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Б.В. Зажигаєв 
кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики, проректор 

Київського міжнародного університету 

(Київ, Україна) 

 

УКРАЇНА – «ЯБЛУКО РОЗБРАТУ»1 ГЛОБАЛЬНОГО 

СВІТУ 
 (ОБ'ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ЕГОЇЗМУ І ЧЕСТОЛЮБСТВА) 

 

Стаття «Україна – «Яблуко розбрату» глобального 

світу (об'єкт міжнародного егоїзму і честолюбства)» 

присвячена аналізу ролі і місця України в сучасній структурі 

міжнародних відносин в умовах глобалізації. Автор визначає 

геополітичне положення, як геостратегічну точку перетину 

інтересів провідних світових політичних акторів в умовах 

повернення світової цивілізації в стан нової «холодної війни». 

Автор аналізує історичні, соціально-політичні та психологічні 

передумови формування української державності й доходить 

висновку, що в 2013 на порозі 2014 років держава Україна 

перебуває в стані 100% фрагментації державності. Держава 

являє собою мафію, яка бореться за владу серед інших мафій за 

право розкрадати бюджет і суспільні цінності. Державна 

                                                           
1Яблуко розбрату – золоте яблуко, підкинуте Ерідою на весіллі Пелея і 

Фетіди, на якому був напис«найпрекраснішій» (др.-греч. Τῇ καλλίστῃ), яке 

стало причиною сварки Гери, Афіни й Афродіти і непрямим чином призвело 

до Троянської війни. Тому вираз «яблуко розбрату» став свого роду 

евфемізмом для будь-якої незначної речі або події, яка може призвести до 

масштабних, непередбачуванихі, найчастіше, руйнівних наслідків. 
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політика України характеризується, як внутрішній тероризм з 

пролонгацією на середовище міжнародних відносин. Автор 

доходить висновку, що у сформованих умовах Україна 

опинилася в умовах реальної загрози розпаду системи правління 

з перспективою втрати державності та втрати територій. 

Майбутнє України передбачається винятково в розрізі 

егоїстичних інтересів глобальних геополітичних акторів, 

найближчих держав-сусідів і честолюбства їхніх політичних 

еліт або лідерів. 

Ключові слова: геополітика, «холодна війна», 

фрагментація, еліта, актор, тиранія, розпад. 

 

У XXI столітті, в умовах глобалізації, Україні, як і в 

минулі часи, відведена роль території зчленування цивілізацій. 

Ця роль значною мірою і визначає її геополітичний статус, як 

буферної території. Саме територією України проходить лінія 

розлому цивілізацій, яку визначив С. Хантінгтон у праці 

«Зіткнення цивілізацій». Це територія конфлікту між гілками 

християнства, територія конфлікту між європейською та 

азійською культурами. 

Україна – межа різних кліматичних зон. Віддаленість 

України від океанів у континентальній Євразії і переважно 

рівнинний характер її території визначають клімат країни як 

помірно-континентальний, який поступово змінюється із заходу 

на схід. Саме ці чинники в поєднанні з родючими чорноземними 

територіями, розвиненою природною інфраструктурою 

рівнинних, спокійних річок визначали впродовж усієї історії 

економічну привабливість України, для всіх країн-сусідів. 

Саме ці фактори визначили долю України, як «яблука 

розбрату» між Заходом і Сходом. Упродовж усієї історії 

Україну розривали на частини найбільші світові держави: 

Золота Орда, Росія, Польща, Османська імперія, Австро-

Угорщина, Німеччина, Швеція. Саме боротьба за вплив на 

Україну і за українські території стали головною причиною, яка 



Україна – «Яблуко розбрату» глобального світу 

 (об'єкт міжнародного егоїзму і честолюбства) 

__________________________________________________________________ 

10 

 

заважала становленню національної державності України 

впродовж усієї осяжної історії. 

У XXI столітті значення контролю за територією України 

тільки посилюється і на відміну від попередніх часів набуло 

нового, масштабнішого значення – геополітичного. 

З розвалом СРСР і розпадом біполярної системи 

міжнародних відносин у світовій політиці відбулися тектонічні 

перетворення. Їхня сутність полягає в тому, що процес 

тимчасової розрядки міжнародної напруженості у зв'язку з 

утратою Росією статусу полюса сили в міжнародній політиці 

насправді підвів риску під світовим устроєм сформованим після 

Другої світової війни. Зруйнована біполярна система 

міжнародних відносин не тільки поховала принципи 

світоустрою, але створила моральний, ідеологічний і 

політичний вакуум, що перевело світову політику, позбавлену 

наукової та політологічної основи, у віртуальний утопічний 

стан, описаний Френсісом Фукуямою у праці «Кінець історії?»: 

«Тріумф Заходу, західної ідеї очевидний насамперед тому, що в 

лібералізму не залишилося ніяких життєздатних альтернатив. В 

останнє десятиліття змінилась інтелектуальна атмосфера 

найбільших комуністичних країн, у них почалися важливі 

реформи. Цей феномен виходить за межі високої політики, його 

можна спостерігати і в значному поширенні західної споживчої 

культури, у найрізноманітніших її видах: це селянські ринки і 

кольорові телевізори – у нинішньому Китаї всюдисущі; 

відчинені в минулому році в Москві кооперативні ресторани і 

магазини одягу; перекладений на японський лад Бетховен у 

токійських лавках; та рок-музика, якої з однаковим 

задоволенням слухають у Празі, Рангуні і Тегерані. 

Те, чому ми, імовірно, свідки, – не просто кінець холодної 

війни або чергового періоду післявоєнної історії, але кінець 

історії як такої, завершення ідеологічної еволюції людства та 

універсалізації західної ліберальної демократії як остаточної 
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форми правління. ...Припущення, що Росія, відмовившись від 

експансіоністської комуністичної ідеології, почне знову з того, 

на чому зупинилася перед більшовицькою революцією, просто 

курйозне» [18, с. 134 –148]. 

Ця утопія в міжнародних справах тривала всі 90-ті роки 

XX століття і на початку XXI століття. Поки Захід, окрилений 

раптовим і неспрогнозованим розвалом СРСР, перебував у 

ліберально-демократичній ейфорії в очікуванні чергової хвилі 

демократії, (навіть називаючи пострадянські держави 

«молодими демократіями»), почали, навіть з'являтися 

прогнози щодо наближення «четвертої хвилі» демократизації, 

яка торкнеться автократичних анклавів, які збереглись у Китаї, 

мусульманському світі, в арабській і чорній Африці. 

Описуючи й аналізуючи тенденції політичного розвитку у 

світі, багато дослідників піддалися цілком з'ясовній (особливо, 

якщо взяти до уваги ейфорію спершу радянської перебудови, а 

потім – краху комунізму і розгортання демократичних 

перетворень) спокусі і почали сприймати сучасні політичні 

трансформації у вигляді єдиного лінійного вектора – від розпаду 

тих чи інших різновидів авторитаризму до поступового 

вибудовування консолідованої демократії ліберального типу 

[13, с. 123–134]. 

У нових пострадянських державах сформувалась інша 

реальність – процес деградації призвів їх до витоків шляху, який 

не був пройдений, а переформатовувати комунізм ніхто не 

збирався, що, загалом-то, і неможливо. Наслідки перебудови М. 

Горбачова виявилися фатальними для процесу демократизації 

на пострадянських територіях. Навіть ті передумови, які 

створив для демократії Горбачов, були знищені миттєво 

сформованними процесуально та інституційно універсальними 

державами, умови для формування яких були закладені при 

радянському тоталітаризмі в період СРСР. Ніцше не дарма 

відмовляв у довірі до соціалізму з його ідеями рівності і 

справедливості. Він вважав, що ці ідеї не відповідають природі 
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людини, розкладають її душу. Соціалізм таємно готується до 

терористичної влади та вбиває в голову напівосвічених мас, як 

цвях, слово «справедливість», щоб абсолютно позбавити їх 

розуму» [14, с. 34]. Було наївно вважати, що комуністична 

псевдоеліта, на шкоду своїм інтересам, почне засновувати 

демократію на кримінальних, агонізуючих руїнах СРСР. 

Курйоз, у якому так сумнівався Френсіс Фукуяма, 2013 року 

став дійсністю. Природно, що в процесі формування 

універсальної держави домінуючим став уроджений інстинкт 

боротьби за виживання, який є в людей так само, як і в інших 

живих істот. 

Цю нову реальність у пострадянських державах, як повну 

протилежність, що перешкоджає просуванню ліберальної 

демократії «третьої хвилі», описав Елвін Тоффлер, 

спрогнозувавши процес подальшого розпаду існуючих, убивчих 

тоталітарних політичних систем: «Але багато хто буде рухатися 

лише тоді, коли вимогам ззовні стане неможливо опиратися або 

коли криза вже зайде настільки далеко і виникне загроза 

насильства, що вони не побачать альтернативи. Отже, 

відповідальність за зміну лежить на нас. Ми повинні почати із 

себе, навчитися не закривати свої уми для нового, дивного, 

удаваного радикальним. Це означає боротьбу з убивцями ідей, 

які кидаються вперед, щоб знищити будь-яку нову пропозицію 

на тій підставі, що вона непрактична, при цьому захищаючи все, 

що існує зараз, як практичне, незалежно від того, наскільки 

воно може бути абсурдним, гнітючим і бездіяльним. Це означає 

боротьбу за свободу слова – право людей висловлювати власні 

думки, навіть єретичні. 

Крім того, це означає початок процесу реконструкції зараз, 

до того як подальший розпад існуючих політичних систем 

пошле сили тиранії марширувати вулицями і унеможливить 

мирний перехід до Демократії Двадцять Першого Століття» 

[3, с. 35 – 36]. 
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У XXI столітті світ дійсно зіштовхнувся з посиленням 

тоталітаризму, як писав Елвін Тоффлер, з «маршем», який 

дійсно поставив під питання мирний перехід до демократії? 

Універсалізація політичних систем тоталітарних 

пострадянських держав реалізувала передбачений Ніцше 

терористичний потенціал. Комунізм дійсно створив біном нової 

примітивної людини XXI століття, який напрочуд точно описав 

Жан Бодрійяр у роботі «Прозорість Зла»: «...Людина, яку я хочу 

описати, створена ззовні; за своєю суттю вона не є справжньою, 

бо не має можливості бути самою собою і визначається тією 

формою, яка виникає серед людей. Вона, безумовно, вічно грає 

роль, але робить це абсолютно природно, тому що її 

майстерність – вроджена, вона являє собою одну з характерних 

властивостей її існування як людини. Бути людиною – це 

значить бути актором, зображувати людину, поступати як 

людина, не будучи таким за своєю суттю, це означає міркувати 

про людство. Не йдеться про те, щоб порадити цій людині 

скинути маску (коли під цією маскою немає ніякої особи); усе, 

що можна попросити в неї, – це усвідомити штучність власного 

стану і визнати її. 

Імітація людини і її відмова від своєї сутності допускають 

велику афектацію 2 . Уся наша культура, що оспівує правду і 

щирість, засуджує афектацію – цей витончений спосіб 

влаштовувати власну долю на основі зовнішніх знаків, які не 

можна вважати «справжніми». Афектація – це той незвичайний 

стан душі, при якому людина усвідомлює штучність свого 

становища і який проявляється в прагненні створити собі щось 

на зразок штучного двійника, проникнути в його штучну тінь, 

створити штучний автомат своїй суті і за допомогою знаків 

піти, подібно Іншому, у зовнішній світ» [2, с. 98 – 99]. 

                                                           
2Афектація (лат.affectatio) – відповідно до Словника Ожегова: «неприродна, 

зазвичайпоказназбудженістьу поведінці, у мові». СловникЧудінова для опису 

цього терміна використовує також слово «кривляння». 
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На пострадянських територіях сформувалася не тільки 

інша, «нова людина», але й новий тип «громадянського 

суспільства», який Леонід Брежнєв визначив як «радянський 

народ» [15], зі своєю новою «злою» (примітивною) 

психологією. Це «громадянське суспільство», як пише Жан 

Бодрійяр, створило новий тип суспільних відносин, який Вацлав 

Гавел, досить точно, визначив – абсурд. (Дія деяких п'єс 

Вацлава Гавела, одного з основоположників театру абсурду 

другої половини ХХ століття, відбувається у вигаданій країні 

– Абсурдистані. А тим часом життя в цій неіснуючій країні 

– з абсурдними правилами гри, які її правителі нав'язують 

своїм підданим, а піддані ці правила приймають і навіть (що 

найстрашніше) всіляко переконують себе, що все 

«нормально») [4]. 

Ця пострадянська людина, примітивна у своїй сутності, 

прагне максимально пристосувати блага цивілізації 

(ліберального світу) даючи «тваринним пристрастям взяти верх 

тлінному над вічним, слідуючи тим, що тобі хочеться – адже це 

найбільший гріх» [16, с. 543]. У цьому контексті повчання 

Аристотеля Олександру Великому, є застереженням Арнольда 

Тойнбі для сучасного ліберального світу: «Слід визнати, що тут 

наявний вплив варварства на представників західної правлячої 

меншості. У світлі американського досвіду було б 

неправильним вважати, що духовна хвороба варваризації являє 

собою небезпеку, якою сучасна правляча меншість може 

знехтувати» [17, с. 400]. 

Пострадянські держави, насамперед слов'янські, – це 

аноніми цивілізації «третьої хвилі». З розвалом СРСР і 

відмовою від гіпнотичної «релігії» марксизму-ленінізму в 

примітивне суспільство повернулось і примітивне мислення, 

засноване на примітивному символізмі. Досягнення ліберальних 

демократій перетворилися на символи, до яких, формально, 

треба прагнути. Але, через інерцію примітивного мислення це 
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прагнення не до сутності явища (тобто досягнення мети за 

змістом і сутністю), а прагнення скопіювати форму – 

оболонку, яке притаманне примітивному суспільству. 

Американський політолог Ларрі Даймонд, досліджуючи 

демократичні процеси, дійшов висновку, що «на території 

колишнього Радянського Союзу, в Африці, у деяких регіонах 

Азії і на Близькому Сході самі вибори стають усе більше 

показнішими і неконкурентнішими, перетворюючись в 

оболонку, за якою ховається авторитарна гегемонія деспотів і 

правлячих партій: «У міру зростання визнання права [громадян] 

вільно обирати своїх державних представників усе більша 

кількість урядів [відчуває] необхідність проводити вибори, щоб 

отримати [міжнародну] легітимацію» [13, с. 10 – 25]. 

У XXI столітті, за нових умов «третьої хвилі», у світовій 

політиці не відбувається якихось кардинальних соціально-

політичних змін, здатних радикально вплинути на світову 

політику. Основною тенденцією політики пострадянських 

держав є відкат до примітивних форм суспільної організації, аж 

до терористичної форми держави, спочатку внутрішнього, 

зрештою, безперечно, з екстраполяцією на всю систему 

міжнародних відносин. Передбачуваний на початку 90-х років 

минулого століття, так очікуваний процес конвергенції двох 

систем: ліберальної демократії та розвинутого соціалізму 

(Ф. Фукуяма, А. Сахаров) – не виправдав надій. Незважаючи на 

процес глобалізації, світова цивілізація розвивається в двох 

діаметрально протилежних векторах і нині є всі підстави 

вважати, що світ перебуває в стані нової «холодної» війни між 

Росією і блоком ліберально-демократичних держав, лідером 

яких, безперечно, є США. З обранням Володимира Путіна на 

третій термін президентом Росії сутність світової політики 

зазнає тектонічних змін. Путін прагне надати зовнішній 

політиці Росії гегемоністичного глобального характеру, 

об'єднати навколо тоталітарної країни з тенденцією 

мілітаризації, яка стійко формується, провідні тоталітарні й 
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авторитарні капіталістичні країни. 6 травня 2013 року прем'єр-

міністр Росії Дмитро Медведєв програму переозброєння 

російської армії назвав безпрецедентною: «До 2020 року в нас 

заплановано кілька великих програм з переозброєння. Дуже 

добре, що наш бюджет сьогодні дозволяє ці завдання 

виконувати. Зараз у нас є одна мета, яку ми реалізуємо і в межах 

програми держоборонзамовлення, і в межах програми 

модернізації ОПК – довести рівень нової зброї у військах до 70 

–75%, а за деякими напрямками – до 100%. ...Я думаю, що це 

можна зіставити тільки з тим, що в нас відбувалося лише під час 

війни і після війни (Другої світової війни). Я сподіваюся, що ми 

все це реалізуємо, тому що це дуже важливо для 

обороноздатності нашої держави» [12]. Ця тенденція, описана 

професором Тель-Авівського університету Азаром Гатом 2007 

року, як спроба протистояти процесу подальшого розпаду в 

Росії (а в Китаї громадської ерозії) і нині,  набуває 

гіпертрофованого характеру: «Значніша проблема корениться в 

підйомі великих недемократичних держав. Ідеться про давніх 

суперників Заходу в холодній війні – Китай і Росію, де зараз 

правлять авторитарні, радше капіталістичні, ніж комуністичні, 

режими. ...Сьогодні, схоже, вони готові повернутися» [5, с. 70 – 

83]. Росії і Китаю на якийсь період вдасться вповільнити 

негативні процеси в економіці і соціально-економічній сфері за 

рахунок мілітаристських, тоталітарних устремлінь спочатку для 

суспільно-політичної консолідації всередині країни, а надалі, 

безумовно, екстраполюючи цю політику на всю сферу 

міжнародних відносин. Інших методів, щоб тимчасово, 

перешкодити процесу розпаду в Росії та ерозії Китаю, у 

сучасних умовах немає. 

Насправді світова цивілізація повернулася в епоху 

протистояння, але вже в нових геополітичних умовах і в умовах 

глобалізації. Головною геополітичною відмінністю цієї нової 

епохи є те, що Європа (Старий світ) зазнала якісних змін. 
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Сутність цих змін у тому, що з розпадом СРСР Європа не тільки 

повернулась у свій природний стан – регіональну багатополярну 

систему міжнародних відносин, але й за короткий історичний 

період відбулось осмислення нової якості свого геополітичного 

положення з урахуванням загроз і переваг, процесу глобалізації. 

Це усвідомлення і його практична реалізація у формі нового 

міжнародної освіти – Європейський Союз, з найглибшим 

ступенем економічної, політичної і культурної інтеграцією 

змінили роль Європи у світовій політиці та її місце в структурі 

міжнародних відносин, перетворивши Європейський Союз на 

глобального актора міжнародної політики – новий полюс. 

Європа більше не є майданчиком («полем бою») для 

протистояння в термоядерній війні між полюсами в умовах 

біполярної системи міжнародних відносин. Вона сама 

перетворилась у міжнародне співтовариство, яке вже нині 

посідає місце полюса в міжнародній політиці, здатна 

конкурувати в усіх сферах і володіє конкретними 

геополітичними інтересами відповідно до свого нового статусу 

– майже наддержави. 

У цій новій геополітичній ситуації, точкою перетину 

геополітичних інтересів провідних акторів глобального світу 

стає Україна, а її територія – точкою докладання 

геостратегічних здібностей і можливостей нових полюсів, що 

піднімаються. Головним інструментом у реалізації стратегічних 

інтересів цих світових полюсів є населення України, з її 

складним поліетнічним складом. За два десятиліття 

незалежності внаслідок проведеної державою соціально-

економічної політики державу, як єдиний політичний організм 

майже скасовано. Це територія, де конкурують кримінальні 

клани та кліки, а громадяни перетворені лише в гумус для 

розбійників-паразитів. «Але марно вони уявляли, що, засвоївши 

все розбійницькі прийоми, вони навчилися політичної 

діяльності. Спритний «ассасин» (авт, – начебто Януковича) – 

зовсім ще не політик, і вся його метушня має тільки той зміст, 
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що вона силується перешкодити іншому, виконує живу 

державну роботу. Це політичне невміння, це нерозуміння 

здорової державності і виявилось у лівих партій під час того 

демагогічного «аукціону», у який вони перетворили вибори 

«Установчих зборів» і під час їх добової «правотворчості» [9, с. 

104]. 

Україна нині – країна, майже, зі 100% рівнем 

фрагментації, роздирається клептократичними терористичними 

кліками. Внутрішню політику України складно кваліфікувати 

інакше, як внутрішній тероризм. За цих умов в Україні в 

суспільній свідомості втрачені основи суспільної злагоди як 

основи громадянського суспільства. Люди вже не живуть, як 

єдиний політичний організм, а належать до різних клік 

(примітивних племен), або виявилися нижче рівня природного 

стану, позбавлені як природних, так і договірних прав. Джон 

Локк так описував державність як суспільне явище: «Люди є за 

природою вільними, рівними і незалежними, тому ніхто не 

може бути виведений із цього стану і підпорядкований 

політичній владі іншого без власної згоди. Єдиний шлях, за 

допомогою якого будь-хто відмовляється від своєї природної 

свободи та одягає на себе зв҆язки громадянського суспільства, – 

це угода з іншими людьми про об'єднання в товариство для 

того, щоб зручно, благополучно і мирно спільно жити, вільно 

користуючись своєю власністю і перебуваючи в більшій 

безпеці, ніж той, хто не є членом суспільства. Це може зробити 

будь-яка кількість людей, оскільки тут немає шкоди для 

свободи інших людей, які, як і колись, залишаються в 

природному стані свободи. Колись якась кількість людей таким 

чином погодилася створити співтовариство або державу, то 

вони тим самим уже об'єднані і становлять єдиний політичний 

організм, у якому більшість має право діяти і вирішувати за 

інших. ...Інакше вони не в змозі виступати як єдине ціле або 

продовжувати залишатися єдиним цілим» [10, с. 317 – 318]. 
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В умовах втрати громадянами договірних прав у 

суспільстві відбуваються процеси, які французький філософ 

Поль Анрі Тірі Гольбах (Paul – Henri Thiry, baron d'Holbach) 

описав у роботі «Природна політика, або бесіди про істинні 

принципи управління»: «Тоді в держави немає більше громадян; 

воно заповнене хибними, відірваними від своєї батьківщини 

істотами, яких надихає лише неприборкана пристрасть до 

багатства, насолоду і легковажного способу життя» [6, с. 473 – 

474]. Це явище упредметнення людей простежується в Україні 

XXI століття. 

Італійський просвітитель, юрист і публіцист Беккаріа 

Чезаре, автор відомої праці «Про злочини і покарання» писав: 

«Там немає свободи, де закони допускають, що у відомих 

випадках людина перестає бути особистістю і розглядається як 

річ. У такому випадку ви б побачили, що сильні докладають всі 

свої старання, щоб використовувати ті положення, які закон 

встановив у їхніх інтересах. Ця лазівка є чарівною палицею, що 

перетворює громадян у робочу худобу, вона є в руках сильного 

ланцюгом, яким він зв'язує дії непередбачливих і слабких. Ось 

чому при деяких правліннях, які мають всю видимість свободи, 

потай панує тиранія або ж вона непередбачливо проникає в 

якій-небудь забутий законодавцем куточок і там непомітно 

посилюється і поширюється»[1, с. 502]. 

У цих умовах держава являє собою мафію, яка серед 

інших мафій (олігархічних різновекторних (Захід або Схід) 

терористичних клік) бореться за право розграбування територій 

і грабежу населення. Цей стан – плід багатовікової історії, 

насамперед визрілий в умовах незалежної України, у часи Л. 

Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка та В. Януковича. Ніколо 

Макіавеллі писав: «...щоб оволодіти в республіці верховною 

владою і ввести в неї підлі установи, необхідно віднайти 

суспільство вже розбещеним і доведеним до мерзенного безладу 

поволі протягом декількох поколінь» [11, с. 327]. 
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Суспільно-політичні події від грудня 2013 до березня 2014 

року продемонстрували глибину розпаду системи правління і 

суспільної деградації. Іван Ільїн писав: «Народ незвичний до 

політичної свободи, не зрозуміє її і не оцінить; ще зловживе нею 

для дезертирства, грабежу і різанини, а потім продасть її 

тиранам за особистий і класовий зиск ...підпилювали стовпи і 

уявляли себе титанами, «Атлантами», здатними взяти державну 

будівлю на власні плечі. Закладали динаміт і уявляли, що 

вдасться знести один дах, який негайно сам виросте знову з «не 

порушеної» будівлі. Сіяли вітер на всі чотири боки, і 

пожинаючи бурю, дивувалися, що їх вітрильний човник 

перекинуло хвилею...» [9, с. 109]. 

Унікальне геополітичне становище України в умовах 

глобального світу, найрадше, буде мати для України фатальні 

наслідки, описані мною 2012 року в монографії «Еволюція 

пострадянських політичних систем (транзит з комунізму в 

клептократію): «Немає сумніву, що через брак тектонічних 

політичних і соціально-економічних перетворень, уже в 

найближчому майбутньому, кінцевим пунктом еволюції стане 

розвал системи правління, втрата незалежності і втрата 

територій» [8, с. 464]. 

Нині навряд чи знайдуться аргументи оскаржити цей 

висновок моєї монографії. Він повною мірою екстраполюється 

на середовище міжнародних відносин. Наївно було б 

аналізувати перспективи України, спираючись на серйозність 

популістських заяв російських політиків про єдине етнічне та 

духовне коріння, як і заяви ліберальних демократів про бажання 

прийняти Україну в європейський дім. Відомо, що «остаточно 

розбещений народ не тільки не може проіснувати скільки-

небудь  часу вільно, але не може навіть і звільнитися» [11, с. 

327]. 

Україна в XXI столітті – «яблуко розбрату» – країна, що 

займає унікальне геополітичне положення, але нездатна, через 
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розпад державності, не те що користуватися вигодами від свого 

унікального геополітичного положення, але навіть прийняти 

чийсь бік серед глобальних геополітичних гравців. Рівень 

розпаду становить смертельну небезпеку не тільки для 

ліберальних демократій Заходу, але й для Росії Володимира 

Путіна, що намагається перешкоджати її подальшому розпаду. 

Сутність геополітичного розбрату між ЄС, США та Росією – 

просування власних геополітичних інтересів, не інакше, як 

життєво важливих для всіх геополітичних гравців. У цих умовах 

глобального світу ніхто не буде, на шкоду собі, надавати 

допомогу сусідній державі, яка розпадається, вмирає – усі 

будуть чекати сумного кінця і не тільки чекати, але й 

намагатись отримати з цього власну користь. «Крім цих 

труднощів є ще інше: воно полягає в тому, що вороги держави, 

яка звільнилась, становлять партію, а друзі його партії не 

складають. Усі, хто отримує вигоду з тиранічного порядку, 

користуючись багатствами государя, утворюють ворожу свободі 

партію; втративши можливість наживатися, вони не можуть 

бути задоволені і повинні всі намагатися відновити тиранію, 

щоб повернути собі свою владу. Ревних же партизанів, друзів 

звільнені держави, як я сказав, не заводять, тому що при 

вільному управлінні почесті та нагороди даються кожному за 

певні заслуги, без яких ніхто не може отримати ніяких переваг; 

але при цьому усякий, хто отримав нагороду за власні подвиги, 

вважає себе зобов'язаним не державі, а тільки самому собі» [11, 

с. 152]. 

Мені видається, що буде правильним оцінити проблему з 

точки зору Девіда Юма, яка викладена в «Трактаті про людську 

природу»: «...при будь-яких зносинах кожне державне тіло 

(body) повинно розглядатися як одинична особа; і, дійсно, це 

твердження правильне остільки, оскільки різні нації так само, як 

і приватні особи, потребують у взаємодопомозі, а між тим їх 

егоїзм і честолюбство є вічним джерелом війн і розбратів» [20, 

с. 423]. 
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Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що через 

внутрішньополітичні процеси фрагментації держави і суспільної 

деградації Україна не може виступати самостійним актором 

міжнародної політики. 

Майбутнє України перебуває винятково в розрізі 

егоїстичних інтересів глобальних геополітичних акторів, 

найближчих держав-сусідів і честолюбства їхніх політичних 

еліт або лідерів. 
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The article “Ukraine is “an Apple of Discord” of the Global 

Peace (the Object of International Selfishness and Ambition)” is 

devoted to the analysis , the place and the role of  Ukraine in the 

modern structure of international relations in the context of 

globalization. The author defines the geopolitical position as a 

geostrategic point of intersection of the world's leading political 

actors interests in terms of the world civilization in return to the new 

“cold war” position. The author analyzes the historical, socio-

political and psychological preconditions of Ukrainian nationhood 

formation and concludes that in 2013 on the threshold of 2014 

Ukraine is in the process of 100 % state fragmentation. The state is a 

mafia, that is fighting for power among other mafias, for the right to 

plunder the budget and social values. The Ukrainian state policy is 

characterized as an interior terrorism with the prolongation in the 

sphere of the international relations. The author concludes that in 

these circumstances, Ukraine was under real threat of the 

government system collapse with the prospect of losing its 

nationhood and territories. 
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Ukraine's future lies solely in the context of the selfish interests 

of the global geopolitical actors, the nearest neighbour states and 

the ambition of their political elites or leaders. 

Keywords: geopolitics, “cold war”, fragmentation, elite, actor, 

tyranny, decay. 

 

Статья «Украина – «Яблоко раздора» глобального мира 

(объект международного эгоизма и честолюбия)» посвящена 

анализу роли и места Украины в современной структуре 

международных отношений в условиях глобализации. Автор 

определяет геополитическое положение, как 

геостратегическую точку пересечения интересов ведущих 

мировых политических акторов в условиях возврата мировой 

цивилизации в состояние новой «холодной войны». Автор 

анализирует исторические, социально-политические и 

психологические предпосылки формирования украинской 

государственности и приходит к выводу, что в 2013 на пороге 

2014 годов государство Украина находится в состоянии 100% 

фрагментации государства. Государство представляет собой 

мафию, которая борется за власть среди других мафий за 

право разворовывать бюджет и общественные ценности. 

Государственная политика Украины характеризуется, как 

внутренний терроризм с пролонгацией на среду 

международных отношений. Автор приходит к выводу, что в 

сложившихся условиях Украина оказалась в условиях реальной 

угрозы распада системы правления с перспективой потери 

государственности и утраты территорий.  

Будущее Украины находится исключительно в разрезе 

эгоистических интересов глобальных геополитических 

акторов, ближайших государств-соседей и честолюбия их 

политических элит или лидеров. 

 Ключевые слова: геополитика, «холодная война», 

фрагментация, элита, актор, тирания, распад.
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IMAGE OF RUSSIA IN POLISH PRESS – STUDY OF 

COLLECTIVE REPRESENTATIONS3 

 

Abstract 

Field of research pointed out by the author refers to 

constructing collective identities, problem of media representations 

or consolidation of the stereotypes and clichés. Presented analysis is 

focused on Russia’s image emerging from news in Polish press 

published from 1991 to 2005.  The main aspect taken into 

consideration refers to general dimension of creating texts which 

located nowadays Russia in historical and cultural context. Such 

approach involved revealing the hidden motivations and 

investigating the profound meaning of texts.   

 

Abstrakt 

Problematyka podjęta w artykule koncentruje się wokół 

konstruowania tożsamości zbiorowych, tworzenia reprezentacji 

medialnych oraz konsolidacji stereotypów i klisz. Autorka analizuje 

obraz Rosji wyłaniający się z tekstów informacyjnych i 

publicystycznych publikowanych w polskiej prasie w latach 1991-

2005. Głównym aspektem analizy pozostaje mechanizm tworzenia 

tekstów, odsłaniający ukryte motywy sytuujące Rosję w określonym 

kontekście kulturowo-ideologicznym.  

 

                                                           
3 Text of this article presents findings from doctoral dissertation: The image of 

Russia in cultural and ideological discourse. Study of collective imagination in 

Polish press from 1991 to 2005, written under supervision of dr. hab., Prof. Adam 

Bartoszek, and defended at Silesian University in July 2009.  
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1. The subject of research  

 Presented analysis is focused on twofold insight into set of 

press news concerning Russia, published in years 1991 – 2005.  The 

first aspect referred to general dimension of creating texts which 

located nowadays Russia in historical and cultural context. Such 

approach involved revealing the hidden motivations and 

investigating the profound meaning of texts – I concentrated on 

components building frame for Russia’s representation in Polish 

press. Looking at Russia’s image with reference to the theory of 

discourse understood as a “text in context”4,  provide the field of 

observation this image through the keynote press topics and cultural 

and ideological contexts accompanying them.  The second aspect of 

analysis was based on the assumption about the existence of lasting 

and sustained mental structures forming the Polish collective 

imagination towards Russian issue. Insight into the press discourse 

as the source and seedbed of collective representations enabled to 

show the regularity, invariabilities, petrified meaning in the area of 

depicting Russia.  Both directions of research constructed  the basis 

for empirical description how texts exist and function in culture.  As 

so I tried to define what do we mean saying and thinking of ‘Russia’, 

what does this term consist of, in what way this notion functions in 

the process of communication, and finally – what substance it refers 

to?  

 On the ground of the communication theory I read ‘Russia’ 

as a certain password – idea signifying particular content. Michael 

Fleischer claims, that having discussion about Russia, or similarly 

created categories, (like e.g. Germany, Europe, etc.)  we actually 

“are debating about cultural constructs rather than about facts, or 

inversely – what is being speechlessly accepted by participants of 

                                                           
4 Nijakowski L., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze 

symbolicznym, Wyd. Scholar, Warszawa 2006, s. 17. 
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culture as facts is a constructive concept indeed, concept which was 

generated to due to communicational purposes and while conducting 

proper communication they serve as material. In point of fact we are 

not talking about e.g. Germany, but about collective construct 

Germany, since this object in other form than the construct generally 

speaking represents nothing” 5 . Subject of this research can be 

defined as an attempt to obtain answers to question of collective 

representations pertaining to the construct of Russia. In order to 

realize the established issues, the following hypotheses were 

established:  First hypothesis – In Polish press publications exists a 

so-called ‘Russian code’ , that is a fixed  tendency of depicting 

Russia in the schematic and stereotypical  way, which appears as the 

culturally and ideologically formulated manner  of the representation 

of Russian issues. Second hypothesis – Culturally and historically 

formed way of thinking about Russia is reproduced in press and 

documentary texts – set of images closed  in the ‘Russian code’ has 

no inclination for change, what can be described in terms of 

Durkheim’s collective representations.   

 Third hypothesis – Press texts often exploit the myth of 

Poland as the ‘bulwark of Christianity’, emphasizing  the particular 

role Poland performs on frontiers of the Western civilization, 

underlining the Polish historical mission. The myth of bulwark is 

being activated in context of international politics is being activated 

and prevents the content of themes from the renegotiation their 

meaning.  

 Fourth hypothesis – In spite of diversities between analyzed 

newspapers and magazines the ‘Russian code’ remains constant and 

unchangeable 

 

 

                                                           
5  Fleischer M., Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim  systemie kultury, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 7. 
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2. Method of analysis and research material 

 I was examining Polish press discourse from two points of 

view, assuming the following criteria: 1) formal criteria: evident and 

hidden contents of messages, linguistic and nonlinguistic means of 

persuasion, language axiology – value judgments in text;  2) 

interpretative criteria: contents implied by cultural, political, 

situational context – stereotypes and prejudice activated in texts. By 

interpretative criteria I meant the contents appearing in consequences 

of cultural, political, social or ideological implications. I identified 

and described this set of criteria as keynote motives – themes, 

thematic topics, in frames of which Russia was being presented. 

These certain  motifs became the main tool of analysis: provided 

with interpretative and operational categories they were used as units 

of organizing research material.  Preliminary research let me to 

distinguish the themes, around which the image of Russia was being 

built:  

 

Empire – aggressive and expansive country not hiding its 

imperial aspirations; noticeable in political context of the news such 

as dominating role in international affairs, upholding position of the 

main player in region. 

Wild East – country plunged in normative and organizational 

chaos, which was being characterized by lack of rules, lack of 

civilization and  far behind  from western patterns. 

The Possessed (Devils) – Russian Federation described by 

political elites and officials of the state: president, secret service, 

clerks, governors etc.  

Dead souls – Russia depicted through  citizens; in this case 

community with the brand of homo sovieticus, apathetic, indifferent 

and formless.  
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Friends Muscovites – positive context of presenting Russia in 

terms of Slav brotherhood, cultural closeness as well as sympathy 

and solidarity with Russian people against Russia’s authorities. 

European (traveller) – looking at Russia through superiority 

of the Western civilization and stressing that Poland is an equal 

member of European community. Metaphorically – emphasizing the 

role of Poland as a peculiar interpreter of the Eastern issues to do 

West.  

 In order to realize research issues the critical discourse 

analysis was applied. To reveal the structure of press discourse one 

should establish the connection of studies text with the context, that 

is to read the message through the interpretative frame of knowledge, 

values and aspirations assigned to the recipient. In discourse’s 

structure a permanent reproduction of the society is occurring. In 

conducted research I used diverse range of tools – rhetorical 

analysis, semiotic analysis, pragmatic analysis and content analysis.    

 Semantic content of each of the motives mentioned above 

was characterized in two dimensions – literal an discoursive 

(including surplus of meaning noticeable in applying metaphors, 

hyperboles, metonymy, etc.). Category of motif allowed me to 

classify the research material into six main groups. Articles, where 

more than one theme was identified, were ascribed to as many 

themes as there were found. Research material was collected from  

Polish newspapers (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Super 

Express) and weekly magazines (Polityka, Wprost, Newsweek 

Polska) with high number of edition. Analysis included insight into 

press reaction to 17 occurrences which took place in mutual Polish-

Russian relationships between 1991 – 2005:  

V

alue X 

Ascribed situation 

1 Beginning of withdrawing Soviet troops from 

Polish territory, analyzed period: 15.04. – 22.04.1991. 

2 Celebration of the 50th anniversary of Warsaw 
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uprising without the participation of president Boris 

Yeltsin, analyzed period: 02.08. – 16.08.1994. 

3 Beginning of the 1st war in Chechnya, analyzed 

period: 12.12. – 24/26.12.1994. 

4 Poland’s accession to NATO, analyzed period: 

13/14.03 – 26.03.1999. 

5 Beginning of the 2nd war in Chechnya, analyzed 

period: 01.10 – 14.10.1999. 

6 Dismissing 9 Russian diplomats from Poland 

underthe charge of espionage, analyzed period: 21.01 – 

03.02.2000. 

7 Election of Vladimir Putin for the Office of 

president, analyzed period: 27.03 – 08.04.2000. 

8 Catastrophe of submarine ‘Kursk’, analyzed period: 

16.08 – 29.08.2000. 

 

9 

Terrorist attack on the Moscow Dubrovka Theatre, 

analyzed period: 24.10 – 07.11. 2002. 

1

0 

Re-election of Vladimir Putin, analyzed period: 

16.03  – 29.03.2004. 

1

1 

Poland’s accession to European Union, analyzed 

period: 04.05 – 17.05.2004. 

1

2 

Terrorist attack on the school in Bieslan, analyzed 

period: 02.09 – 14.09.2004. 

1

3 

Beginning of the Orange Revolution in Ukraine, 

analyzed period: 01.12 – 14.12.2004 

1

4 

Decision of naming one of the Warsaw’s 

roundabouts with Dzhokhar Dudaev name, analyzed 

period: 04.03 – 17.03.2005. 

1

5 

60th anniversary of the end of world war two in 

Moscow, analyzed period: 10.05 – 22.05.2005. 

1 The robbery committed on children of Russian 



Image of Russia in Polish press – study of collective representations 

__________________________________________________________________  

 

32 

 

6 diplomats in Warsaw and batteries of Poles in Moscov, 

analyzed period: 02.08 – 15.08.2005. 

1

7 

Celebration of  Day of National Unity, analyzed 

period: 05.11 – 19/20.11.2005. 

Table 1: Appendix of analyzed situations  

 

 Two events set the turning point of the studied material – 

withdrawing Soviet troops from Polish territory as the initial event 

and establishing the establishing the Day of National Unity as the 

final one – were not chosen by accident. The idea was to make the 

most of their symbolical overtone. For each of events the period of 

analysis was made in order to show how selected topics were 

presented in press. The period of examining each event took twelve 

editions for daily newspapers (two weeks) and two editions of 

weekly magazines (2 weeks) from the day selected as initial for 

every event, including holidays and special editions. According to 

the mentioned criteria, 467 articles were being collected and 123 

among them made up a sample for content analysis.  

 

3. Presentation of findings 

 Empirical analysis resulted in showing the manner of 

functioning of the image of Russia in the documentary and press 

discourse, i.e. selecting  the set of components which constitute it’s 

social image. Analysis of symbolical practices gave me an insight to 

the society from the point of view of dominating ideology and 

Foucault’s complex of power and knowledge 6 . Studying the 

discourse is an attempt to descript the social knowledge about Russia 

existing in Polish society.  

 An image of Russia is getting out of the corpus of analyzed 

texts as a mental structure formed on the sources of cultural 

                                                           
6 Foucault M., Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, PWN, Warszawa 1977, s. 

94. 
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knowledge.  Critical insight into “Russian discourse” illustrates the 

persistence of these structures reduced into catalogue of 

conventional images. The image of Russia broadcasts the social 

content assigned to Russian issues, sets up the common meaning 

through the recipients of discourse and explains this element of 

reality. In this study I want to report the findings concerning 

processes of building cognition through six main motives and 

present the photography as a part of text, which can be examined as 

discourse7.   

  The themes in frames of which Russia is being presented are 

concerned as examples of petrified meaning. Reconstruction of the 

cognitive organization is possible on the basis of premises coming 

from the text – lexical and discursive indicators of appearing of 

particular motives8.   

The identification of the motif proceeded with reference to 

appropriate language units. Units meaning and standing for the 

Empire, Devils, Wild East, Dead souls, Friends Muscovites and 

European were treated as empirical premise of the occurrence of 

given mental structures. The process of  building the cognitive 

organization in the discourse was depicted with the application of 

content analysis – quantitative characteristics of appearing 

distinguished motives. The quantitative element in studying the 

discourse enables to notify the  general features of the Russia’s 

image in press, and also provides with observation of changes in the 

tendency of depicting Russia in period of time. The volume of 

obtained research material forced me into applying restrictions in 

                                                           
7  Reconstruction of discourse  proceeded according to the interpretative key 

emphasizing five dimensions: 1) the purpose of discourse, 2) the process of 

building cognition, 3) the axiology of the discursive space, 4) the structure, 5) the 

photography as the component of discourse. 
8 Content of motives was defined in two dimensions – lexical (dictionary meaning) 

and discursive (including surplus of meaning hidden in metaphors, irony etc).   
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content analysis – the conducted examination was partial and 

included 188 editions of newspapers and magazines (102 editions of 

daily newspapers and 86 editions of weeklies).  Conducted analysis 

enabled to situate Russia on a “mental map” of communication 

community, map created by newspapers and magazines having 

highest positions in Polish press market. Press sources selected to 

analysis differed in both of world view and the style of the 

presentation the news, what allowed to observe the dominating, 

“global” tendency in creating the image of Russia in the polish press 

discourse.  Graph 1 shows the use of analyzed motives in 

newspapers9:   

37,50%

15,60%

29,70%

9,40%

0,80%

7%

Graph 1 Paricipation of analyzed motives in 
daily newspapers in percetage

Empire

Wild East

Devils

Friends
Muscovites

 
 In the set of texts coming  from daily newspapers the 

Russia’s image is mainly constructed on the motif of Empire 

(37.50%) – scheme enhancing the image of Russia mostly as 

political power and referring to the imperial historical legacy. The 

exposition of  the Empire motif appears already on the level of 

                                                           
9 All the presented  graphs come from the author’s study.   



Aleksandra Sinowiec 

__________________________________________________________________ 

 

 

35 
 

superstructures, i.e. in titles, subtitles and leads. The Empire is 

functioning both in the form of intertextual references, such as “the 

Empire strikes back” 10 , as well as of lexical units meaning the 

supremacy or the dominance – i.e. Russia invades 11 , Moscow 

reprimands12. Commonly used expression “Russia of Putin” stands 

for the metonymy of the empire – indicates the particular way Russia 

is govern.  Motif of Empire includes also a suggestion of danger 

Russia can cause.  

 On the second position in analyzed texts the motif of Devils 

is placed (29.70%). Whereas the motif of Empire is an abstract 

political-symbolic structure, the motif of Devils is an 

exemplification, personification of the action of the Empire. Devils 

are seen as figures of Empire – acting subjects responsible for the 

politics of the Russian Federation.  Devils realize the idea of the 

Empire, they introduce it into reality. Devils are seen as a synonym 

of the Russian power, towards which accusations are uttered, i.e. of 

concealing the truth:  Authorities knew the truth13. The third place in 

the percentage use of motives is gained by the Wild East  with the 

result 15.60%. The structure of this motif is based on the opposition 

between East and West, between western rationalism and 

modernization and eastern backwardness and underdevelopment. 

The geographical space fuses with the symbolical one, what 

determines perceiving Russia in the paradigm of eastern barbarity 

and chaos. Wild East is being used in all texts concerning the rank 

regained by Poland among the European countries; it is the metaphor 

of entering the bright and civilized western community, leaving 

                                                           
10  Porowski B., Imperium kontratakuje, „Super Express”, nr 281 (1099), 

12.12.1994. 
11  Łomanowski A., Rosja wkracza do Czeczenii, „Gazeta Wyborcza”, nr 288 

(1672), 12.12.1994. 
12  (maw) Moskwa karci, „Gazeta Wyborcza”, nr 59, 11.03.2005. 
13  Popowski S., Władze znały prawdę, „Rzeczpospolita”, nr 2094, 23.08.2000. 
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behind unwanted and imposed by force eastern legacy.  The way of 

perceiving East is connected with discourse production and 

distribution. This relation is evident on the example of delivering 

information on so-called “Orange revolution” in Ukraine. Authors 

marked the regions supporting  Wiktor Janukowycz with “eastern 

stigma” of apprehension and backwardness14. The Wild East is a 

label of relic of a past – imaging Russia and eastern Ukraine as the 

post-communistic wreckage or curiosity.   

 The use of motives in weekly magazines is presented in 

Graph 2: 

34,10%

17,80%

26,70%

2,20%

3,70%

15,50%

Graph 2 Participation of analyzed motives in 
weekly magazines in percentage

Empire

Wild East

Devils

Friends Muscovites

Dead souls

European

 
In the set of texts from weekly magazines the leading theme is 

Empire as well with the result of  34.10%.  Empire appears both in 

                                                           
14  Reszka P., Niebiescy pod okiem Lenina, „Rzeczpospolita”, nr 3395, 

01.12.2004; 

 bp, Rosja i Kuczma: cała wstecz dla Ukrainy, „Gazeta Wyborcza”,  nr 287, 

08.12.2004. 
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lexical and discursive meaning – very often in ironic context. Effect 

of irony is achieved by juxtaposing lexical meaning with its actual 

reference, e.g. rickety Empire15.  Imperial idea accompanied with the 

contrary expression situates Empire in quotation marks, changing its 

meaning into opposite. Motif of Empire was exploited also in lexical 

dimension – appealing to political and military contexts. Applying 

the lexical dimension of theme, authors identified Russia in terms of 

economic, political and military aspirations. The Empire is also the 

convenient metonymy of Russia governed by Vladimir Putin – for 

example by making comparisons Putin to tsar, like Vladimir the 

Great16, or almighty Putin17,  what significantly marks supremacy 

and imperial origins of Russian authorities. Applying the figure of 

tsar is an example of negative evaluation the way Russia is 

governed. ‘Vladimir Putin’ is a structure connoting  negative 

features of the political system in Russia. ‘Vladimir Putin’ as the 

rhetorical structure is a pillar on which the theme of Devils relies.   

The motif of Devils is most often used in weekly magazines (26.70 

%). Devils turn up mostly in the metonymic form – the figure of  

Putin constitutes a mental shortcut, which refers to sinister intentions 

and portentous action of the Russian state – Putin’s victory18, the war 

of Putin19. Devils theme appears also in the dictionary meaning: 

depicting Russian authorities with the stigma of devilish features – 

for example Moscow devils20.  Third position in weekly press is 

obtained by the motif of Wild East, which appeared both in lexical 

and discursive dimension. Wild East is a category of political and 

aesthetic nature, confronting Russia with Europe. This motif is a 

                                                           
15  Laskowski W., Rozklekotane imperium, „Wprost”, nr 36 (927), 03.09.2000. 
16  Laskowski W., Giziński J., Władimir Mocny, „Wprost”, nr 14, 02.04.2000. 
17  bp, Putin wszechwładny, „Polityka”, nr 12 (2444), 20.03.2004. 
18  Lubowski G., Putinowe zwycięstwo, „Wprost”, nr 44, 03.11.2002. 
19  Caryl C., Conat E., Wojna Putina, „Newsweek”, nr 45, 10.11.2002. 
20  Laskowski W., Moskiewskie biesy, „Wprost”, nr 32, 14.08.2005. 
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convenient way of presenting Russia in terms of backwardness, 

chaos and barbarity – becoming the main metaphor for the negative 

situations taking place in the territory of the Russian Federation. The 

metaphor of East enables to apply two techniques of persuasion –  

firstly it lets to classify strategic events such as Polish accession to 

NATO or EU as improving and declaring the European identity of 

Poland; secondly it locates Russia on the other side of the barricade, 

as not fitting in with the western standards. General usage of motives 

both in daily and weekly press is shown in the Graph 3:   

   

35,70%

16,80%

28,10%

5,70%

2,30%
11,40%

Graph 3 General participation of analyzed 
motives in newspapers and magazienes in 

percentage

Empire

Wild East

Devils

Freinds Muscovites

Dead souls

European

 

 Motif of the Empire is the one which acquired the status of 

the discourse keystone with the result 35.70 %. Systematic analysis 

showed that this theme was the most willingly used rhetorical 
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scheme both in daily newspapers and in weeklies. A symbolic 

dimension of the Empire is persistent and invariable  – Russia is 

perceived with the etiquette of the “empire of the evil”,  in the 

system of the collective thinking Russia represents the dangerous 

and aggressive model of the administration. In terms of the 

frequency of usage in analyzed press the motif of Devils is the 

second one. Devils are seen as the exemplification and the 

personification of the action of the Empire. High result – 28.10 % in 

the general scale – confirms the thesis about identifying the image of 

Russia with representations of particular persons. The empire has the 

face of  Vladimir Putin who is the  central figure among Devils. 

Third position ( 16.80%) is obtained by a motif of the Wild East – in 

Polish collective imagination the East invariably remains the area of 

evil, and the permanent confrontation between the East and West is a 

natural component of Polish ethos. East indicates moral, aesthetic 

and political threat against which one should resist. As fourth in 

general usage motives the European was classified (11.40%). 

Content of the motif of European  refers to western identity of 

Poland, which results in common belief of cultural superiority over 

Russia. The metaphor of Europe allows to exclude Russia from the 

family of European countries – adjective Russian becomes an 

antonym of the positively estimated expression  European. In 

analyzed daily newspapers and weeklies the motif of friend 

Muscovites achieved the total result of 5.70%. Basis of this cognitive 

structure exploits the division between Russian state (authorities) 

and Russian citizens, who are victimized by the methods of 

government. In the examined sampling friends Muscovites  

personified the scale of suffering and dramas, which became obvious 

to the inhabitants of Russian Federation. Friends Muscovites are a 

symbolical image of victims of the empire. The lowest share in 

general usage of motives by daily and weekly press is reached by 
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Dead souls (2.30%). Motif of servile attitude towards authorities, 

stagnation and resentment turned out to be marginal.   

 The question of persistence of “Russian code” in spite of  

diversities between analyzed newspapers and magazines is illustrated 

in the Graph 4:  
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 The use of analyzed motives in each daily and weekly 

newspaper let observe keystone of discourse in press carrying 
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different outlook options out. Image of Russia in chosen newspapers 

is not homogenous. It is caused mainly  by significant differences in 

the number of articles concerning studied issues. Content analysis 

allows to notice, that differences in numbers of articles referring to 

particular events are connected with diversity of press outlooks21. In 

the set of 70 texts from daily newspapers 29 comes from “Gazeta 

Wyborcza”, 27 from “Rzeczpospolita” while only 14 from “Super 

Express”. Twice low number of articles related to studied issues in 

“Super Express” is caused the style of this paper – orientated to 

discourse of sensation 22 . As a tabloid, “Super Express” delivers 

twice fewer texts to events of strategic and political rank which are 

not directly connected with Poland.  Analyzing 12 editions of this 

daily newspaper for each of event shows, that presenting politics in 

its institutional form is not attractive for “Super Express”. E.g. after 

Vladimir’s Putin victory in presidential elections 2000 (event No. 

10) in next 12 editions of “Super Express” we can find only two 

texts referring to this event. So-called “orange revolution” in the 

Ukraine (event No. 13) did not also turn out to be noticeable topic – 

in the next 12 editions of “Super Express” there were only four 

articles, including one concerning style of Julia Timoshenko 23 . 

“Super Express” is focused upon the sensational, dramatic and 

disastrous situations. Among analyzed issues widely related were 

                                                           
21  E.g. Texts concerning the event No.12 (attack on the Dubrovka Theatre) 

appeared in each daily newspaper in two editions taken into consideration in 

analysis – delivering six articles to study. However event No. 6 (re-election of 

Vladimir Putin) found the response only in the first analysed edition of “Gazeta 

Wyborcza” and “Rzeczpospolita”, whereas “Super Express ” published no 

information related to this event. It means that in relation to the event No. 6 daily 

newspapers provided with only two articles.  
22 See also: Grzymała-Kazłowska, A.  Konstruowanie „innego”. Wizerunki 

imigrantów w Polsce, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007, s. 127 – 129. 
23 Suchar M., Sto twarzy Madame Ukrainy, „Super Express”, nr 289 (4136), 

10.12.2004. 
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terrorist attacks and incidents. Twelve next editions for the event No. 

12 (terrorist attack in Bieslan) brought 19 articles published in 9 

editions, including two front pages. Disaster of the atomic submarine 

“Kursk” (event No.8), beating Poles in Moscow (event No.16) or 

resuming the warfare in Chechnya (event No.5) were also willingly 

commented in “Super Express”.  Differences in numbers of articles 

are noticeable in the set of texts from weekly magazines. Fifty three 

texts were collected; among them 22 come from “Polityka”, twenty 

from “Wprost” and only eleven from “Newsweek Polska”.  But in 

this case lower number of articles does not mean lack of interest in 

Russian issues in “Newsweek” – it results only from the fact, that 

this magazine appeared on the Polish press market in 2001.  

 Conducted content analysis let to notice the general tendency 

in portraying Russia on the basis on percentage values for the use of 

each motif. Moreover, applying the quantitative method in studying 

the discourse enables to answer the question, in what way each of 

chosen newspapers carry out cognitive organization based on the set 

of themes.    

4. Final conclusions 

 Conducted research enabled to draw the following 

conclusions: 

 Analysis enabled to confirm the first hypothesis, assuming 

the existence of ‘Russian code’ in the Polish press. By ‘Russian 

code’ I mean collective forms of perceiving Russia, preserved in 

linguistic and visual paradigm. The image of Russia is subjected to 

ideological and political purposes of discourse.   

 Second hypothesis, concerning the invariability of meaning 

among Russian issues was also confirmed. Culturally formed way of 

thinking and depicting Russia is closed into archetypical motives. 

Motives as mental structures demonstrate the temporary continuity, 

what was presented in content analysis.  Differences in the frequency 

of applying particular motives are determined by variety of analyzed 

events and press sources.  
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 Conducted research confirmed the third hypothesis, assuming 

the activation of myth of the ‘bulwark’.  Starting the complex of 

symbolic-mythological ideas justifying the particular role of Poland 

in Europe was evident in the context of strategic events – accession 

to the North Atlantic Treaty Organization and the European Union. 

Opinion press locates Poland as a ‘link’ between East and West, as a 

teacher of democracy for the East and as a ‘translator’ of East to the 

West. Myth of the ‘bulwark’ was also activated while supporting 

‘orange revolution’ in the Ukraine; it was suitable to convey Polish 

aspirations to be perceived as a sign of liberty.  Myth of the 

‘bulwark’ organizes the content of motives and blocks the 

renegotiation of meaning concerning Russia.  Idea of Poland as a 

‘bulwark’ requires reproducing the polarized vision of the world, it 

provides with persistence of negatively constructed ‘Russian code’.  

 The fourth hypothesis was partly confirmed. The ‘Russian 

code’ functions in all analyzed press sources, but conducted research 

revealed significant differences between opinion-forming and 

sensational press. The discourse of the sensational press is more 

radicalized, openly assessing, overusing colloquial style. Russia in 

“Super Express” has a face of Putin – overuse of personalization 

distinguishes “Super Express’s” style among other press sources.  

 Final reflection coming from the analysis of ideological 

motives building Russia’s image in Polish press realizes, that 

cognitive structures based on collective representations are 

invariable way of presenting Russian issues to Polish readers. 

Motives serve as habitual labels imposing black and white 

perceiving Russia in Polish discourse.    
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КОНЦЕПЦІЯ «ЗОЛОТОГО МІЛЬЯРДА» ЯК 

ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

У статті розглядаються особливості сучасних 

глобалізаційних процесів, аналізується взаємозв’язок теорії 

«золотого мільярда» та глобалізації. Досліджується вплив 

глобалізації  на міжнародні відносини. 

Термін «золотий мільярд» утворився як синтез двох 

великих ідей сучасної західної культури – від квазінаукових до 

суто ідеологічних і навіть містичних, релігійних. Одна ідея – це 

уявлення про "Золотий вік" прогресу і благоденства. Інша – 

песимістичне визнання обмеженості ресурсів Землі і 

неможливості поширення цього благоденства на все нинішнє 

населення планети. 

Зрозуміло, що термін «золотий мільярд» як ідеологічно 

навантажена метафора не вживається в офіційних 

документах. Там він замінюється набором ухильних понять і 

визначень таким чином, що сенс стає зрозумілим лише з 

контексту. Так, коли коло вчених і експертів ООН заявляють 

про те, що благополучне життя на Землі можливе тільки для 

одного мільярда людей, вони, по суті, використовують 

поняття «золотий мільярд». 

Ключові слова: «золотий мільярд», глобалізація, населення, 

ООН, Римський клуб, ресурси, мальтузіанство. 
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Одним із основних питань, пов’язаних із теорією 

«золотого мільярда» нині є питання про те, хто опиняється у 

виграші від глобалізації. Адже в дійсності основна частина 

багатства та доходів сконцентрована в групі розвинених 

капіталістичних країн на чолі зі США. 

Мета статті полягає в аналізі концепції «золотого 

мільярда» . 

Завдання: дослідити  теоретичні і практичні аспекти теорії 

«золотого мільярда» як  основу глобалізації. 

Концептуальним підґрунтям для написання статті 

слугували теоретичні розробки, представлені в працях західних 

та російських соціологів, істориків, політологів С. Кара-Мурзи 

[1], С. Капиці [2], А. Вассермана [3], Т. Мальтуса [4], О. 

Тоффлера [5],  Д. Медоуза [6] та ін. 

Концепція «золотого мільярда» пов’язана із сумарною 

кількістю населення групи високорозвинених країн на чолі зі 

США: США (311 млн.), Канада (34,3 млн.), Австралія (22,5 

млн.), країни Євросоюзу (28 країн, сумарно 500 млн.), Японія 

(127,4 млн.), а також Ізраїлю та Південної Кореї і 

перспективами його зростання в XXI столітті [7]. «Золотий 

мільярд» – це поняття, що відображає сучасний дисбаланс у 

рівні життя та споживання між населенням розвинених країн і 

країн, що розвиваються, в умовах обмеженості світових 

ресурсів. 

Теоретичним обґрунтуванням даної концеції виступає ідея 

англійського священника та науковця XVII–XVIII століть 

Томаса Мальтуса. Він уперше в історії звернув увагу і  вказав 

на те, що населення Землі зростає в геометричній прогресії, а 

освоєння харчових ресурсів – в арифметичній і саме це, на його 

думку, у майбутньому може призвести  до вичерпання всіх 

ресурсів, а також є причиною всіх істинних політичних 

потрясінь, війн та епідемій [4]. 
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Ідея меж зростання людства вперше була сформульована в 

доповіді Деніса Медоуза  «Межі зростання» [6], розробленої для 

Римського клубу. 

Сутність поняття «золотий мільярд» полягає в системі 

відносин між розвиненими країнами та країнами, що 

розвиваються. За твердженням О.С. Грецької [8], економічна 

перевага перших дає їм змогу здійснювати свій вплив на країни, 

що розвиваються, яким відведена роль сировинного придатку та 

носіїв дешевої робочої сили для забезпечення добробуту 

«золотого мільярда». І в цьому аспекті сучасна глобалізація 

принесла мало чого нового, оскільки лише закріпила створену в 

умовах колоніалізму систему несправедливого розподілу 

ресурсів планети і створених за їхній рахунок благ на користь 

розвинених країн. 

Для того, щоб розуміти й адекватно та об’єктивно 

оцінювати сучасні тенденції та прояви процесу глобалізації 

суспільства, необхідно, на нашу думку, чітко розрізняти дві 

основні фази розвитку глобалізму як ідеологічної основи 

процесів глобалізації. Глобалізм як ідеологія зародився на 

початку 70-х років ХХ століття, коли були опубліковані перші 

результати кількісних досліджень цілої низки проблем, які були 

виконані під егідою Римського клубу [9]. Результати цих 

досліджень надзвичайно сильно вплинули на свідомість еліти 

світового співтовариства, яка постала перед дилемою: або 

визначити нову стратегію розвитку цивілізації, або змиритись із 

неминучістю глобальної екологічної катастрофи, яка, як 

прогнозувалося, мала статись у 2025 – 2030 рр. [10, c. 97]. За 

словами К. Коліна, особливістю глобалізму ХХ століття було 

завдання консолідації світової спільноти перед загальною 

загрозою, що швидко насувається, і яка поставила під сумнів 

існування людини як біологічного виду [11]. Як реакція на цю 

загрозу, відбулася ціла низка представницьких міжнародних 

форумів, які були присвячені системному аналізу глобальних 
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проблем подальшого розвитку цивілізації та спробам розробити 

спільну стратегію дій світової спільноти щодо запобігання 

глобальної екологічної катастрофи. Серед таких форумів можна 

назвати загальновідомий Міжнародний конгрес з проблем 

навколишнього середовища, що відбувся в Ріо-де-Жанейро 1992 

року [12]. Цей захід, зокрема, надав потужних імпульсів 

розвитку напряму філософських, теоретичних і прикладних 

досліджень, які нині відомі під назвою «Проблеми стійкого 

розвитку» [13].  

Однак уже нині, через два десятки років після проведення 

зазначених вище форумів, ідеологія глобалізму змінилася 

докорінно. Тепер людство має справу із неоглобалізмом, який 

передбачає зовсім інші стратегічні цілі. Суть цих цілей полягає 

в тому, щоб будь-якими шляхами забезпечити доступ обмеженої 

кількості населення планети, а саме населення розвинених країн 

Заходу (так званого «золотого мільярда») до сировинних та 

енергетичних ресурсів планети. Більшість з цих сировинних 

ресурсів перебуває на території так званих країн «третього 

світу», які в подальшому приречені на жебрацьке існування в 

ролі сировинних колоній і місць складування промислових 

відходів. Саме така стратегія подальшого розвитку цивілізації, 

на думку деяких апологетів сучасного неоглобалізму, 

забезпечує можливість для населення розвинених країн Заходу, 

і передусім США, продовжувати свій курс економічнoго 

розвитку, заснований на принципі необмеженого розвитку [14].  

Слід зауважити, що ідеологія неоглобалізму не передбачає 

розвитку науки, освіти й високих технологій. Вона також і не 

пропонує суспільству жодних розумних самообмежень у 

матеріальній або духовній сфері. Навпаки, сьогодні 

заохочуються найнижчі інстинкти людини, свідомість якої 

фокусується на задоволенні принципу «тут і зараз», лише 

чуттєвих потреб і матеріально-власницьких амбіцій на шкоду 

духовному розвитку людини та її планам на майбутнє [15]. 
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Єдиною перепоною, яка нині стоїть на шляху поширення 

ідеології неоглобалізму по всьому світу, є великі національні 

держави, у яких досі залишаються такі міцні традиційні духовні 

цінності, як патріотизм і служіння власному народу, соціальна 

відповідальність, повага до своєї історії та культури, любов до 

рідної землі. Але всі ці цінності неоглобалісти сьогодні 

оголошують і вважають застарілими і такими, що не 

відповідають реаліям нового часу, у якому домінують 

лібералізм, економічний раціоналізм і приватновласницькі 

інстинкти. Адже саме ці якості зараз приносять успіх у 

політичній та економічній діяльності. Саме тому одним із 

викликів неоглобалізму в ХХІ столітті є моральний виклик, 

який вимагає докорінного перегляду всіх духовних цінностей, 

що існували раніше. І цей виклик є набагато небезпечнішим, 

аніж загроза тероризму чи екологічної катастрофи. Ця небезпека 

полягає в тому, що ідеологія неоглобалізму не лише роз’єднує 

людей світової спільноти на два антагоністичних табори, але 

також деформує свідомість самої особистості, знищуючи в ній 

все те людське, що було отримано протягом тривалих років 

розвитку людської цивілізації та історії. 

Сучасна методологія неоглобалізму щодо забезпечення 

доступу країн «золотого мільярда» до сировинних та 

енергетичних ресурсів є досить простою. Для початку 

проводиться ідеологічна обробка найактивнішої частини 

національної еліти тієї чи іншої країни з метою забезпечення її 

прозахідної орієнтації. Далі країні пропонується фінансова 

допомога для розв’язання економічних і соціальних проблем. 

Зазвичай, цю роль відіграють Міжнародний валютний фонд і 

Всесвітній банк, які перебувають під впливом США. При цьому 

варто зауважити, що ця допомога, як правило, надається не у 

вигляді грошей, а у вигляді так званих зв’язаних кредитів, коли 

значна частина наданих грошей повинна бути обов’язково 

витрачена на купівлю харчових або промислових товарів із 
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країн Заходу. При цьому, ці товари є далеко не найкращої 

якості. 

Як результат таких дій, досягаються відразу дві мети: 

країна потрапляє у фінансову залежність від апологетів 

неоглобалізму та підриваються основи національної економіки, 

адже потік іноземних товарів призводить до банкрутства 

вітчизняних промислових підприємств. Унаслідок таких дій у 

країні зростає рівень безробіття і наростає соціальна напруга, 

що підриває довіру населення до національного уряду.  

Наступним кроком є придбання транснаціональними 

корпораціями акцій найважливіших державних підприємств. 

Слід зазначити, що пріоритет надається сировинним і добувним 

галузям економіки і все це презентується як інвестиції в 

розвиток національної економіки. 

За останні півстоліття американські промислові компанії 

та банки (та інші західні корпорації) активно вкладали 

інвестиції в бідні регіони Африки, Азії та Латинської Америки. 

Ці ТНК приваблювали багаті природні ресурси, висока віддача 

від робочої сили, що низько оплачувалася, майже повна 

відсутність податків, екологічного регулювання, інструкцій для 

працівників та охорони праці. 

Американський уряд субсидіював цей відтік капіталу, 

гарантуючи корпораціям податкові поступки щодо їхніх 

закордонних інвестицій. ТНК витісняють місцевий бізнес у 

країнах «Третього світу» та захоплюють його ринки. 

Американські сільськогосподарські картелі, які значною мірою 

субсидіюються американськими платниками податків, 

направляють зайву продукцію в інші країни за нижчими цінами, 

ніж місцеві фермери. Як пише Крістофер Кук у своїй книжці 

«Дієта для мертвої планети», вони відбирають кращу землю цих 

країн для вирощування товарних культур на експорт, при 

цьому, зазвичай, це монокультурне господарство, яке вимагає 

великої кількості пестицидів і залишає все менше землі для 
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сотень різновидів рослин, що слугували їжею для місцевого 

населення [16, c. 283]. 

Витісняючи місцеве населення із землі та розорюючи 

його, корпорації створюють перенасичені ринки праці, де люди 

у відчаї змушені переселятись у міські трущоби для того, щоб 

працювати за мізерні зарплати, дуже часто при цьому 

порушуючи закони цих країн про мінімальну заробітну плату. 

Наприклад, на Гаїті корпоративні гіганти на кшталт Disney, Wal 

– Mart, J. C. Penny платять робітникам 11 центів за годину. 

США – одна з небагатьох країн, що відмовилися підписати 

Міжнародну конвенцію про заборону дитячої та примусової 

праці [17]. Така позиція виходить з активного використання 

дитячої праці американськими корпораціями у «Третьому світі» 

та самих США, де 12-річні діти є жертвами великої кількості 

травм і нещасних випадків на виробництві, а отримують 

зарплатню нижчу від мінімального рівня. 

Економія, яку великий бізнес отримує від дешевої 

закордонної праці, не перетворюється на низькі ціни для 

покупців. Американські корпорації переносять виробництво в 

далекі регіони не для того, щоб американські споживачі могли 

зекономити. Вони переміщують виробництво для того, щоб 

підняти норму прибутку. 

Американська зарубіжна допомога зазвичай надходить 

одночасно з інвестиціями ТНК. Вона субсидіює створення 

інфраструктури, необхідної корпораціям в «Третьому світі»: 

портів, автомобільних доріг, нафтопереробних заводів 

[18, c. 80]. 

Допомога, яку отримують уряди «Третього світу», 

супроводжується додатковими рамками. Зазвичай, вона повинна 

бути витрачена на американські продукти, а країна-отримувач 

має надати інвестиційні переваги американським компаніям, 

зміщуючи вживання з вироблених у країні товарів і продуктів 

на імпортовані, породжуючи таким чином ще більшу 
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залежність, голод і борг. Значна частина допомоги ніколи не 

виходить на поверхню, осідаючи прямо в кишенях 

корумпованих чиновників у країнах-отримувачах [18, c. 81]. 

Допомога (або щось на кшталт цього) надходить і з інших 

джерел. 1944 року було створено Всесвітній банк і 

Міжнародний валютний фонд. Право прийняття рішень в обох 

організаціях визначається фінансовим внеском країни. Як 

найбільший донор, США мають головний і вирішальний голос. 

Слідом ідуть Німеччина, Японія, Франція та Великобританія. 

МВФ діє у змові із групою банкірів і штатом міністерств 

фінансів, переважно з багатих країн. 

Передбачається, що Всесвітній банк та МВФ мають 

допомагати країнам у їхньому розвитку. А на практиці 

відбувається зовсім по-іншому. Бідна країна берe гроші в борг у 

Всесвітнього банку для розвитку будь-якого сектору її 

економіки. Якщо вона не може повернути борг Всесвітньому 

банку через зменшення експорту або з іншої причини, вона 

знову змушена брати у борг, на цей раз у МВФ. А МВФ 

нав’язує «програму структурних перетворень», відповідно до 

якої країна-боржник змушена зменшити податки на ТНК, 

зменшити зарплати і не робити жодних кроків щодо захисту 

місцевих підприємств від зарубіжного імпорту чи взяття їх під 

контроль. На країни-боржники здійснюють тиск, аби вони 

провели приватизацію, продаючи за скандально низькими 

цінами свої державні шахти, залізниці, комунальні підприємства 

приватним корпораціям [16, c. 330]. 

Їх змушують відкривати свої ліси для вирубки, а землю – 

для відкритих розробок, незважаючи на екологічні збитки. 

Країни-боржники також змушені скоротити видатки та субсидії 

на охорону здоров’я, освіту, транспорт і сільське господарство 

для того, щоб більше грошей можна було витратити на виплату 

боргу. Коли уряди таких країн змушують вирощувати товарні 
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культури на експорт, вони стають усе менш здатними 

прогодувати свласне населення. 

Саме тому в усіх країнах «Третього світу» реальні 

зарплати знижуються, а національний борг зростає до такої 

міри, що його виплата поглинає більшу частину експортного 

прибутку бідних країн, що призводить до подальшої бідності, 

тому що в країни-боржника залишається все менше 

можливостей для того, щоб забезпечити потреби власного 

населення [16, c. 331].  

Відбувається справжня економічна колонізація країни. 

Причому, сучасні колонізатори зовсім не дбають про добробут і 

благоустрій країни та її населення, а їхнім головним завданням є 

доступ до природних і сировинних ресурсів і вивезення 

сировини для своєї промисловості. Таку політику російський 

академік М. Моїсєєв у своїх працях, присвячених проблемам 

глобалізації, назвав «диявольським насосом» [19, c. 188]. 

Унаслідок такого практичного втілення політики 

неоглобалізму ми можемо бачити як останніми роками стрімко 

зростає потік біженців, які змушені залишати свої домівки в 

пошуках кращої долі та роботи. Природно, що ці люди їдуть до 

розвинених країн, де на них ніхто не чекає і найчастіше їм 

доводиться змиритися з участю вигнанців долі. 

Зростання потоку біженців і переселенців – це той 

вимушений бік політики неоглобалізму, який нині є однією з 

найгостріших і найнагальніших проблем сучасності. Що ж 

стосується досягнень науково-технічного прогресу, то вони є 

привілегією багатих і розвинених країн світу, тоді як решта 

країн відкидається назад до рівня середньовіччя. 

Дослідження показують, що для зруйнування 

національних держав в арсеналі політики сучасного 

неоглобалізму існують такі засоби: інформаційна обробка 

населення національної держави, і передусім його національної 

еліти. Основна ідея цієї обробки полягає в дискредитації 
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традиційної системи цінностей і національної культури, які є 

архаїчними та неадекватними сучасним умовам розвитку 

цивілізації та є головним гальмом соціального й економічного 

прогресу країни. При цьому, дуже частим та ефективним 

прийомом є підкуп тієї частини національної еліти, яка здатна 

впливати на прийняття й ухвалення найважчих рішень, а також 

на поширення всередині країни ідей і принципів неоглобалізму; 

економічна та фінансова експансія, яка спрямована на 

зруйнування національної економіки, дезорганізацію власного 

виробництва та внутрішнього ринку, створення залежності 

даної країни від зовнішніх інвестицій; всебічне заохочення 

будь-яких проявів національного сепаратизму, який одразу ж 

оголошується боротьбою народу за власну свободу, 

незалежність і демократичні права людини, які пригноблюються 

диктатурою національної держави [16, c. 342]. 

Отже, концепція «золотого мільярда» являє собою доволі 

складне поєднання ідей геополітики й геоекономіки. Її суть 

полягає в економічному домінуванні високорозвинених країн 

над слабкорозвиненими. Нині економіки, що розвиваються, 

сприймаються державами-лідерами як об’єкт потенційного 

впливу, мета якого – у захисті власних економічних інтересів. У 

цьому аспекті сучасна доктрина глобалізму майже нічим не 

відрізняється від класичної доктрини колоніалізму. 

Стрімке зростання чисельності населення Землі змушує 

країни брати до уваги вплив демографії на екосистему планети. 

Потреби зростають у геометричній прогресії, а ресурси мають 

обмежений характер. Тому основною причиною появи поняття 

«золотий мільярд» стала проблема обмеженості природних 

ресурсів і контролю за їхнім використанням з боку розвинених 

країн. 

Роль країн, що належать до поняття «золотий мільярд», на 

їхню думку, полягає у визначенні стратегії розвитку світової 

економіки. Країнам, що не належать до «золотого мільярда», 
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відводиться роль сировинного придатку, постачальника дешевої 

робочої сили та об’єктів для просування т. зв. західних 

цінностей.  
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The article discusses the features of modern globalization, 

analyzes the interrelationship of the theory of the "golden billion " 

and globalization. The impact of globalization on international 

relations is examined.  

The term "golden billion" was formed as a synthesis of the two 

great ideas of modern Western culture –  from a purely ideological  

to even mystical, religious. One idea – this is an idea of the "Golden 

Age" of progress and prosperity. Other one – pessimistic recognition 

of limited resources of the Earth and the inability to spread 

prosperity to all of the current population. It is understood that the 

term "golden billion" as ideologically loaded metaphor which is not 

used in official documents. There it is replaced by a set of evasive 

concepts and definitions so that meaning is clear only from context. 

Thus, when a number of scientists and UN experts say that a 

prosperous life on Earth possible for only one billion people are, in 

fact, the notion of the "golden billion" . 

Keywords: "golden billion", globalization, population, UN, 

Club of Rome, resources, Malthusianism . 

 

В статье рассматриваются особенности современных 

глобализационных процессов, анализируется взаимосвязь 

теории «золотого миллиарда» и глобализации. Исследуется 

влияние глобализации на международные отношения. 

Термин «золотой миллиард» образовался как синтез двух 

крупных идей современной западной культуры – от 

квазинаучных к чисто идеологических и даже мистических, 

религиозных. Одна идея – это представление о "Золотом веке" 

прогресса и благоденствия. Другая –  пессимистическое 

признание ограниченности ресурсов Земли и невозможности 

распространения этого благоденствия на все нынешнее 

население планеты. Понятно, что термин «золотой миллиард» 

как идеологически нагруженная метафора не употребляется в 
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официальных документах. Там он заменяется набором 

уклончивых понятий и определений таким образом, что смысл 

становится понятным только из контекста. Так, когда ряд 

ученых и экспертов ООН заявляют о том, что благополучная 

жизнь на Земле возможна только для одного миллиарда 

человек, они, по сути, используют понятие «золотой 

миллиард». 

Ключевые слова: «золотой миллиард», глобализация, 

население, ООН, Римский клуб, ресурсы, мальтузианство. 
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ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА УКРАЇНСЬКО-

РОСІЙСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ 

 

Енергетична взаємодія України та Росії належить, 

водночас, до економічноого та політичного складника відносин 

цих держав. Найбільше політичний аспект має вплив на 

українсько-російські газові відносини. За таких умов є підстави 

говорити про так звану «газову» дипломатію Москви. 

Принципи її ведення часто нехтують економічни боком  

питання. При цьому російські нафтодолари стають 

інструментом забезпечення її політичних цілей. Україна 

змушена захищати власні інтереси в газових відносинах з 

Росією, враховуючи не лише економічну кон’юнктуру, а й 

завдяки своєчасній і рівноправній відповіді на політичні кроки 

північного сусіда, які робляться для забезпечення політичних 

амбіцій Москви. Автори аналізують вплив енергетичної 

політики України і Росії на їх відносини загалом з урахуванням 

стратегічних цілей зовнішньої політики кожної з них. 

Ключові слова: енергетична політика, міждержавні 

відносини, газова геополітика, енергетичні ресурси. 
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Українсько-російські міждержавні відносини включають 

тісні взаємини України та Росії на політичному, економічному 

та гуманітарному рівнях. Численні виміри цих відносин 

закріплено в низці міжурядових документів. Міжурядовими 

контрактами регулюються й енергетичні відносини. Виходячи із 

сучасної кон’юнктури, саме газові відносини цих двох держав 

нині найбільше впливають на їх двосторонні взаємини. 

Особливістю цих відносин є їх одночасна належність і до 

економічної, і до політичної площини [1]. 

Проблеми енергетичної взаємодії держав cтaли предметом 

доcлідження в прaцях нaуковців різних гaлузей знaнь: 

економіcтів і політологів, енергетиків і юриcтів, війcькових і 

cпеціaліcтів у гaлузі держaвного упрaвління. Cеред них cлід 

нaзвaти фундaментaльні прaці тaких вчених, як І. Бенько, О. 

Влacюк, З. Вaрнaлій, A. Гaльчинcький В. Геєць, О. Гончaренко, 

В. Горбулін, Б. Губcький, Я. Жaліло, A. Кaчинcький, Б. 

Квacнюк, М. Кулик, О. Лaпко, В. Лір, Є. Лиcицин, В. 

Микитенко, В. Мунтіян, І. Недін, Г. Пacтернaк-Тaрaнушенко, Б. 

Піріaшвілі, Р. Подолець, C. Пирожков, Д. Прейгер, В. Caприкін, 

Є. Cухін, О. Cуходоля, A. Cухоруков, В. Точілін, Б. Чіркін, В. 

Шлемко, A. Шевцов, A. Шидловcький тa ін., праці таких 

зaрубіжних нaуковців, як Л. Aбaлкін, C. Aфонцев, В. Бушуєв, A. 

Возженніков, Н. Воропaй, A. Іллaріонов, A. Конопляник, В. 

Мілов, В. Нєпомнящий, Ю. Руденко, К. Caмcонов, В. Cенчaгов, 

A. Тaтaркін, Д. Шер тa ін. 

Росія у своїй зовнішній політиці, зокрема, і щодо України, 

веде так звану «газову» дипломатію, використовуючи власне 

монопольне становище на континенті. Саме Росія, згідно з 

даними Світової енергетичної ради, є найбільшим виробником 

газу у світі. Сумарні запаси блакитного палива в надрах цієї 

держави, за даними Російського Федерального агентства з 

надрокористування (Роснадра), оцінюються в близько 65 трлн. 
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м3. Щорічні об’єми видобутку газу становлять близько 600 

млрд. м3. При цьому для внутрішніх потреб Росія використовує 

близько 430 млрд.м3, а решта 170 млрд. ідуть на експорт. 

Найбільшою компанією, що займається видобутком і збутом 

газу, є «Газпром». На її частку припадає дві третини всього 

російського видобутку та майже весь об’єм експорту. Саме цим 

пояснюється факт, чому енергетична політика значно впливає 

на зовнішню політику Росії [2; 4]. 

Нині, газові відносини України та Росії регулюються 

міжурядовим контрактом про постачання й транзит газу від 19 

січня 2009 року терміном на десять років і доповненнями до 

нього. У цих документах окреслені умови постачання Росією 

визначених об’ємів газу Україні з відповідною формулою 

ціноутворення на основі прив’язки його вартості до світових цін 

на нафту. Також контрактом прописано умови транзиту 

російського газу через українську газотранспортну систему до 

держав західної Європи. Контракт підпадає під юрисдикцію 

права Швеції [2; 3]. 

Варто зазначити, що умови контракту порушують обидві 

сторони. Зокрема, Росія не дотримується зобов’язання 

прокачувати 110 млрд. кубометрів газу транзитом до Європи, 

тоді як Україна купує менший об’єм палива, ніж це ним 

передбачено. Юридично, й Україна, і Росія можуть позиватись 

одна на одну до Стокгольмського арбітражу. Проте всі 

суперечки розв’язуються на рівні переговорів президентів, глав 

урядів і профільних відомств і очільників суб’єктів 

господарювання, безпосередньо задіяних у виконанні операцій 

купівлі, продажу й прокачки газу. Як бачимо, політичний бік 

газових відносин України й Росії має не меншу вагу, ніж їх 

економічний складник. У моделі україно-російських газових 

відносин Росія є експортером газу, а Україна – його імпортером, 

тобто споживачем. Також наша держава є транзитером 

російського палива до країн західної Європи. 
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Енергетичнa політикa Укрaїни стоїть нa роздоріжжі, 

мaючи, водночac, і виклики в енергетичному cекторі, і знaчний 

невикориcтaний потенціaл. Крaїнa мaє унікaльну можливіcть 

здійcнити енергетичну революцію для модернізaції cвого 

енергетичного cектору, реформувaння влacних енергетичних 

ринків, cтворення робочих міcць і приcкорення економічного 

зроcтaння, що не було тaким пріоритетним протягом 1990-х і 

2000-х років. Уcе перелічене, у cвою чергу, cприятиме 

енергетичній безпеці, диверcифікaції економіки тa cтaлому 

розвитку. Для цього знaдобитьcя рaдикaльнa й швидкa 

трaнcформaція політики енергопоcтaчaння тa cпоживaння [4]. 

З боку поcтaчaння, зa оцінкaми Міжнaродного 

енергетичного aгентcтвa, Укрaїнa в недaлекому мaйбутньому 

зможе позбутиcя зaлежноcті від імпорту природного гaзу зa 

рaхунок cуттєвого нaрощувaння внутрішнього видобутку гaзу, 

як природного, тaк і нетрaдиційного, розробки потенціaлу 

біомacи тa вигод від підвищення рівня енергоефективноcті. 

Крім того, Україна має великий потенціaл для зaлучення 

інвеcтицій у модернізaцію вугледобувної, електро- тa 

теплогенеруючої гaлузей Укрaїни, a тaкож у трaнcпортувaння 

теплa й гaзу. 

З боку cпоживaння, великим є потенціaл 

енергоефективноcті тa енергозбереження, передусім у 

промиcловоcті тa житловому cекторі. Проте цей потенціaл 

зaлишaєтьcя знaчною мірою невикориcтaним і недоcтaтньо 

врaховaним у cучacній енергетичній політиці. Підвищивши 

пріоритетніcть зaходів з енергоефективноcті, Укрaїнa моглa б 

отримaти знaчну економію енергореcурcів, насамперед 

природного гaзу. Для цього знaдобитьcя нормaтивно-прaвовa 

бaзa, що відкриє шлях для привaтного й держaвного 

фінaнcувaння рaзом з одночacним і поcтуповим cкacувaнням 

cубcидій нa природний гaз для нacелення тa cиcтем 
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центрaлізовaного теплопоcтaчaння. Тaкі cубcидії є 

нежиттєздaтними тa перешкоджaють інвеcтиціям. Більше того, 

у довгоcтроковій перcпективі Укрaїнa моглa б отримaти вигоди 

від перенaпрaвлення коштів, які зaрaз витрaчaютьcя нa cубcидії, 

у фінaнcові мехaнізми, що cприятимуть викориcтaнню 

потенціaлу енергоефективноcті крaїни. 

Тaкий перехід мaє бaзувaтиcя нa комплекcній cтрaтегії, що 

включaє екcплуaтaцію внутрішніх енергетичних реcурcів, 

модернізaцію інфрacтруктури, розширення підходів до 

підвищення рівня енергоефективноcті, cприяння ефективним 

ринковим реформaм тa якіcному упрaвлінню. Оcтaннє 

передбaчaє cпрaведливі aдмініcтрaтивні процедури, прозоре 

викориcтaння бюджетних коштів, ефективну конкуренцію, якa 

гaрaнтуєтьcя незaлежними регулюючими й aнтимонопольними 

оргaнaми, a тaкож ефективні зaходи проти корупції тa 

конфлікту інтереcів. Потрібне рaдикaльне поліпшення ділового 

клімaту, що зaбезпечувaтиме знaчний рівень необхідних 

інвестицій [4; 5]. 

Покладатися на власні ресурси в стратегічній перспективі 

й диверсифікувати імпорт газу як тактики ведення зовнішньої 

енергетичної політики Україну спонукають російські принципи 

ведення «газової» дипломатії. Оновленa Енергетичнa cтрaтегія 

РФ до 2030 року збереглa тa розширилa низку пріоритетних 

трубопровідних проектів, реaлізaція яких продовжить cуттєві 

зміни інфрacтруктурної кaрти регіону. Енергетичнa cтрaтегія 

зорієнтовaнa нa будівництво нових екcпортних 

гaзотрaнcпортних коридорів у держaви AТР, без трaнзитних 

енерготрaнcпортних cиcтем, морcьких енергетичних термінaлів 

нa cході, північному зaході й півночі держaви. Тaкa енергетичнa 

політикa cуcідa міcтить виклики для зaвaнтaження іcнуючих в 

Укрaїні cиcтем трaнcпортувaння вуглеводнів, cтaбільноcті тa 

безперебійноcті їх функціонувaння, енергетичної безпеки як 

Укрaїни, тaк і cуcідніх крaїн Центрaльно-Cхідної Європи. 
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Зa таких обcтaвин, коли роcійcькa cторонa cхильнa 

викориcтовувaти енергореcурcи тa трубопроводи як інcтрумент 

здійcнення політичних впливів, тaкa її енергетичнa політикa 

здaтнa cерйозно деcтaбілізовувaти як вуглеводневі потоки нa 

лінії Cхід - Зaхід, тaк і зaвдaвaти шкоди cтaбільноcті 

функціонувaння трубопровідної інфрacтруктури трaнзитних 

крaїн, і передуcім Укрaїни. Інтереc Роcії до укрaїнcької ГТC і 

ПCГ є і буде зaлишaтиcя виcоким. Це пояcняєтьcя їх ключовим 

знaченням для зaбезпечення повноцінної ролі диcпетчеризaції 

гaзових потоків, зокремa, у періоди пікового попиту, що не 

здaтні зaбезпечити жоден з пропоновaних мaршрутів 

гaзопроводів в обхід Укрaїни. Здійcнений aнaліз покaзує, що 

трaнзитнa роль ГТC Укрaїни може бути порушенa при нacтaнні 

таких cценaріїв розвитку подій: 

 різке пaдіння видобутку гaзу в Роcії: cтaрі родовищa 

Зaхідного Cибіру виcнaжені, Ямaльcкий і Штокмaнівcький 

проекти не вдaєтьcя реaлізувaти, незвaжaючи нa голоcні реляції;  

 відмовa ЄC cуттєво збільшувaти імпорт гaзу з Роcії, знaчне 

зaміщення трубопровідного гaзу із РФ CПГ з aрaбcьких крaїн тa 

Aмерики, розробкa cлaнцевого гaзу в окремих крaїнaх ЄC;  

 Роcія мaтиме більше трубопровідних потужноcтей, aніж гaзу 

для його трaнcпортувaння (Північний і Південний потоки в 

умовaх дегрaдуючого видобутку гaзу в Зaхідному Cибіру), що 

викориcтовувaтиметьcя для мaніпуляцій обcягaми, нaпрямкaми 

і цінaми постачання [5; 6]. 

Упродовж 20 років Роcії вдaвaлоcя, викориcтовуючи 

cхильніcть олігaрхічних угруповaнь до бізнеc-екcплуaтaції 

зaлежноcті крaїни від роcійcьких енергореcурcів і корупційні 

мехaнізми, нейтрaлізувaти cпроби доcягти енергетичної 

незaлежноcті й ефективно викориcтaти cвоє трaнзитне 

положення нa лінії поcтaчaнь Cхід-Зaхід. У поточному 

десятилітті, насправді, роcійcькa енергетичнa політикa 
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cпрямовaнa нa реінтегрaціоніcтcький (поглинaльний) cценaрій 

нa поcтрaдянcькому проcторі. Підтвердженням цього є 

Білоруcь, згоду якої нa передaчу РФ 100-відcоткового контролю 

за «Белтрaнcгaзом» колишній президент Роcії Д. Медведєв 

cвого чacу cтaвив у приклaд для Укрaїни. У випaдку, якщо 

подібний підхід буде cприйнято укрaїнcькою cтороною, головну 

роль Укрaїни в чacтині зaбезпечення безпеки поcтaчaння гaзу тa 

його трaнзиту до ЄC буде втрaчено. Тому Укрaїні конче 

необхіднa якомога більша відносна деполітизaція питaння 

трaнcпортувaння гaзу й aктивне озвучення cвоєї позиції щодо 

екcплуaтaції вітчизняної ГТC, виходячи тільки з економічного 

cклaдника питaння. 

У нинішніх умовaх, коли зберігaютьcя зaлежніcть Укрaїни 

від одного поcтaчaльникa, a тaкож cхильніcть керівництвa Роcії 

до викориcтaння нaфти і гaзу, як інcтрументів здійcнення 

політичних впливів нa cвоїх cуcідів, імовірніcть виникнення 

енергетичних криз зaлишaєтьcя. Монопольне cтaновище Роcії у 

питaнні поcтaвок, передусім, гaзу, a тaкож відcутніcть 

незaлежної інcтрументaльної cиcтеми контролю потоків гaзу 

може призвеcти до чергового виникнення гaзової кризи. Через 

підпиcaні  2009 року проблемні контрaкти нa поcтaвку гaзу 

Укрaїні доводитьcя плaтити доcить виcоку ціну зa роcійcький 

гaз. Цим кориcтуєтьcя Роcія, тиcнучи «гaзовим питaнням» нa 

Укрaїну для доcягнення економічних чи геополітичних 

результaтів. У випадку ж недоcягнення необхідних результaтів, 

може бути cпровоковaно чергове штучне виникнення кризи. 

Крім цього, cтворення нaдмірного профіциту трубопровідних 

потужноcтей у роcійcького поcтaчaльникa cтaвить нa порядок 

денний питaння нижнього грaничного рівня функціонaльноcті 

ГТC Укрaїни. Якщо проекти «Північний потік» і «Південний 

потік» будуть реaлізовaні нa половину потужноcті, a обcяги 

cпоживaння роcійcького гaзу в Європі не тільки не вироcтуть, a 

нaвпaки – знизятьcя, то РФ зa тaких обcтaвин може віддaвaти 
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перевaгу трaнcпортувaнню гaзу через новозбудовaні 

трубопроводи. Центрaльно-Cхіднa Європa потрaпляє в зону 

ризику, оcкільки зa тaких обcтaвин різко підвищуютьcя як 

імовірніcть мaніпуляцій обcягaми, нaпрямкaми тa цінaми 

екcпорту, тaк і збоїв у cтaбільноcті гaзопоcтaчaння тими чи 

іншими мaршрутaми. Оcтaннє вкрaй вaжливе, aдже іcнують 

грaничні мінімуми трaнcпортувaння. Перший мінімум – межa 

нульової рентaбельноcті, нижче якого ГТC прaцювaтиме у 

збитковому режимі. Другий мінімум – технологічнa межa, 

нижче якої ГТC не зможе виконувaти функцію подaчі гaзу під 

виcоким тиcком. Cлід пaм’ятaти, що гaз укрaїнcького видобутку 

трaнcпортуєтьcя в зaгaльному потоці імпортовaного й 

трaнзитного гaзу. Пaдіння обcягів подaчі трaнзитного гaзу 

aвтомaтично призведе до проблем з подaчею гaзу влacного 

видобутку. ГТC зможе cтaбілізувaтиcя тільки зa умови 

переведення в aвтономну роботу в реверcному режимі нa 

низьких тиcкaх, як це було під чac гaзової війни 2009 року. 

Орієнтовно ця межa для ГТC Укрaїни, caме як cиcтеми в цілому, 

може cтaновити за трaнзитом близько 60 млрд. куб. м у річному 

обчиcленні. Тaкі реaлії міcтитимуть cерйозну зaгрозу рецидивів 

гaзових криз, що можуть мacкувaтиcя під технологічну, 

технічну aбо фінaнcову нездaтніcть укрaїнcької cторони 

зaбезпечити транзит [6]. 

Можнa дійти виcновку, що cтворення диверcифіковaної 

cиcтеми екcпорту гaзу Роcією передбачає, з поміж інших цілей, 

cтворення поcтійно діючого мехaнізму здійcнення тиcку нa ту 

чи іншу крaїну через зaгрози обмеження/припинення поcтaчaнь. 

Cлушні aргументи з цього приводу нaводить aмерикaнcький 

екcперт роcійcького походження М. Корчемкін з East European 

Gas Analyses, зaзнaчaючи, що нa фоні подій оcтaнніх років 

немaє жодних cумнівів у тому, що у випaдку політичного 

конфлікту при нaявноcті обхідного гaзопроводу Роcія зможе 
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перекрити поcтaвки гaзу до Польщі. Пaн Корчемкін тaкож 

додaє, що Південний потік дозволить Роcії, уникaючи 

cкорочення екcпорту гaзу в інші держaви, перекривaти 

поcтaчaння блaкитного пaливa до Болгaрії у випадку перепитій з 

оcтaнньою. Aнaлогічнa cитуaція, за його cловaми, і з Північним 

потоком: його відключення дозволить здійcнювaти тиcк нa 

Німеччину у випадку непорозумінь із нею, не зaчіпaючи при 

цьому інших зaлежних від Роcії cпоживaчів гaзу. Зa cловaми 

пaнa Корчемкінa, гaзопроводи Південний потік і Північний 

потік cпроектовaні не для збільшення поcтaвок роcійcького гaзу 

й не для підвищення нaдійноcті енергозaбезпечення Європи. 

Нові гaзопроводи дaдуть Роcії змогу вибіркового припинення 

поcтaвок гaзу до Білоруcі, Німеччини, Польщі, Угорщини, 

Румунії, Болгaрії тa Греції, що cтaновить cпільну зaгрозу 

енергетичній безпеці цих держaв [7]. 

Донедавна звичним явищем в українсько-російських 

відносинах були так звані «газові» війни, ризик яких, як уже 

зазначалося, повністю не знято й нині. У період пікових 

холодів, коли будь-яке зменшення тиску в газотранспортній 

системі (ГТС) могло спричинити недоотримання об’ємів палива 

кінцевими споживачами, Росія навмисно на кілька днів 

удавалася до припинення закачування палива до української 

ГТС, мотивуючи це небажанням України переходити на ринкові 

механізми ціноутворення на газ. При цьому, в Україні газ був, 

однак після спалювання нашою державою необхідних 

кубометрів, європейським споживачам не залишалося нічого. 

Росія звинувачувала Україну у відборі об’ємів газу, 

призначених для європейських споживачів, псуючи цим самим 

її імідж за кордоном. Україні нічого не лишалося робити, як 

домовлятись і йти на великі поступки, включаючи згоду на 

вищу ціну на постачання палива. Метою Москви було 

домогтися політичної лояльності Києва, аби забезпечити 

реалізацію імперських амбіцій російського керівництва. 
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Для України як суб’єкта міжнародних відносин важливість 

самостійної політичної позиції на міжнародній арені не 

викликає жодного сумніву. Тому впродовж майже десятиліття 

вона постійно балансує між двома фронтами, прагнучи 

сформувати себе як актора міжнародних відносин. Для 

успішного просування в цьому питанні необхідно закласти 

тенденцію руху до рівноправності відносин України та Росії, 

яка передбачає зменшення енергетичної залежності від 

останньої. Тому енергетична політика Києва повинна 

базуватися на встановленні енергетичної безпеки, що 

передбачає зменшення з подальшою ліквідацією залежності від 

постачання енергоресурсів із-за кордону. В українсько-

російських відносинах на даному етапі це має відображатись у 

зменшенні залежності від російського газу, що можливе за 

умови зменшення об’ємів його споживання через 

диверсифікацію постачальників і за рахунок використання 

альтернативних джерел енергії в промисловості та ЖКГ. 
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Energy cooperation between Ukraine and Russia should, 

however, to ekonomichnooho and political aspects of relations of 

these countries. Most political aspect has an effect on the Ukrainian 

-Russian gas relations. Under such circumstances, there is reason to 

talk about so-called "gas " diplomacy in Moscow. Principles of 

reference is often neglected economically side issue. Thus the 

Russian petrodollars are a tool to ensure its political goals. Ukraine 

has to protect its own interests in gas relations with Russia, taking 

into account not only economic conditions but also due to a timely 

and equitable response to political steps northern neighbor, which 

made for political ambitions of Moscow. The authors analyze the 

impact of energy policy of Ukraine and Russia in their relationship 

as a whole , taking into account the strategic foreign policy 

objectives of each. 
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Энергетическое взаимодействие Украины и России 

принадлежит одновременно к економичноого и политической 

составляющей отношений этих государств. Всего 

политический аспект влияет на украинскую-российские газовые 

отношения. При таких условиях есть основания говорить о так 

называемой «газовой » дипломатии Москвы . Принципы ее 

ведения часто пренебрегают новости экономики стороной 

вопроса. При этом российские нефтедоллары становятся 

инструментом обеспечения ее политических целей. Украина 

вынуждена защищать свои интересы в газовых отношениях с 

Россией, учитывая не только экономическую конъюнктуру, но и 

благодаря своевременной и равноправной ответы на 

политические шаги северного соседа, которые 

предпринимаются для обеспечения политических амбиций 

Москвы. Авторы анализируют влияние энергетической 

политики Украины и России на их отношения в целом с учетом 

стратегических целей внешней политики каждой из них. 

Ключевые слова: энергетическая политика, 

межгосударственные отношения, газовая геополитика, 

энергетические ресурсы.
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ВИМІР КУЛЬТУРНОЇ ВЕСТЕРНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

У статті досліджується ступінь вестернізації 

української культури, позитивні та негативні тенденції 

розвитку в умовах глобалізованого світу. 

Ключові слова: вестернізація, демократизація, 

культурний імперіалізм, національна самобутність, культурна 

ідентичність, наздогоняючий тип розвитку. 

 

Як було встановлено в останніх дослідженнях, Україна 

виступає об’єктом глобалізаційних процесів, а не суб’єктом. 

Вестернізація України на сучасному етапі довела домінування 

наздоганяючого типу розвитку в країні. Постає питання ступеня 

вестернізації різних сфер життя в умовах трансформації 

традиційного суспільства в сучасне. Негативний вплив таких 

процесів відображається в усіх сферах життя. У контексті 

культурного розвитку та збереження традиційного способу 

життя в Україні простежується поступова втрата культурної 

ідентичності.  

Мета визначити ступінь вестернізації у сфері культури, 

дослідити негативний вплив вестернізації в цій галузі, 

встановити чинники, що сприятимуть збереженню культурної 

ідентичності в умовах глобалізації.  

Тему вестернізації української культури досліджує велика 

кількість учених. Н. Голядкін і Сіріньок-Долгарьова вивчають 
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проблему вестернізації інформаційної сфери діяльності. 

Феномен світової глобалізації, зокрема і в сфері культури, 

досліджує З.Бжезінський. Темутрансформації українського 

суспільства в сучасне аналізує В. Горбатенко. Р. Харріс вивчає 

вплив вестернізації на засоби масової комунікації. 

Недостатньо досліджене питання впливу вестернізації на 

українську культуру; проблематика збереження культурної 

ідентичності під час трансформації суспільства в 

глобалізованому світі.  

Як уже зазначалося, світ поділився на   глобалізовані 

країни і на країни-глобалізатори, на об’єктів і суб’єктів цих 

процесів. Що стосується України, то її можна зарахувати до 

країн – об’єктів вестернізації, унаслідок чого нині держава 

використовує наздоганяючий тип розвитку, що безпосередньо 

проявляється в сліпому копіюванні європейських моделей 

розвитку, що простежується в усіх сферах життєдіяльності 

(економічній, освітній, інформаційній, культурній тощо). 

Україна не готова до глобальної конкуренції та до світової 

інтеграції на належному рівні. Заангажованість національних 

еліт у владних процесах пов’язує будь-які інтеграційні процеси, 

економічне співробітництво, культурну або освітню взаємодію з 

певними загрозами й ризиками. 

У цій статті ми зупинимося  детальніше саме на взаємодії 

вестернізації та згаданих національних особливостей у сфері 

культури. У сучасному глобалізованому світі існує як мінімум 

два типи культури, дві моделі. Перша – західна, або 

технократична, з відкритим демократичним типом суспільства, 

заснованим на цінностях свободи, індивідуалізмі та 

раціоналізмі, коли прогрес частіше розуміється як розвиток 

матеріальної інфраструктури, де існує ідеологія підкорення 

природи людиною, а суспільство розвивається революційним 

шляхом. Друга – східна, яка тісно пов’язана з релігійною 

свідомістю, має, як звичайно, тоталітарний тип  суспільства, 
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очолюваний лідером, з переважанням громадської власності, 

колективної праці, заснована на культі віри, ірраціональному 

типі мислення, сповіданні ідеї гармонії природи і людини, а 

розвиток вбачається в еволюційному поступі, розуміється як 

духовне вдосконалення людей. Учені стверджують, що Захід 

домінує в економічному, технологічному й інформаційному 

планах, а Схід – в етнічному й релігійному [3]. 

По-перше, треба детально розглянути сферу мас-медіа під 

впливом вестернізації.У глобальних медіа на сучасному етапі 

набуває актуальностіпитання збалансованого представлення 

географічної різноманітності. Об’єктивно існує проблема так 

званих «білих плям», або «прогалин» на карті світу. Традиційно, 

впливові розвинен західні суспільства залишаються 

домінантними ньюзмейкерами віртуального комунікативного 

середовища, а геополітичні реалії є визначальними у 

формуванні порядку денного веб-новин кожної країни [7]. 

Своєрідність сучасного розвитку України проявляється в 

складному синтезі, який виникає внаслідок співвідношення 

певних тенденцій світового розвитку і внутрішньої динаміки 

українського суспільства. Сучасні світові процеси формують 

єдиний інформаційний простір, що обумовлюється 

міжнародними масштабами сучасних комунікацій. Однією з 

найпопулярніших комунікаційних форм є телебачення, яке під 

впливом технологічного прогресу стає потужним чинником 

впливу на повсякденне життя. Охоплюючи велику кількість 

людей, асоційованих у різні соціальні групи і соціальні верстви, 

телебачення робить істотний вплив на громадську думку, 

установки і поведінку. 

Демократизація суспільного життя в Україні перетворила 

телебачення на серйозну соціальну і політичну силу. Кількість 

доступних телевізійних каналів продовжує збільшуватися 

завдяки розвитку супутникових і кабельних технологій, що 

призводить до зростання попиту на більшу кількість програм. 

Разом з можливостями технічного прогресу зростає і достатня 
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кількість інформації, пов'язаної з іншими культурами, які мають 

серед іншого і деструктивний ціннісно-регулятивний потенціал. 

 Останніми роками, вестернізація  значно впливає на 

характер і зміст телевізійних програм, що відображається 

вактивній заангажованості західних країн. Західні цінності, які 

так  нав’язуються суспільству, призводять до зміни ціннісних 

орієнтацій у певної частини населення. Усе це обумовлюється 

низьким рівнем конкурентоспроможності сфери мас-медіа в 

Україні порівняно зі Заходом. Труднощі в проведенні всебічної 

модернізації вітчизняної галузі зберігають і відтворюють 

ситуацію залежності змісту продуктів мас-медіа від 

економічних і політичних інтересів провідних зарубіжних країн. 

Таким чином, соціальні і культурні пріоритети, що 

сформувались при слабкій участі держави в управлінні сферою 

мас-медіа, значно знижують роль інформаційних джерел у 

просуванні серед населення ідей патріотизму, консолідації, 

почуття національної і громадянської ідентифікації. В умовах 

важкої ситуації, що історично склалася з населенням України 

(поліетнічність)– це загрожує соціальною дезорганізацією і 

конфліктами. 

Відтак, можна відзначити позитивний і негативний вплив 

вестернізації на сферу мас-медіа. 

Процеси модернізації сприяли розвитку 

технологічногобоку питання, упровадження нових західних 

технологій і методик, що, у свою чергу, розширило діапазон 

мовлення на території України; поліпшило якість надання 

інформаційних послуг, створило можливість отримання 

інформаціїв режимі «он-лайн» з будь-якої точки світу. Також 

вестернізаціяпривела доактивної взаємодіїУкраїни із західними 

країнами, що привернуло на вітчизняний ринок західні 

інвестиції,алеразом з появою подальших перспектив 

розвитку,спричинило появу фінансової залежності сфери мас-

медіа від великих західних медіакомпаній. Перехід до ринкових 
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відносин змінив як взаємини у сфері економіки, так і в питаннях 

політичної взаємодії із Заходом. Процеси вестернізації змінили і 

культурний вимірорієнтації суспільства. Поява великого обсягу 

західної інформаційної продукції призвела до зниження обсягу 

значимості вітчизняногопродукту. Крім того, західний 

інформаційний складникстав засобом нав'язування західних 

стандартів і способу життя. 

 З. Бжезінський виділяє культурне домінування як 

недооцінену площину американської глобальної влади. 

Привабливість масової культури Америки він виводить саме з 

«гедоністичної якості стилю життя», який вона пропагує, але її 

глобальність незаперечна. Американські телепрограми та 

фільми становлять майже три чверті світового ринку. Мова 

Інтернету – англійська, і переважна частина глобальної 

комунікації також походить із Заходу, впливаючи на зміст 

глобального спілкування [4]. 

 Активне споживання західних продуктів мас-медіа 

змінили свідомість частини населення і перетворили 

інформаційну сферу в інструмент боротьби за право 

контролювати й управляти свідомістю громадян з метою 

використання західними країнами увласних інтересах. 

Телебачення сприяє не тільки активному впровадженню 

західних цінностей, але йформуванню характеру особистості в 

дійсності іншої цивілізації. Згідно з цивілізаційною теорією, 

упровадження чужих цінностей, зазвичай, веде до руйнування 

нації, до втрати її культурної значущості [1]. Унаслідокзміни 

ціннісних орієнтирів змінились інтереси українського 

населення. У суспільстві почали переважати прагнення до 

матеріального багатства, комфорту, фізіологічних насолод. 

Сучасне телебачення як засіб масової комунікації сприяє 

виробництву, збереженню, поширенню, а також обміну 

культурними цінностями в суспільстві, які, у свою чергу, 

передають життєвий досвід усередині і між поколіннями. Як 

наслідок, обмін духовними цінностями виявляється головним 
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змістом урозвитку культури суспільства, саме тому важливим 

єзбереження власної культурної системи для майбутніх 

поколінь, незалежно від Західної моделі, перебування в системі 

координат вестернізації, проте без втрати національної 

культурної ідентичності [8]. 

У свою чергу, влада, якщо вона сповідує демократичні 

принципи й діє в умовах відкритого суспільства, також 

зацікавлена в ефективному використанні інформатизації всіх 

сфер суспільного розвитку та індивідуального буття. В умовах 

значного підвищення динаміки суспільно-політичних процесів і 

розширення інформаційних потоків виникає принципово нова 

система здійснення політичної комунікації. До базових 

параметрів, які реформують зазначену систему, можна 

зарахувати: безперервність процесу обміну інформацією і 

стабільність інформаційного обміну політичним досвідом; 

зростання значення механізмів зворотного зв’язку, що значно 

розширює можливості групового та міжособистісного 

спілкування, участі громадян у політичних процесах; залежність 

якості політичної комунікації від ступеня демократичності 

політичного режиму, а також від рівня політичної культури; 

взаємопов’язаність ефективної політичної комунікації та 

компетентності й толерантності суб’єктів передачі інформації 

(комунікаторів)[6]. 

По-друге, у контексті культурної трансформації 

суспільства, слід надати значення питанню розвитку 

Інтернету.У сучасному світі існує значний розрив володіння 

нових інформативно-комунікативних технологій між 

розвиненими країнами і тими країнами, що 

розвиваються.Однією з причин цього явища, на думку В. 

Бебика, є домінування англійської мови у всесвітній Мережі. 

Зрозуміло, що за умов наявності 80% усіх веб-сайтів і 96% 

комерційних сайтів, оформлених англійською мовою, Інтернет 

ефективно забезпечує гегемонію Заходу. Реальним наслідком 
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розвитку Інтернету є фіксування елітарного статусу нинішньої 

глобалізації [2]. 

Зокрема, на думку М. Голядкіна, новини з окремих місць 

повинні бути надзвичайно важливими, щоб витіснити місцеві. 

Велика світова політика твориться промислово розвиненими 

країнами. Вимагаючи змінити світові інформаційні потоки на 

користь Півдня, існуватиме ризик змінити звичний стан справ і 

викликати світовий інформаційних безлад [5]. 

Фактичну інформаційну монополію країн Заходу 

підтверджує й наявність у новинах більшості інтернет-медіа 

згадок про міжнародні організації та об’єднання на кшталт 

ООН, НАТО, ЮНЕСКО, СОТ та ін., які, посуті, виникли і 

розвиваються за рахунок країн-лідерів євроатлантичного 

регіону, де розміщені їх основні ресурси і штаб-квартири. При 

цьому політичні й оборонні неурядові організації (ООН, НАТО) 

згадуються до 17 разів більше, ніж економічні й культурні 

(СОТ, ЮНЕСКО). Це ілюструє тематичні преференції он-лайн-

видань [7]. 

 Вплив західного світу на інші країни у сфері культури є 

беззаперечним і суперечливим. Отже, це сприяє закріпленню 

підлеглого становища таких країн на світовому ринку, нерідко 

призводить до знищення колишніх форм культури, моральних 

норм і цінностей, без їх повноцінної заміни новими формами. 

Саме тому виникають потреби розробляти політику відсічі 

культурної експансії  Заходу, або її обмеження.  

Таку експансію часто називають культурним 

імперіалізмом. У наукових дослідженнях підкреслюється, що 

імперіалізм може набувати різних форм  і проникати в різні 

сфери. Під поняттям культурний імперіалізм розуміється 

використання політичної та економічної влади для піднесення 

та поширення цінностей і традицій іноземної культури за 

рахунок іншої нації.  

На сучасному етапі в Україні простежується падіння 

значущості літератури й мови в культурному процесі держави. 
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Процесам вестернізації української мови активно сприяють 

засоби масової інформації черезпоширення ідеї західного 

способу життя. 

Негативним впливом вестернізації у сфері культури можна 

назвати масове нав’язування західного способу життя, яке 

відбувається завдяки поширенню інформації даної тематики в 

засобах масової інформації. Як зазначалося раніше, усе це 

обумовлено слабкою конкурентоспроможністю України у сфері 

інформаційних технологій. Українські видання копіюють 

західні технології написання новин, а інколи і взагалі – сліпо 

копіюють текст новин, переклавши його на українську. Усе це 

виступає яскравим прикладом використання в Україні 

наздоганяючого типу розвитку. 

Водночас, можна виділити також вестернізацію освіти в 

Україні (впровадження Болонської системи). Нині 

використовуються переважно європейські моделі навчання на 

різних освітніх рівнях, а сама ситуація ускладнюється значною 

кількістю інтелектуальної освітньої, наукової та, як наслідок – 

трудової міграції української молоді.  

Підсумовуючи, можна дійти висновку, що перехід від 

традиційного до сучасного суспільства в Україні відбувається зі 

значною втратою культурної ідентичності та національної 

самобутності. Постає потреба створення механізму збереження 

культурних особливостей і традицій в умовах глобалізованого 

світу. Такий механізм повинен включати в себе: реформування 

освітньої сфери; піднесення української національної ідеї,  як і 

української літератури й мови; розроблення нової системи 

інформаційних технологій; перехід від наздогоняючого типу 

розвитку. 

У подальших дослідженнях ми будемо відстежувати 

подальшу трансформацію культурно-ціннісних орієнтацій 

українського суспільства під впливом вестернізації, розглядати 

нові підходи й погляди на це питання.  
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В данной статье исследуется степень вестернизации 

украинской культуры, позитивные и негативные тенденции 
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПРОТЕСНОЇ АКТИВНОСТІ 

 
У статті здійснюється спроба комплексного аналізу 

сучасної тенденції формування громадянських ініціатив за 

допомогою сучасних технологій, а також  протестної 

активності за використання сучасного медіа-простору. 

Проводиться дослідження процесу консолідації та мобілізації 

медіа-активістів як базису формування глобального 

громадянського суспільства. Доводиться залежність стійкості 

державних інститутів від застосування інформаційно-

мережевих технологій.  

Це дослідження окреслює основні  контури і характерні 

риси громадянської активності за допомогою Інтернету, 

зокрема, блогосфери та соціальних мереж. На основі 

комплексного аналізу сучасних комунікативних теорій 

встановлюється значення та вплив мережевих технологій на 

соціальну і політичну поведінку населення країн світу. 

Наголошується на різниці між основними засобами протестної 

активності та середовищем її реалізації. 

Виявлено основні проблеми наукового обґрунтування та 

практичного значення медіа-активізму та їх вплив на 

прийняття конкретних політичних кроків урядами держав 

світу. 
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ХХІ століття – час глобального виклику міжнародній 

спільноті. Швидке зростання технологій сприяє, переважно 

виникненню новітніх форматів соціальної активності. Головним 

трендом сучасного глобалізованого світу стають прояви 

громадянської активності за допомогою інформаційно-

комунікативних каналів. При дослідженні даної теми, перед 

дослідником постає головне запитання: що є соціальна мережа: 

засіб чи середовище протестної активності? 

Саме світовий досвід революцій за допомогою соціальних 

мереж свідчить про необхідність всебічного вивчення цієї теми. 

Метою дослідження є спроба виявити місце і роль 

сучасних інформаційно-комунікативних технологій у 

формуванні та розвитку рухів громадянського протесту в різних 

країнах світу. 

Для реалізації мети дослідження визначені такі наукові 

завдання: проаналізувати основні комунікаційні теорії як 

основу функціонування сучасних інформаційно-комунікативних 

технологій, виявити спільні та відмінні риси революцій, що 

були здійснені за допомогою медіа-простору. 

Виходячи з надзвичайної актуальності теми, вона знайшла 

своє відображення в працях іноземних науковців – Джозеф Най, 

Ліддел Гарт та Ноель-Нойман. 
Нині Інтернет – це одна з основних рушійних сил 

формування громадянського суспільства, яке набирає все 

більшої сили. Тенденція формування громадянських ініціатив за 

допомогою сучасних технологій проникла в усі важливі сфери 

соціального життя, а головною зброєю активістів стали блоги, 

сайти і соціальні мережі. Віртуальна мережа є майданчиком для 

відстоювання громадянами власних прав і свобод, саме цей 

спосіб прояву громадянської активності є найоперативнішим і 
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наймасовішим. Адже за короткий проміжок часу дописувач 

може донести власну думку до багатомільйонної аудиторії та 

отримати їхню підтримку та схвалення. Звісно, активізації таких 

процесів сприяє свобода слова, а також можливість доступу до 

інформації для будь-якої аудиторії, робить їх практично новим 

інститутом побудови демократії. 

Глобальні мережі якісно змінюють середовище безпеки, а 

хакерство та кібертероризм прирівнюють до військової загрози. 

Так, 2010 року, у новій Стратегічній концепції, НАТО офіційно 

визнали кібертерроризм однією з найбільших загроз безпеці 

держав-членів Альянсу [10]. 

У минулому, головним аргументом держав у глобальному 

протистоянні була воєнна сила. В умовах інформаційного світу 

розширення сфер впливу здійснюється переважно невоєнними 

засобами. Ідеться про так звану стратегію «м’якої сили». 

Автором цього терміна є Джозеф С. Най – колишній помічник 

міністра оборони США, нині є професором у Гарвардському 

університеті й автором книги «М’яка сила: засоби досягнення 

успіху у світовій політиці» [1, c. 30]. 

Згідно з концепцією Дж. Ная, «м’яка сила» – сукупність  

трьох ресурсів держави: культури, політичної ідеології і 

зовнішньої політики. 

 Загалом, сила – це насамперед можливість впливати на 

інших з метою отримати необхідний вам результат. Цього, на 

думку Дж. Ная, можна досягти трьома шляхами:  

-  по-перше, ви можете застосовувати до інших примус чи 

погрози, це так званий метод «батога»; 

-  по-друге, ви можете вплинути на інших певними 

обіцянками чи винагородами, інакше кажучи, скористатися 

«пряником»; 

- по-третє, можна досягти власної мети, прихиливши чи 

переконавши інших так, що їм захотілося того ж, що й вам.  
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Саме останній пункт і характеризує концепцію «м’якої 

сили» [2].  Якщо «жорстка сила» – це політика примусу, то 

можливість досягнення цілей без використання сили, погроз чи 

хабара є реалізацією даної концепції. У глобалізованому світі в 

умовах загального взаємозв'язку і взаємозалежності 

використання старих силових інструментів, серед іншого – 

ядерної зброї, може призвести передусім до негативних 

наслідків в економічній чи соціальній сфері країни ініціатора 

конфлікту. 

Закінчення «холодної війни» стало початком нового 

періоду міжнародного протистояння, а форми й методи цього 

процесу стали основним інструментом вирішення 

геополітичних завдань. У цілому, ця система отримала назву – 

«стратегія непрямих дій». Цей термін був уведений у науковий 

обіг відомим англійським військовим теоретиком та істориком 

Безілом Генрі Ліддел Гартом [3, c. 14]. Ліддел Гарт підтримував 

думку Клаузевіца, що головною метою війни є не повне 

знищення збройних сил та економічного потенціалу ворожої 

держави, а примус правлячих кіл ворожої країни (або навіть 

декількох держав-противників) до прийняття таких умов, які б 

повністю відповідали політичним, економічним, військовим 

інтересам держави-агресора [3, c. 390]. 

Ця концепція не є новою і використовувалась із античних 

часів. Найвиразніше її характеризують цитата з Трактату про 

воєнне мистецтво Сунь-Цзи: «Краще з кращого – підкорити 

потрібну армію, не борючись» [4, c. 11].  

Будь-яка держава має власні внутрішні економічні, 

політичні та соціальні суперечності. Отже, використання даної 

концепції на практиці передбачає непряму участь у загостренні 

внутрішніх суперечностей та опосередкованого створення 

кризової ситуації. Усебічна підтримка потрібних сил дасть 

змогу досягти бажаної мети без використання військової сили, 

якщо держава є ослабленою настільки, що не може дати відсіч, 
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зростає вірогідність введення миротворчого контингенту для 

контролю за територією. Таким чином, саме такі дії нині є 

найефективнішими засобами ведення геополітичної боротьби на 

міжнародній арені, які використовуються для ослаблення 

реальних і потенційних держав-противників.  

За нових історичних умов під «стратегією непрямих дій» 

слід розуміти мистецтво комплексного впливу, спрямованого на 

дестабілізацію суспільства зсередини. Інтернет разом з 

телебаченням, пресою та вулицею є середовищем здійснення 

впливу на свідомість населення. Неновим є судження, що 

соціальні мережі в міру свого розвитку стають не тільки 

засобом для спілкування, а використовуються як потужний 

інструмент об’єднання людей певною метою. Саме 

інформаційно-мережеві технології регулюють соціальну і 

політичну поведінку населення, а також закріплюють або 

змінюють стереотипи сприйняття і реакції. 

Вони визначають панівну нині точку зору і є важливим 

складником концепції масової комунікації. Таким чином, засоби 

масової комунікації можуть маніпулювати громадською 

думкою. У зв'язку з проблемою формування громадської думки 

виникла нова концепція, яка отримала назву «спіраль 

мовчання». Вона  була запропонована відомим німецьким 

соціологом Е. Ноель-Нойман. Аналіз взаємозв'язків між 

масовою комунікацією, міжособистісної комунікацією і тим, як 

індивід співвідносить власну думку з думкою інших став 

основою цього дослідження. Сутність «спіралі мовчання» 

полягає в такому: більшість людей прагне уникати потенційної 

соціальної ізоляції, тому, коли вони відчувають, що їх думка 

відрізняється від думки більшості, то, як звичайно, намагаються 

не розкривати публічно власних поглядів. І, навпаки, ті, хто 

ідентифікує себе з більшістю, не соромиться виявляти власної 

пристрасті. І така поведінка призводить до того, що останні 

здаються сильнішими, а перші – слабшими, ніж це є насправді. 
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Страх  ізоляції уявляється рушійною силою, що розкручує 

спіраль мовчання [4, c. 378]. Якщо людина не згодна з думкою 

більшості, найприйнятнішим є мовчання. Англійський філософ 

Т. Гоббс писав 1650 р., що мовчання можна розуміти як знак 

згоди, тому що у випадку незгоди легко сказати «ні» [6]. Він, 

безумовно, помилявся щодо легкості незгоди, проте з міркувань 

Гоббса чітко видно, що мовчання частіше тлумачиться як 

«згода» [5, c. 40]. Відповідно до цієї теорії Інтернет та засоби 

масової комунікації є каналом вираження думки. Отже, 

використавши ці канали, у суспільстві може скластися хибне 

уявлення дійсності, коли більшість населення вважає себе 

меншістю. 

Також тема маніпуляції засобів масової комунікації 

громадською думкою з метою просування інтересів політиків і 

великих корпорацій є предметом дослідження американського 

фахівця в галузі засобів масової комунікації Дугласа Рашкоффа 

в його праці «Медіавірус. Таємні послання в популярній 

культурі». Автор на різних прикладах описує, як засоби масової 

комунікації маніпулюють громадською думкою, просуваючи 

інтереси великих корпорацій. І якщо раніше «медіа-простір» 

більшістю людей сприймався як засіб, що інформує людей про 

реальність, то зараз усе більше людей ставиться до інфосфери 

як до самостійного феномену, існуючому за своїми законами. 

Таким чином, Інтернет і соціальні мережі перестають бути 

лише середовищем і перетворюються на засіб. Характерною 

рисою кінця ХХ – початку XXI століть стала критична 

залежність стійкості державних інститутів від застосування 

інформаційно-мережних технологій. Детальніше вивчення 

значення соціальних комунікацій для активізації протестної 

активності дозволяє розглядати соціальні мережі як 

несиметричну загрозу національній безпеці. Уряди країн світу 

усвідомлюють все більше значення фактора медіа-простору в 

сучасному світі. А основним завданням у сфері забезпечення 
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національної безпеки є використання потенціалу для 

гарантування безпеки. 

Гегель, якось назвав читання газет «ранковою молитвою 

сучасної людини». Звичайна людина вранці найперше 

звертається не до Бога, а до Інтернету. Глобалізація, однією з 

особливостей якої є швидкий розвиток інформаційних 

технологій і соціальних мереж, забезпечила поширення 

інформації про те, які порядки, соціальні взаємини і який рівень 

життя слід вважати гідним. Саме це зіграло виключну роль в 

зародженні протестних рухів населення в неблагополучних, з 

економічного боку, країнах. Велика частина учасників протестів 

– це молодь, яка представляє різні верстви суспільства 

(студенти, школярі, учні). Вона у своєму повсякденному житті 

використовує Інтернет і, як наслідок, різні соціальні мережі. 

Інтернет став майданчиком для спілкування та висловлювання 

власних думок і бажань. 

2011 року в Оксфордський словник додали нове слово – 

«кліктивізм». Воно означає «використання соціальних медіа та 

інших інтернет-методів для просування будь-якої справи чи 

процесу» [7]. Так прикладом високого рівня інтересу до он-лайн 

активності є створений у 2006 році вдома випускниками 

Стенфордського університету сервіс Change.org, що об'єднав 17 

мільйонів користувачів. Слід зазначити, щомісяця кількість 

учасників зростає на 2 – 3 мільйони. Компанія дозволяє 

громадянам створювати онлайнові петиції. Однією з 

найгучніших перемог цього сервісу було задоволення петиції 

щодо скасування запланованої щомісячної комісії в розмірі 

п’яти доларів США на користь Bank of America. 

Тобто, для прояву своєї громадянської позиції потрібен 

практично один клік – звідси й бере початок назва даного 

поняття – «кліктивізм». Але простота в даному випадку ніяк не 

заважає ефективності. 
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З розвитком соцмереж «кліктивізм» безпосередньо 

впливає на політиків і стає прототипом прямої «електронної» 

демократії. Медіа-активізм являє собою широку категорію 

активності, що використовує медіа та комунікаційні технології 

для громадських і політичних рухів. Методи медіа-активізму 

включають публікації новини на веб-сайтах, створення відео- та 

аудіорозслідування, поширюючи інформацію про протести та 

проведення кампаній. 

Зараз уже ні в кого немає сумнівів у тому, що Інтернет і 

блогосфера відіграють вирішальну роль у політичному та 

соціальному житті світу. Масові виступи проти влади в Тунісі, 

Єгипті, Бахрейні та Лівії координувалися за допомогою 

соціальних мереж. Влада ж, прагнучи дезорганізувати 

бунтівників, перекривала доступ до фейсбука, твітера, а 

подекуди до Інтернету загалом.  

Хоча такі терміни, як «твіттер-революція» і «революція 

через соціальні мережі» асоціюється здебільшого з протестними 

акціями в арабському світі, перші випадки використання даних 

ресурсів протестуючими, мали місце під час антиурядових 

виступів у Молдові та Ірані 2009 року. В обох випадках 

мобільний зв'язок та інформаційні ресурси були блоковані за 

наказом влади. В умовах глобалізації і прискорення темпів 

науково-технічного прогресу на фоні розвитку та поширення 

інформаційних систем і засобів комунікації, держава може 

потенційно втрачати можливості впливу на процеси, які в ній 

відбуваються.  

Найрезультативнішими були протести в Тунісі, Єгипті та 

Ємені, де акції опозиції призвели до відставки глав держав у 

найкоротші терміни. Ваель Гонім –  єгиптянин, який створив у 

соціальній мережі Facebook сторінку, де закликав 

співвітчизників виходити на вулицю з протестами, 2011-го 

очолив список 100 найвпливовіших людей за версією журналу 

«Time» [8]. 
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Драматичніше розвивалися протестні рухи в Лівії та Сирії. 

Тут протестувальникам не вдалося домогтися своїх цілей 

ненасильницькими методами, а внутрішньополітичні кризи 

вилились у громадянські війни, у лівійському випадку в 

комплексі з іноземною інтервенцією, з масовими жертвами. У 

таких країнах, як Оман, Кувейт, Бахрейн і Йорданія, 

протестувальникам не вдалося похитнути основи режиму, але 

влада була вимушена піти на істотні поступки, призначивши 

дострокові парламентські вибори або відправивши у відставку 

високопоставлених чиновників. В Алжирі, Саудівській Аравії, 

Марокко та деяких інших арабських країнах, на тлі протестних 

настроїв, влада була змушена піти на розширення соціальних 

програм і незначні поступки опозиції, такі, як програмні та 

структурні реформи в економіці. 

Таким чином, значна роль соціальних мереж в організації 

«арабської весни», низки масових протестних акцій і державних 

переворотів у країнах Північної Африки та Близького Сходу 

2011 року відзначається багатьма аналітиками, самими 

учасниками заворушень і світовим співтовариством у цілому.  

В  Україні ж офіційною датою початку протестних акцій 

вважається 21 листопада 2013 року, коли Україна оголосила про 

своє рішення відмовитися від підписання з ЄС угоди про 

асоціацію. І знову саме соціальні мережі стали консолідуючою 

силою, що об’єднала населення в центрі столиці. Слід 

зазначити, що на початку протестних акцій в Україні їх 

учасниками були переважно студенти, які, об’єднавшись через 

дописування в медіа-просторі, виступали проти наявності будь-

якої символіки існуючих політичних партій країни, окрім 

національного прапора та символіки ЄС. Саме ці символи і 

стали графічним зображення української революції. 

Отже, враховуючи всі структурні та функціональні 

особливості соціальних мереж, можна виділити декілька 

основних видів колективних протестних інтернет-практик: 
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1. участь у роботі груп, що мають протестний характер. 

Активність таких груп охоплює опублікування повідомлень, 

організація голосування з дискусійних питань та їх активне 

обговорення учасниками.; 

2. організація «реальних» протестних акцій і реєстрація як 

потенційних учасників заходів; 

3. створення та організація роботи власних протестних 

груп [9]. 

Усі громадянські ініціативи можна поділити  на 

«конфліктні» (які виступають проти чого-небудь і захищають 

власні інтереси) і «підтримуючі» (націлені на реалізацію 

якихось інтересів, що виступають за певні ініціативи). Дуглас 

Рашкофф назвав такі ініціативи медіа-вірусами [2]. Цим 

терміном він позначив медіа-події, здатні тим чи іншим чином 

впливати на зміни в житті суспільства. 

Практична безконтрольність, легкість розміщення будь-

якої інформації в Мережі, реальна анонімність джерела або 

ініціатора атаки, глобальне охоплення отримувачів і висока 

швидкість поширення, дозволяють поширюватися 

революційним закликам набагато швидше, лідери заворушень 

отримали змогу при мінімальних витратах, порівняно з 

використанням традиційних засобів комунікації, поширювати 

свої заклики.  

Протягом останніх десятиліть відбулося значне 

розширення простору комунікації, що було наслідком передусім 

активного розвитку та використання Інтернет-технологій. Дані 

технології впливають на всі сфери суспільства – економічну, 

культурну, соціальну і, зокрема – на політичну, змінюючи наші 

традиційні уявлення про процеси в політичному просторі. Нині 

науковці констатують, що Інтернет-технології стають 

невід’ємним складником політики. 

Так, соціальні медіа забезпечують комунікацію від 

«багатьох до багатьох», багаторазово прискорюючи швидкість 
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поширення інформації, дозволяючи  охопити аудиторію по 

всьому світу. Вони можуть бути важливим джерелом 

відомостей з місця подій. Сучасне суспільство часто називають 

медіократичним суспільством, а контроль за соціальними медіа 

та їх можливості впливу на громадян – цікавлять уряди держав 

світу. Адже в сучасному світі новітні кібернетичні технології 

легко можна використовувати як зброю проти політичних 

опонентів. А  конкретний досвід «блогерних революцій», що 

стали основним трендом сучасності, переконливо свідчить про 

необхідність підвищення  уваги з боку державної влади до 

діяльності та розвитку  цих мереж. Проте слід чітко окреслити 

межі такого втручання, адже без належної правової бази можуть 

бути порушені основні права та свободи громадян. 
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This article attempts to analyze the question of modern trends 

the of civiс initiatives formation with the help of modern technology, 

as well as protest activity using modern media space. A study of the 

consolidation process and media activists mobilization as the basis 

for a global civil society. Shows the dependence of the stability of 

state institutions from the application of information and network 

technologies. 

This study defines the basic features of civic participation 

through the Internet, in particular, the blogosphere and social 

networks. Based on a comprehensive analysis of modern 

http://politsocio.uapa.ru/ru-ru/issue/2013/01/10/?print
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communication theories and the impact of network technologies on 

the social and political component of the behavior of the world 

population. Marked difference between the main means of protest 

activity. 

Analyzed the main problems of the scientific rationale and 

practical significance of media activism and their influence on the 

adoption of specific policy steps by the governments of the world. 

Keywords: Clicktivism, media activism, the blogosphere, civic 

activism, protest activity. 

 

В статье предпринимается попытка комплексного 

анализа современной тенденции формирования гражданских 

инициатив с помощью современных технологий, а также 

протестной активности при использовании современного 

медиа-пространства. Проводится исследование процесса 

консолидации и мобилизации медиа-активистов как базиса 

формирования глобального гражданского общества. 

Приводится зависимость устойчивости государственных 

институтов от применения информационно-сетевых 

технологий. 

Данное исследование определяет основные контуры и 

характерные черты гражданской активности с помощью 

Интернета, в частности, блогосферы и социальных сетей. На 

основе комплексного анализа современных коммуникативных 

теорий устанавливается значение и влияние сетевых 

технологий на социальную и политическую составляющую 

поведения населения стран мира. Отмечается разница между 

основными средствами протестной активности и средой его 

реализации. 

Выявлено основные проблемы научного обоснования и 

практического значения медиа-активизма и их влияние на 

принятие конкретных политических шагов правительствами 

государств мира.  
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РОЛЬ INTERNET-ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ 

СВІДОМОСТІ 
 

У статті аналізуються маніпуляції, що застосовуються в 

мережі Internet  з метою впливу на свідомість. Internet, з одного 

боку, є найдемократичнішим і швидким способом комунікації, а 

з другого – дає необмежену свободу входження в нашу 

свідомість будь-якої інформації, часом шкідливої чи навіть 

небезпечної. 

Ключові слова: Інтернет, маніпуляція, комунікація, 

технологія, інформація. 

 

Формування громадської думки за допомогою Internet-

технологій тема, що потребує всебічного і всеохопного 

дослідження й аналізу, оскільки при такому способі 

використання маніпулятивних технологій використовуються 

сучасні технічні засоби, тобто вже не потрібні телебачення, 

друковані видання, листівки і т.д. 

Нині формування громадської думки відбувається за 

допомогою мережі Internet, а точніше за допомогою сайтів, 

блогів, соціальних мереж та ін. Тому що саме тут ми маємо все 

необхідне і навіть більше для впливу на свідомість людини, на її 

емоції, точку зору, інколи навіть її світогляд і захоплення. Це 
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пояснюється тим, що Internet – це, по суті, аудіовізуальний 

канал передачі інформації. 

Нині ми маємо ситуацію, за якої абсолютна більшість 

молодого населення в розвинених країнах світу мають власні 

персональні сторінки в соціальних мережах типу Twitter, 

Facebook, ВКонтакті та інші. Слід зазначити, що, окрім 

соціальних мереж, існують Internet-видання, а саме певні 

електронні газети.       

У світі відбувається процес неухильного зростання 

масштабів застосування нових інформаційних технологій, серед 

яких особлива роль належить глобальній мережі Internet. 

Характерною ознакою  Internet-видань є безвідповідальність: 

користувачам надається значний відсоток неправдивої 

інформації. Internet став дуже зручним інформаційним 

полігоном для поширення компромату щодо певних політичних 

сил. Усе це відбувається на тлі вибухового зростання Internet-

аудиторії, збільшення реального впливу мережі на політичне 

життя країн тепер і в майбутньому. Тим паче, що більшість 

користувачів – це молоді люди від 18 до 35 років, з вищою 

освітою і підвищеною соціальною активністю. 

Під час дослідження нами було розглянуто й 

проаналізовано діяльність деяких Internet-видань і соціальних 

мереж у різних державах світу, які відрізняються між собою як 

формою правління, так і місцем і роллю у системі міжнародних 

відносин. Проаналізували політичні підтасування, інтриги, 

маніпуляції, відкрите віроломство, політичний шантаж і багато 

іншого, що використовується.  

Маніпуляція свідомістю за допомогою глобальної мережі 

Internet лише набирає оберти, тим не менш, ми вже маємо безліч 

прикладів застосування маніпулятивних технологій і 

громадянах країн, як своїх, так і інших.   

Зі зростанням проникнення Інтернету – а станом на 2012 

рік третина населення світу  мала  доступ  до  мережі  –  владні  
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еліти  почали  більше  перейматися потенціалом нових 

технологій як каталізаторів політичних протестів і змін. Отже,  

авторитарні  режими  по  всьому  світу  вживають  

різноманітних заходів для того, щоб фільтрувати й стежити за 

інформацією в мережі, а також безпосередньо обмежувати 

свободу слова он-лайн. Зокрема, дослідження виявило такі 

найпоширеніші методи обмеження інтернет-свободи: прийняття 

законів, які перешкоджають  вільному  висловленню  думок  у  

мережі  і  передбачають покарання користувачів за розміщення 

певного контенту; арешти блогерів та звичайних користувачів; 

фізичні напади на критиків режиму; хакерські атаки на сайти, 

що розміщують критичну інформацію про владу; проплачений 

тролінг, який раніше був поширений лише в Китаї та Росії, 

однак останнім часом набуває дедалі більшого застосування в 

багатьох країнах, та ін. [1]. 

У серпні 2010-го в Twitter з'явився юзер uriminzok, що 

значить «наша країна».  В одному з перших постів він назвав 

уряд Південної Кореї «повією Сполучених Штатів». Акаунт на 

Twitter був частиною широкої північнокорейської операції в 

Інтернеті, куди також входив акаунт на Facebook (у його профілі 

значилося, що це чоловік, який хоче познайомитися з іншими 

чоловіками, але суто для ділових контактів) і серія розміщених 

на YouTube роликів, які прославляють міць північнокорейської 

армії. Офіційний представник Північної Кореї заявив, що країна 

не причетна до акаунтів на Facebook і Twitter, але визнав, що 

вони створені прихильниками північнокорейської влади, що 

проживають у Китаї та Японії. 

Авторитарні режими продовжують цензурувати Internet й 

утискати блогерів, але все частіше користуються глобальною 

мережею для розміщення власної пропаганди. І їм це вдається: 

децентралізований характер розмов онлайн часто полегшує 

маніпуляції громадською думкою як всередині країн, так і в 

глобальному масштабі. Таким чином, тепер режим можуть 
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поширювати свою ідеологію витонченіше, через анонімних 

коментаторів та інших маловідомих посередників [1]. 

Влада Китаю не тільки навчає блогерів і платить їм за 

спроби спрямувати дискусії в сприятливіше для неї річище, а й 

розсилає sms із цитатами в дусі маоїзму, що окрилюють, 

рекламує комп’ютерні ігри, де потрібно боротись із 

корумпованими чиновниками, і складає патріотичні рінгтони. За 

деякими даними, у 2009 році в день державного свята мільйони 

клієнтів China Mobile виявили, що їхні рінгтони було замінено 

на націоналістичну пісню у виконанні Джекі Чана. 

Кремль щодо цього питання зовсім недалеко позаду 

Пекіна. Він користується послугами кількох відомих блогерів, 

які проводять урядову лінію і допомагають Кремлю достукатися 

до просунутої інтернет-аудиторії, що уникає віртуозної 

пропаганди уряду на телебаченні. Деякі «інтернет-кардинали 

Кремля» стали співведучими телешоу в прайм-тайм. На початку 

2010 року Дума запропонувала ввести податкові пільги для 

фірм, які випускають комп’ютерні ігри патріотичного змісту. 

На думку пана Морозова, авторитарні режими 

перемикаються на пропаганду, усвідомлюючи, що в Інтернеті 

цензура безсила: «Замість блокування небажаних думок вони 

намагаються відтіснити їх на узбіччя, часто шляхом підриву 

репутації критиків. Їх оголошують наймитами Заходу, і час від 

часу це спрацьовує». У китайського уряду є ціла армія 

мережевих коментаторів «50-центова партія» (назву отримано 

за жалюгідні гонорари, що отримуються за кожен коментар). 

«50-центовиків рідко використовують для пропаганди якоїсь 

справді нової партійної лінії. Швидше вони є засобом 

стримування реакції в Інтернеті на делікатні політичні 

проблеми, спосіб посіяти сумніви», повідомляючи, що подібні 

експерименти проводять влади Азербайджану та Нігерії, а 

іранські священики в Кумі з 2006 року організовують курси 

блогерів переважно для благочестивих мусульманок, щоб 
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уплинути на дискусії щодо ролі жінки в іранському суспільстві. 

Президент Венесуели Чавес охоче пише в Twitter під ніком 

Chavezcandanga, можливо, щоби завоювати прихильників в 

інших країнах Латинської Америки, і збирається найняти 200 

співробітників собі в допомогу [2]. 

Завдяки децентралізації публічної сфери пропаганда, у 

принципі, стала простішою, 100 блогерів часто легше 

підкупити, ніж редакційну раду однієї газети. Програма 

Megaphone, створена ізраїльськими активістами, виявляє в 

Мережі все нові опитування про свою країну і запрошує 

користувачів негайно голосувати, а також знаходить позитивні 

статті про Ізраїль та заохочує їх розсилку друзям [3]. 

Таким чином, ми бачимо, що за кордоном маніпуляція 

свідомістю через глобальну мережу відбувається з боку уряду 

для притуплення мас, та отримання повноти контролю за їхніми 

діями та вчинками. Це відбувається не лише на теренах 

Північної Кореї чи Китаю, це відбувається в усіх країнах світу, 

проте проявляється дещо по-іншому.  

Звісно, ми маємо право стверджувати, що маніпуляція 

свідомістю суспільства владою відбувається лише в країнах з 

тоталітарним чи майже тоталітарним режимами. Але чи 

насправді це так? Чи дійсно влада демократичних країн не 

звертається до технологій «управління масами» 

напрацьованими впродовж століть. Очевидно, що не тільки 

звертається, а й уміло користується ними. 

Довести дане твердження ми можемо, перемістившись від 

країн Азії та Близького Сходу, а точніше – до Європи. На 

прикладі Сполученого Королівства ми побачимо як саме. 

Справа в тому, що найближчим часом Великобританія 

муситиме відкрити шенгенську зону, для країн останнього 

розширення ЄС, тобто для Болгарії  та Румунії. Очевидно, що 

Великобританія не хоче цього, оскільки до країни плине 

величезний потік «заробітчан». У зв’язку з цим нещодавно в 

мережі з’явився відеоролик, який також транслюється по 
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телебаченню, у якому для тих, хто бажає поїхати до Британії, 

настає «Вселенський облом», у вигляді того, що активно 

демонструється гидка англійська погода: сніг, дощ, вітер, волога 

і т.д.  майже не придатна для існування, цілковита неможливість 

працевлаштування як офіційного так і не легального. 

На базі даного відеоролика створена майже ціла кампанія, 

на меті якої переконати громадян Румунії та Болгарії не їхати до 

Великобританії, оскільки там майже не існує умов для життя. 

Тобто урядом Великобританії робиться пряма маніпуляція 

громадянами Румунії та Болгарії з метою їх переконання 

відмовитись від намірів їхати до Британії на заробітки. 

Тобто, ми бачимо, що в правових країнах відбувається не 

заборона певних висловлювань чи думок, не блокування 

аккаунтів, сайтів, блогів і т.д., а відбувається саме спрямування 

громадської думки в потрібне річище. Таким чином, ми маємо 

вже не нав’язану думку щодо певних проблем, а власну, логічно 

пояснену та розкриту самому. У даному випадку держава 

виступає каталізатором «нової, власної думки».  

Слід зазначити, що одним зі способів впливу на 

громадську думку є політична реклама. Можна сказати, що в 

справі маніпуляції за допомогою реклами фахівці США досягли 

досконалості. Відомий американський учений Ноам Хомський у 

книжці «Необхідні ілюзії: контроль над свідомістю у 

демократичних суспільствах» пише: «…протягом 80-х років 

урядам Рейгана та Буша у США вдавалося провадити цілком 

праву соціальну та мілітаристську політику навіть за обставин, 

коли в суспільній думці простежувався сильний зсув у бік 

соціал-демократичних принципів. При опитуванні переважна 

більшість підтримала введення державних гарантій повної 

зайнятості, державне медичне обслуговування та будівництво 

дитячих садків, а співвідношення прихильників і противників 

військових витрат становило 3:1. Майже половина населення 

США була впевнена, що фраза від кожного за здібностями, 
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кожному за потребами» – стаття Конституції США, а не гасло з 

«Комуністичного маніфесту Маркса» [4]. 

Також варто зазначити, що саме в США вперше 

застосувалася політична реклама, та й взагалі саме там було 

введено та розроблену велику кількість методів маніпуляції 

громадською думкою через рекламу. 

Для оцінки загальної ситуації з рекламою та її впливом на 

свідомість громадян ми розглянемо декілька їхніх методів 

маніпулювання. 

«Очевидці» події – дуже ефективний прийом, нерідко 

використовується для створення емоційного резонансу. 

Опитується багато випадкових людей, зі слів яких формується 

необхідний смисловий і емоційний ряд. Найсильніший ефект 

роблять крики старої, плач дітей, молоді, інвалідів. Класичним 

став приклад часів війни в Перській затоці. У жовтні 1990 р. 

світові ЗМІ облетіла розповідь п'ятнадцятирічної дівчинки про 

те, що вона бачила, як іракські солдати витягли п'ятнадцять 

немовлят з пологового будинку і поклали їх на холодну підлогу 

помирати. Ім'я дівчинки демонстративно ховалось із міркувань 

безпеки її сім'ї. Президент США Дж. Буш використовував 

розповідь про мертвих немовлят десять разів упродовж сорока 

днів перед початком вторгнення до Ірак. Сенатське обговорення 

щодо схвалення військової акції так само неодноразово 

поверталося до цього факту. Пізніше з'ясувалося, що цією 

дівчинкою виявилася донька посла Кувейту в США, члена 

кувейтської правлячої сім'ї. Ще пізніше стало відомо, що 

більшість інших «свідків» були підготовлені і виставлені 

відомою фірмою з паблік рілейшнз Hill & Knowlton. Але це вже 

нікого не хвилювало. 

Створення асоціацій – об'єкт в очах громадськості штучно 

прив'язується до чогось такого, що сприймається масовою 

свідомістю як дуже погане (або навпаки - хороше). Для цієї 

мети широко використовуються метафори. 
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«С. Хусейн – арабомовний Гітлер» – американська 

пропаганда. 

Метафори, включаючи асоціативне мислення, дають 

величезну економію інтелектуальних зусиль. Саме тут і 

прихована чергова пропагандистська пастка. Спокуса 

заощадити інтелектуальні зусилля змушує людину замість 

вивчення й осмислення сутності проблем вдаватися до асоціацій 

і помилкових аналогій: називати ці речі якоюсь метафорою, яка 

відсилає до інших, уже вивчених станів. Найчастіше ілюзорна і 

сама впевненість у тому, що ті, інші стани, через які він 

пояснює собі нинішнє, йому відомі або зрозумілі. Наприклад, 

російський патріот говорить собі: нинішній путінський режим – 

як за часів Петра Першого. Він упевнений, що знає, якими були 

часи Петра Першого, і в цьому, можливо, його перша помилка – 

і перша умова успіху даної маніпуляції [5]. 

Створення загрози – ще один прийом «стратегічного» 

характеру, що впливає на емоції масової аудиторії. Його 

головне завдання – будь-яким способом змусити нас боятися. 

Деморалізовані і залякані люди роблять або хоча б схвалюють 

дії, які цим людям зовсім не вигідні. Найчастіше технологія 

така. Ілюзорна або реально існуюча небезпека якогось явища 

(наприклад, тероризму) багаторазово посилюється і доводиться 

до абсурду. ЗМІ влаштовують істерію з приводу чергової 

«глобальної загрози», викликаючи в людей масовий страх з 

метою створення сприятливої обстановки для маніпуляції 

масовою свідомістю – передусім, у політичних цілях. 

«Патріотизм проти тероризму» – найпопулярніше 

пропагандистське гасло в США після терактів у Нью-Йорку 11 

вересня 2001 року. Страх тероризму, психологічний шок після 

терактів і послідували за цим вибух патріотичних почуттів 

американців (психологічний ефект компенсації), які були 

активно використані для впровадження в масову свідомість 

«образу ворога». При цьому об'єктами практичного «додатку» 
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патріотизму стали не тільки безпосередні винуватці терактів, 

але й усі незручні для Сполучених Штатів політичні режими. 

Нинішні «антитерористичні операції» нерідко спрямовуються 

проти регіональних рухів, які виступають проти засилля 

транснаціональних корпорацій або відкидають принцип світової 

гегемонії США. Отже, якщо ви, не дай Бог, відкидаєте диктат 

«країни рівних можливостей» на світовій арені, у вас сьогодні є 

всі шанси бути «призначеним» у терористи... 

Отже, з діяльності уряду США щодо формування 

громадської думки за допомогою реклами ми бачимо, що США 

планомірно й цілеспрямовано встановлюють повний контроль 

за громадською думкою. Тобто всі настрої населення 

створюються лише для певних дій уряду, тому, що відома 

істина: якщо населення не підтримує уряд, то такому уряду не 

довго існувати. 

Щодо України, то вона не є винятком. Маніпулювання 

громадською думкою населення відбувалося навіть до здобуття 

незалежності. Навіть у ті далекі роки, коли ми не мали 

самостійної держави, наші політичні діячі зуміли налаштувати 

громадськість, щоб та проголосувала за незалежність. Отже, 

відтоді ведеться відлік сучасної маніпуляції громадською 

думкою в Україні. 

Технічний прогрес створив новий виток як у світі, так і в 

нас. Нині ми маємо тисячі україномовних сайтів, форумів, 

блогів і мільйони користувачів соціальних мереж. Сьогодні ми 

можемо переглядати новини в глобальній мережі в режимі 

реального часу з будь-якої точки планети. 

Розвиток новинарних Інтернет-ресурсів в Україні є 

закономірним. Крім того, їхня кількість, різноманітність і 

різноспрямованість дають змогу диверсифікувати джерела 

інформації і почути думки всіх зацікавлених сторін, що, 

безумовно, є цінним надбанням свободи слова. Проте, якщо 

використовувати для створення новинарних стрічок тільки 

продукти інформаційних агентств, які б оперативні й зручні у 
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використанні вони не були, усе розмаїття буде фіктивним. До 

того ж, якщо застосовувати виключно технологію запозичення 

новин в інших Інтернет-ресурсів, то привабити відвідувачів на 

конкурентному ринку буде неможливо: нові ресурси, не 

пропонуючи насправді нічого нового, так і залишатимуться у 

тіні теперішніх лідерів ринку. Учасники парламентських 

виборів в Україні поки що у своїй виборчій кампанії потенціал 

Інтернету майже не використовують. 

Тим часом, за офіційними даними, Інтернет-аудиторія 

України досягає 10 мільйонів осіб. Це 21,6% населення. Як 

свідчать дані, половина з них досягли повноліття – це цілком 

відчутні 10 – 12% виборців. Навіть чверті української аудиторії 

Мережі вистачило б, щоб провести когось у Верховну Раду. До 

того ж, порівняно з іншими засобами агітації, он-лайнові – 

найдешевші. Відповідно, є всі підстави вважати, що попит на 

політичні Інтернет-ресурси в Україні невпинно зростатиме. 

Україна, за даними звіту Freedom House, належить до 

країн з “вільним” доступом до мережі і посідає 12-те місце в 

рейтингу організації. Автори звіту зазначають, що громадяни 

України мають вільний доступ до мережі, хоча певні 

інфраструктурні обмеження все ще існують у сільських 

регіонах. Крім того, в Україні немає практики  санкціонованого  

блокування  онлайн-медіа,  що  відіграють  дедалі вагомішу 

роль у політичних процесах у країні, забезпечуючи плюралізм, 

якого бракує в мейнстримних медіа. 

Разом з тим, дослідження показує, що попри наполегливі 

спроби обмеження інтернет-свободи  з  боку  влади,  громадяни  

в  різних  країнах  світу  активніше використовують  можливості  

он-лайн-інструментів,  які  загалом  сприяють громадському  

активізму. 

Таким чином, маніпуляція свідомістю громадян в Україні 

відбувається здебільшого з боку політичних сил, а не від 

механізму держави. Проте, як ми бачимо, відбувається чітке 
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підвищення контролю за свідомістю й думками громадян нашої 

держави. 

Період оформлення наприкінці ХХ століття незалежної 

української державності, становлення нової політичної системи 

став переломним моментом у житті українського народу, під час 

якого відбувся перегляд основних політичних цінностей 

держави, виникла необхідність пошуку нової відповідної до 

потреб українського суспільства ідеології. Така ситуація стала 

благодатним підґрунтям для панування міфів у всіх сферах 

суспільного життя, а насамперед у політиці, де вони 

використовуються переважно як інструмент політичного впливу 

й ефективний засіб маніпулювання. 

Політичні міфи, які функціонують у політичному житті 

сучасного українського суспільства, з одного боку, виконують 

терапевтичну функцію з відновлення порушеної картини світу. 

Завдяки ним формується нова національна ідентичність, 

адекватна новій історичній ситуації, а з іншого – виконують 

конкретні завдання з маніпуляції людською свідомістю. 

Тому ми можемо сказати, що принциповою різницею 

використання маніпуляційних технологій у глобальній мережі 

державами з різним політичним і правовим статусами полягає в 

тому, що в тоталітарних країнах відбувається заборона 

висловлювань і нав’язування «правильного» мислення, а в 

країнах, що мають статус правових держав, відбувається, по 

суті, те ж саме, але вже завдяки «допомозі» громадянам дійти 

істини.  
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influencing to consciousness. The Internet, on the one hand, is the 

most democratic and rapid means of communication, on the other 

hand, it is a source of all kinds of unlimited and unrestricted 

information, sometimes harmful and even dangerous.  

Keywords: Internet, manipulation, communication, technology, 

information. 

 

В статье исследуются манипуляции, применяемые в 

Интернете с целью повлиять на сознание. Интернет, с одной 

стороны, является наиболее демократичным и быстрым 

средством коммуникации, а с другой – дает неограниченную 

свободу внедрения в наше сознание какой угодно информации, 

иногда вредной или даже опасной.  

Ключевые слова:  Интернет,  манипуляция, коммуникация, 

технология, информация.
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ПОСТАВИТЬ УКРАИНУ ПЕРЕД ВЫБОРОМ – 

ВОСТОК ИЛИ ЗАПАД? 

 

Автор аналізує процеси у світовій політиці в умовах 

глобалізації за останні двадцять років з моменту розпаду 

СРСР. З розпадом біполярної системи міжнародних відносин у 

світовій політиці відбулися тектонічні зміни. Жорсткий 

тоталітарний радянський режим змінили уламки колишньої 

імперії, які деградують і розпадаються на нові розбещені 

держави клептократичного типу. Ідея демократизації 

пострадянських держав зазнала краху. Світ вступив в нове 

протистояння – «холодну війну» між Заходом і Росією. Автор 

акцентує увагу на зміні геополітичного розкладу в світовій 

політиці, появі нових глобальних акторів міжнародних відносин 

(ЄС). У контексті зміни геополітичного ландшафту в Європі 

точкою перетину інтересів глобальних акторів стала Україна. 

Автор аналізує місце України в геостратегічних концепціях 

глобальних акторів і робить висновок про те, що цілі Заходу і 

Росії в Україні діаметрально протилежні. Захід прагне 

відсунути від своєї цивілізації кордон Євразії, створюючи з 

території України буферну зону. Росія прагне встановити 

жорсткий кордон, поглинувши територію України під свій 

однозначний вплив, що стане точкою відліку для екстраполяції 

євразійської культури на ліберальні демократії.  

Ключові слова: Україна, Росія, Захід, геополітика, актори, 

глобальні інтереси, «холодна війна». 
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 В условиях глобализации внешняя политика государств и 

региональных систем международных отношений 

(применительно к Украине это в первую очередь Европейский 

Союз (ЕС) и Соединенные штаты Америки (США), с одной 

стороны и, т.н. Союз независимых государств (СНГ), с другой 

стороны) определяется их геополитическими интересами, 

которые находят свое выражение в их геостратегических 

концепция. 

После распада СССР американский геополитик Збигнев 

Бжезинский назвал Украину ключевым государством, 

заслуживающим поддержку США: «Государствами, 

заслуживающими мощнейшей геополитической поддержки со 

стороны Америки, являются Азербайджан, Узбекистан и (вне 

данного региона) Украина; все три – геополитические центры. 

Роль Киева подкрепляет аргумент в пользу того, что Украина 

является ключевым государством постольку, поскольку 

затрагивается собственная будущая эволюция России»24. 

К XXI столетию внутриполитические процессы в России 

привели ее в состояние аутсайдера мировой политики. Россия, 

обладающая наибольшей территорией в мире и, практически, 

всеми видами природных ресурсов, оказалась на грани распада 

в состоянии развращенного государства. Она утрачивала статус 

регионального лидера и влияние не только на своих 

деградирующих и распадающихся соседей, но даже на регионы 

внутри страны. Развращение достигло уровня, который 

угрожает самому существованию России. Естественно, что в 

современной России не может идти и речи о либерально-

демократическом устройстве. Единственный выход из этого 

                                                           
24  Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его 

геостратегические императивы). / Пер. О. Ю. Уральской – М.: Междунар. 

отношения, 1998. – 128 с. С. 95. 
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гибельного состояния авторитарный режим, который Владимир 

Путин и установил. Как писал Никколо Макиавелли: 

«…развращенное общество нельзя удержать в порядке 

одними законами; для этого нужна более действенная сила; 

мы находим се только в монархии, которая своим 

безусловным и чрезвычайным могуществом может обуздать 

непомерное честолюбие и разврат дворянства»25. 

На карту поставлен не только статус России, но и само ее 

существование уже в обозримой перспективе. Американский 

политолог, профессор Нью-Йоркского университета Стивен 

Коэн в эфире CNN прокомментировал ситуацию на Украине: 

«Путин – это российский национальный лидер исторического 

значения. Он самый значительный лидер начала XXI века. Он 

считает – справедливо или нет, неважно, – что у него есть 

миссия. Задача, предписанная историей. Он должен взять 

Россию, которая пережила крах в 1991 и в 1917 году, и 

возродить ее величие внутри страны, что бы это ни значило. И в 

эту задачу входит восстановление ее традиционных зон 

безопасности. В том числе и на Украине. 

Два-три года назад Путин заявил, что его «красная линия» 

– вы помните, Обама тоже заявлял о «красной линии», – так вот, 

его «красная линия» – это бывшие советские республики Грузия 

и Украина. С Грузией, как вы помните, война была в 2008 году. 

Он сказал нам именно то, что было у него на уме»26. 

Россия теряет геостратегическую инициативу в Евразии, а 

с утратой контроля над Украиной  и  технологические 

возможности в военно-технической сфере, для глобальной 

                                                           
25  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. 

 О военном искусстве / Предисл., коммент. Е.И. Темнова. – М. : Мысль. – 

1996. – 639 с. – С. 213. 
26  Стивен Коэн: Путин – это российский национальный лидер исторического 

значения. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.imperiya.by/news.html?id=128182. 4.03.2014. 

http://www.imperiya.by/news.html?id=128182
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конкуренции в мировых делах. Ныне Россия вступила в новый 

виток гонки вооружений и форсирует наращивание военного 

потенциала, растерянного со времен распада СССР. У нее нет 

других технологических возможностей, для решения этой 

острой проблемы, кроме как использование старых советских 

мощностей военной промышленности размещенных на 

территории южных и восточных областей: Харьковской, 

Донецкой, Луганской, Днепропетровской Запорожской, 

Николаевской, Одесской областей, а также Крыма и 

Севастополя. Это крупнейшие производственные объединения 

ВПК СССР: Харьковский завод транспортного машиностроения 

имени В.А. Малышева (ЗТМ, ХЗТМ); ПАО «МоторСич» 

(ПФТС:MSICH) – одно из ведущих предприятий в мире, 

занимающееся разработкой, производством, ремонтом и 

обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для 

самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных 

установок; «Производственное объединение Южный 

машиностроительный завод имени А.М. Макарова» (Южмаш) – 

крупное украинское предприятие по производству ракетно-

космической техники и другой наукоёмкой продукции; ПАО 

«Завод «Фиолент»» – украинское машиностроительное 

предприятие, крупнейший производитель электроинструмента 

на Украине, в России и Восточной Европе; Феодосийская 

судостроительная кампания  «Море» (представляет собой 

судостроительный завод и специализируется на производстве 

скоростных кораблей и судов с динамическими принципами 

поддержания (на подводных крыльях, на воздушной подушке, на 

каверне, глиссирующих); Симферопольский завод 

"Пневматика", Николаевские судостроительные верфи – 

Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) самый крупный в 

Европе, металлургические комбинаты юго-восточной Украины. 

Кроме того, огромное число объектов военно-промышленного 

комплекса и заводов двойного назначения на юго-востоке 

Украины.  
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Особый интерес представляет учебно-тренировочный 

центр для подготовки летчиков морской авиации «Нитка» 27 . 

Кроме того, отдельный интерес представляют стратегически 

важные морские порты, которые в случае российской аннексии 

украинских причерноморских и приазовских территорий, 

кардинально поменяют стратегическую расстановку сил 

основных геополитических «партнеров» (глобальных акторов 

мировой политики) в большом черноморье. «Россия может 

ввергнуть Украину в жестокую, разрушительную и опасную для 

международного сообщества гражданскую войну. Она способна 

спровоцировать отделение Крыма и некоторых промышленных 

районов на востоке страны»28. 

Эта тенденция четко просматривается в диалоге на уровне 

президентов Украины и России. Так В. Путин в декабре 2013 

года заявил: «Необходимо возобновить всестороннее 

сотрудничество в военной и военно-технической сферах, мы с 

президентом Украины много на этот счет говорили. Разумеется, 

мы готовы рассмотреть возможность по мере сближения наших 

стран в экономике, политической сфере, готовы рассмотреть 

возможность использования оборонных мощностей украинской 

экономики для нужд ВС РФ, в том числе и по ремонту и т.д. 

Министерства обороны наших стран подготовили на этот счет 

конкретные предложения»29. 

                                                           
27 Авиационный комплекс НИТКА (наземный испытательный 

тренировочный комплекс авиационный) был создан в 1980 году для 

тренировки летного состава корабельной авиации и проведения испытаний 

авиационной и другой техники, которая используется для обеспечения 

посадки летательных аппаратов на палубу авианосца. 
28 Збигнев Бжезинский: России надо предложить «финский вариант» для 

Украины / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //inosmi. ru/ 

sngbaltia/20140224/217842678.html 7.03.2014. 
29 Путин предложил Украине болем тесное сотрудничество в военной 

сфере./[Электронный ресурс].  –Режим  доступа:  http://www.rbc.ua/rus/ 

http://inosmi.ru/sngbaltia/20140224/217842678.html
http://inosmi.ru/sngbaltia/20140224/217842678.html
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Кроме того Россия ощущает острую нехватку людских 

ресурсов, как в качестве относительноквалифицированных 

рабочих кадров, так и подготовленных мобилизационных 

ресурсов для армии и флота. С потерей Крыма, в значительной 

степени, утрачен контроль над черноморским и 

средиземноморским регионами.  

«Потеря Украины явилась геополитически важным 

моментом по причине существенного ограничения 

геостратегического выбора России. Даже без Прибалтийских 

республик и Польши Россия, сохранив контроль над Украиной, 

могла бы все же попытаться не утратить место лидера в 

решительно действующей евразийской империи, внутри 

которой Москва смогла бы подчинить своей воле неславянские 

народы южного и юго-восточного регионов бывшего 

Советского Союза. Однако без Украины с ее 52-миллионным 

славянским населением любая попытка Москвы воссоздать 

евразийскую империю способствовала бы, по всей видимости, 

тому, что в гордом одиночестве Россия оказывалась 

запутавшейся в затяжных конфликтах с поднявшимися на 

защиту своих национальных и религиозных интересов 

неславянскими народами…»30.  

Эти предсказывания З. Бжезинского – стали реальностью в 

XXI столетии. Никколо Макиавелли считал, что в тоталитарной 

системе, то есть, обществе, где господствует неравенство, не 

может быть демократии. «Итак, пусть основывают 

республику, где господствует равенство, а где неравенство, 

                                                                                                                                      
news/politics/putin-predlozhil-ukraine-bolee-tesnoe-sotrudnichestvo-v-

17122013164700.  1.03.2014. 
30 Бжезинский З. Великаяшахматнаядоска (Господство Америки и его 

геостратегические императивы)./ Пер. О. Ю. Уральской – М . : Междунар. 

отношения, 1998. – 128 с. С. 60. 
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там – Монархию, иначе государство будет лишено 

внутренней гармонии и окажется недолговечным»31. 

В контексте российско-украинского конфликта 2014 года 

представляют интерес выводы Арнольда Тойнби. «Суть здесь 

кроется в том, что, несмотря на отсутствие реально за-

фиксированной границы между двумя различными обществами, 

она тем не менее никогда не прекращала существовать и 

оказывала постоянное духовное влияние на развитие новой 

поселившейся здесь нации. А та в свою очередь по мере 

продвижения на запад постепенно создавала самобытную 

основу формирования американского национального характера. 

Если эта мысль справедлива, то следует признать, что здесь 

налицо воздействие варварства на представителей западного 

правящего меньшинства. В свете американского опыта было бы 

неверным полагать, что духовная болезнь варваризации 

представляет собой опасность, которой современное правящее 

меньшинство может пренебречь»32. 

Украина в начале XXI столетия оказалась на пересечении 

интересов двух цивилизаций, двух цивилизационных антиподов 

– либерально-демократического мира и варварского мира 

примитивных тоталитарных режимов, вступивших в 

бескомпромиссную борьбу за свое выживание. России с ее 

политическим режимом и общественно-политическими 

ценностями нет места в западной либерально-демократической 

цивилизации. «Для Америки Россия слишком слаба, чтобы быть 

ее партнером, но, как и прежде, слишком сильна, чтобы быть 

                                                           
31 Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О 

военном искусстве / Предисл., коммент. Е.И. Темнова. – М . : Мысль. – 1996. 

– 639 с. – С. 214. 
32 Тойнби, А. Дж. Постижение истории: сб. / А. Дж. Тойнби; пер. с англ. Е.Д. 

Жаркова. – М . : Айрис-пресс, 2006. – 640 с. – (Библиотека истории и 

культуры). С. 400.  
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просто ее пациентом. Более вероятна ситуация, при которой 

Россия станет проблемой»33. 

Перспектива России, если она «самоизолируется 

и…превратится в застойный империалистический реликт»34. 

По моему мнению в России нет и не было предпосылок к 

учреждению демократического режима, мало того нет 

предпосылок к их появлению в обозримой перспективе.  

Некоторые западные политики и политологи(Вацлав 

Клаус (Václav Klaus), Иржи Вайгль (Jiří Weigl) считают, что 

«Украина в своей нынешней форме – это в значительной 

мере искусственное образование, ставшее самостоятельным 

государством только в результате распада СССР 20 лет назад»35. 

Вместе с тем, это геостратегическая территория между 

Востоком и Западом, контроль над которой меняет весь 

геополитический расклад в мире. Ныне сложилось так, что 

настал момент«поставить Украину перед выбором – Восток или 

Запад – значит разбить ее. Кажется, к сожалению, именно это и 

происходит»36. 

В контексте этого выбора возможно рассмотреть 

перспективы развития не только Украины и России, но и всей 

мировой политики на ближайшую историческую перспективу. 

Рассматривать перспективы украинской 

государственности необходимо исходя из трех сложившихся 

реальностей: 

                                                           
33 Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его 

геостратегические императивы)./ Пер. О. Ю. Уральской – М . : Междунар. 

отношения, 1998. – 128 с. С. 75. 
34 Збигнев Бжезинский: России надо предложить «финский вариант» для 

Украины / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://inosmi.ru/sngbaltia/20140224/217842678.html 7.03.2014 
35 Украина – искусственное образование / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://inosmi.ru/sngbaltia/20140307/218287905.html. 15.03.2014. 
36 Украина – искусственное образование / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://inosmi.ru/sngbaltia/20140307/218287905.html. 15.03.2014. 

http://inosmi.ru/sngbaltia/20140224/217842678.html
http://inosmi.ru/sngbaltia/20140307/218287905.html
http://inosmi.ru/sngbaltia/20140307/218287905.html
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1. Что есть ныне Украина? То есть геополитическое 

положение, государственный уклад – форма 

правления, состояние государственных институтов, 

форма экономики и уровень экономических 

отношений тип сформировавшейся элиты, 

национальная идеология, уровень развития 

гражданского общества и степень его консолидации. 

2. Место Украины в геополитических планах России, 

роль и значение в геостратегических устремлениях.      

3. Каково место и роль Украины в геополитических 

планах и геостратегической концепции либерально-

демократический цивилизации, а также способы и 

методы проведения внешней политики в отношении 

Украины. 

 
Оценивать Украину, как государственное образование, 

безусловно, необходимо опираясь на морально-нравственное 

состояние населения, его способность к формированию 

государственности и ее конкретной форме правления. Основой 

для формирования формы правления, как и выделения элиты 

или псевдоэлиты является формирующийся на протяжении 

длительной истории менталитет. Египетский писатель и 

философ середины XX века Кутб Сайид высказал мнение, что 

«Существует тесная связь между характером общественного 

строя и характером идеологического представления. Есть даже 

нечто большее чем общественная связь… Существует 

жизненное порождение – порождение общественного строя из 

общественного представления. Общественный строй со всеми 

его особенностями является одним из порождений 

идеологического представления, так как он взращивает живое 

природное растение и получает полнейшее удовлетворение тем, 
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как идеологическое представление толкует бытие, место 

человека в этом бытие и цель его человеческого бытия»37. 

Новейшая история Украины – история распада 

государственности, деградации псевдоэлиты с пролонгацией на 

все общество. Украина в течение двадцати лет преодолела путь 

от советского тоталитаризма до естественного состояния. В 

Украине сформирован примитивный трайбализм – примитивное 

родоплеменное правление, в основе которого 

«государственная» политика внутреннего терроризма. Форма 

правления – классическая клептократия, в основе 

государственных институтов – криминальные отношения. 

Псевдоэлита выделена по клановому принципу, 

сформированному из родственно-племенных клик, внутри 

которых царит жажда наживы, коррумпированные отношения, 

родоплеменные и сексуально-инстинктивный протекционизм. В 

основе общественных отношений – тимос (жажда признания). 

Этот принцип в полной мере проецируется на мега и даже мезо 

уровень государственных чиновников, «предпринимателей», все 

силовые структуры, правоохранительные органы, суды, 

прокуратуру, таможню и т.д., вплоть до рыбнадзора в сельской 

местности. Вся эта криминальная террористическая машина 

призвана обеспечить процветание девиантного класса 

вальяжных преступников, составляющих высший «свет» 

украинского общества. 

Убедительный пример тому – список украинской 

псевдоэлиты (практически все высшее руководство Украины), 

чьи активы за границей заморожены:   

Бывший президент Украины Виктор Янукович, его 

сыновья и еще 15 украинских чиновников и бизнесменов вошли 

в список лиц, в отношении которых Европейский Союз вводит 

экономические санкции. 

                                                           
37 Сейид Кутб. Будущее принадлежит исламу. // М. : Из-во. «Сантлада». 1993. 

– 104 с.  С. 11. 
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Список опубликован в приложении к решению Совета ЕС 

о введении экономических санкций, передает «Пресса 

Украины» со ссылкой на РИА Новости.   

В документе отмечается, что «все средства и 

экономические ресурсы, принадлежащие или находящиеся в 

собственности или под контролем лиц, установленных 

ответственными в незаконном присвоении государственных 

средств Украины, а также лиц, ответственных за нарушение 

прав человека на Украине, <…> указанных в приложении, 

должны быть заморожены». 

Итак, в список вошли: 

1. Виктор Янукович (экс-президент),  

2. Александр Янукович,  

3. Виктор Янукович (младший),  

4. Виталий Захарченко (экс-глава МВД),  

5. Виктор Пшонка (бывший генпрокурор), 

6. Артем Пшонка,  

7. Александр Якименко (экс-глава СБУ),  

8. Николай Азаров (бывший премьер-министр), 

9. Алексей Азаров,  

10. Андрей Клюев (экс-глава администрации 

президента), 

11. Сергей Клюев,  

12. Андрей Портнов (экс-замглавы администрации 

президента),  

13. Елена Лукаш (экс-министр юстиции),  

14. Виктор Ратушняк (экс-замминистра внутренних 

дел),  

15. Сергей Курченко (бизнесмен),  

16. Дмитрий Табачник (экс-министр образования и 

науки),  

17. Раиса Богатырева (экс-глава Минздрава),  

http://uapress.info/go/?url=http://www.am.gov.lv/data/file/sankcijassaraksts.pdf
http://uapress.info/go/?url=http://ria.ru/
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18. Игорь Калинин (бывший советник Януковича)38. 

Анализируя персональный состав списка, можно сделать 

вывод, что криминализованы все сферы экономики, 

государственного управления, правоохранительная и судебная 

системы, образование и наука, здравоохранение. (Мною 

описаны степень криминализации еще в 2012 году в монографии 

(Зажигаев Б.В. Эволюция постсоветских политических 

систем [Текст]: (транзит из коммунизма в клептократию): 

монография / Б. В. Зажигаев; Киевский междунар. ун-т. – 

Киев: КиМУ, 2012. – 501 с.: ил., табл.). Государство Украина 

самогенерирующая система, где любой орган государственной 

власти выступает в качестве генератора коррупции, нарушения 

прав человека и организатора преступности. Особая роль 

отведена науке, образованию и здравоохранению, которые 

являются, фактически инкубаторами коррупции. 

В этих условиях гражданское общество находится ниже 

уровня зарождения политических отношений, общество 

пребывает в состоянии варварства, но в век высоких 

технологий, что, как показало нынешнее время, не помешало 

скатиться обществу в примитивное состояние. Политическая 

деятельность граждан в Украине стала товаром, как показывают 

централизованные акции по завозу протестующих в центр 

Киева. Это общественное состояние сформировало особую 

политическую идеологию – цинизм – на всех уровнях 

общественной пирамиды.   

Экономика Украины соответствует уровню общественных 

отношений и общественного бытия. Сложилась криминальная 

экстенсивная экономика паразитирующего типа. По масштабам 

она имеет тотальный общегосударственный характер и 

охватывает все сферы и формы, от бюджетной сферы и 

                                                           
38 Опубликован список лиц, попадающих под экономические санкции ЕС / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // uapress. Info / ru / news / show 

/ 17963. 6.03.2014. 

http://uapress.info/ru/news/show/17963
http://uapress.info/ru/news/show/17963
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фискальных органов до примитивной сферы всех форм и сфер 

«частного» предпринимательства. В этих условиях 

сформировался самый широкий средний класс – класс воров и 

мошенников поневоле (ввиду крайне низкого уровня заработной 

платы и социальных выплат). Эта форма экономики и средний 

класс обеспечивает стабильность клептократии в Украине как 

формы правления.  

Политическая система Украины тоталитарного типа. 

Политику можно квалифицировать, как внутренний терроризм. 

Стержнем и несущей конструкцией политической системы 

является СБУ (Служба безопасности Украины), бывшая КГБ, 

сохранившая не только методы, принципы работы, а также 

кадровый состав и  управление, и контроль со стороны КГБ 

(ныне ФСБ России). Генеральный прокурор Украины Олег 

Махницкий заявил, что предыдущая власть Украины работала в 

интересах иностранного государства, а в СБУ работали 

представители ФСБ России. «Действительно, на протяжении 

последних четырех лет бывшая власть в Украине сдала 

национальные интересы, она действовала исключительно на 

пополнение собственной казны, личных карманов. Зато она 

сдавала национальные интересы и действовала в интересах 

иностранного государства, и, действительно, на протяжении 

последних четырех лет постепенно совершались преступления. 

Совершала Служба безопасности, и в Службе безопасности 

работали не только граждане иностранного государства, там 

также работали работники ФСБ и других спецслужб России»39. 

Террористический характер украинской власти 

подтверждает бывший заместитель начальника СБУ генерал 

Москаль, который еще в декабре 2013 года заявил, что «по 

                                                           
39 В СБУ работали агенты ФСБ и других спецслужб России – генпрокурор / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // president.org.ua / news / news 

– 347913/  6.03.2014. 

http://president.org.ua/news/news-347913/
http://president.org.ua/news/news-347913/
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приглашению председателя СБУ Якименко из России прибыли 

ряд консультантов ФСБ, которые сегодня специализируются на 

разгоне протестных митингов, демонстраций, и разработан 

сценарий, как нейтрализовать Майдан. Он сообщил, что 

обратился по этому поводу с депутатским запросом в 

правоохранительные органы и СБУ. По словам Москаля, также 

готовится провокация в отношении 20 ведущих журналистов, 

членов общественных организаций, а также народныхдепутатов 

от Партии регионов: Нестора Шуфрича, Владислава Лукьянова 

и Олега Царева. «Подобранные люди, которые по возможности 

должны сжечь им автомобиль или поджечь двери, или сжечь 

дом или поджечь его. Это в зависимости от ситуации»40. 

Другой бывший заместитель СБУ генерал-лейтенант 

Александр Скипальский в прямом эфире телеканала ТВІ заявил, 

что отряды, т.н. «титушек» (провокаторов действующих 

криминальными методами против восставшего народа 

Украины в декабре-феврале 2013/14 годов), организовывало 

СБУ, а курировал один из заместителей начальника СБУ41. 

Еще одно «протестное» радикальное крыло курировал 

«новый» начальник СБУ Валентин Наливайченко. «Глава 

«Правого сектора» Дмитрий Ярош работал помощником у 

Валентина Наливайченко. Эту информацию подтвердили оба 

политика. Пресс-служба «Правого сектора» сообщила, что «в 

этом нет ничего удивительного, мы этого факта не скрываем». 

А помощник председателя СБУ сообщил, что Ярош был 

зарегистрирован помощником-консультантом на общественных 

началах народного депутата Наливайченко еще 1 апреля 2013 

года (Дмитрий Ярош до 25 февраля 2014 года был помощником-

консультантом народного депутата Валентина Наливайченко 

                                                           
40У СБУ назвали безвідповідальними заяви Москаля про приїзд в Україну 

фахівців ФСБ / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.unian.ua/politics/862912-u-sbu-nazvali-bezvidpovidalnimi-zayavi-

moskalya-pro-prijizd-v-ukrajinu-fahivtsiv-fsb.html. 15.12.2013. 
41 Скипальский А. ТВ-канал ТВI, «Сегодня». 24.02.2014. 

http://www.unian.ua/politics/862912-u-sbu-nazvali-bezvidpovidalnimi-zayavi-moskalya-pro-prijizd-v-ukrajinu-fahivtsiv-fsb.html
http://www.unian.ua/politics/862912-u-sbu-nazvali-bezvidpovidalnimi-zayavi-moskalya-pro-prijizd-v-ukrajinu-fahivtsiv-fsb.html
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– нынешнего главы СБУ, – написал в "Фейсбук" журналист 

Мустафа Найем42). Эта информация раскрывает совсем другой 

пласт политических связей «Правого сектора». В свете этих 

фактов совершенно иным выглядят, например, события 19 

января, когда начались столкновения на улице Грушевского, 

ответственность за которые взял на себя «Правый сектор». 

Случайно или нет, но первым на баррикадах на Грушевского 

оказался именно Виталий Кличко»43. 

В свете последних украинских событий интерес 

предствляет биография самого Валентина Наливайченко 

«Именно на начало 90-х, тот самый туманный период 

биографии главы СБУ, судя по всему, и приходится обучение в 

Институте КГБ СССР им. Юрия Андропова. Как пояснил сам 

слушатель «…в Институте Андропова я был единственным из 

Украины. И когда передо мной стал выбор остаться или 

вернуться, я принял решение вернуться, так как на Украине 

остались мои родители». По поводу получения диплома 101-й 

разведшколы, которую в обиходе еще называли «лесной» 

(видимо из-за ее расположения в лесной части пригорода) 

Валентин Александрович предпочел скромно промолчать. В 

ответ на запросы некоторых народных депутатов, желающих 

выяснить детали биографии Наливайченко, представитель 

пресс-службы СБУ Марина Остапенко объяснила, что 

руководитель спецслужбы проходил обучение не в ВШ КГБ 

СССР, а в разведшколе им. Андропова. В принципе еще раньше 

Валентин Наливайченко дал интервью СМИ, где рассказал, где 

                                                           
42 Дмитрий Ярош почти год был помощником Валентина Наливайченко. / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://kp.ua/daily/310314/446203/ 

6.04.2014. 
43 Ярош работал помощником у Наливайченко / [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_arosh rabotal pomoschnikom 

– u – nalivajchenko / 550251 ? utm _ source = dlvr. it& utm _medium=twitter.  

6.04.2014. 

http://kp.ua/daily/310314/446203/
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_arosh rabotal pomoschnikom%20–%20u%20–%20nalivajchenko%20/%20550251%20?%20utm%20_%20source%20=%20dlvr.%20it&%20utm%20_medium=twitter
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_arosh rabotal pomoschnikom%20–%20u%20–%20nalivajchenko%20/%20550251%20?%20utm%20_%20source%20=%20dlvr.%20it&%20utm%20_medium=twitter
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проходил обучение. Как говорят разведчики «расшифровал» 

себя подчистую»44. 

Служба безопасности Украины стержень всей 

политической системы. Она выступала инициатором 

учреждения политических партий и общественных организаций, 

принимала участие в подборе кадрового состава, инициировала, 

контролировала и финансировала неформальные сообщества, 

осуществляла контроль за спортивными клубами боевых 

искусств, контролировала теневую экономику Украины. 

Проведенный анализ в основе которого метод включенного 

наблюдения, позволяет сделать вывод, что и после событий на 

Майдане в декабре-марте 2013/14 годов структурных изменений 

не происходит, а институциональный и процессуальный 

марафет 45  преследует единственную цель – сохранить 

существующую форму правления после февральской 2014 года 

ротации украинской псевдоэлиты, сохранившей свое 

господствующее положение в государстве.  

Фактически политическая элита Украины представляет 

собой подобранную, управляемую агентуру как внутри страны, 

так и с пролонгацией этой тенденции на международную среду. 

Политический деятель, журналист, адвокат, правый эсер, 

Секретарь Учредительного собрания Вишняк М.В. писал: «С 

разными, правда, целями, но и те, и другие стремились 

обеспечить за собой вместо неопределенности избрания заранее 

предопределенный «отбор» (или подбор) послушной 

агентуры» 46 . В этих условиях единственным действенным 

                                                           
44 Валентин Наливайченко – старый герой новой украинской эпохи. / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://antikor.com.ua/articles/3357 – 

valentin_nalivajchenko - staryj_geroj_novoj_ukrainskoj_epohi. 7.04.2014. 
45 Навести марафет - навести порядок, внешний лоск. 
46 Вишняк  М.В. Парламент, советы, корпорации  Антология мировой 

политической мысли. В 5 т. Т. IV. Политическая  мысль в России : 

Вторая половина XIX – XX в. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит, 

науки; Руководитель проекта Г.Ю. Семигин и др.; Ред.-науч. совет: 

http://antikor.com.ua/articles/3357%20–%20valentin_nalivajchenko%20-%20staryj_geroj_novoj_ukrainskoj_epohi
http://antikor.com.ua/articles/3357%20–%20valentin_nalivajchenko%20-%20staryj_geroj_novoj_ukrainskoj_epohi
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инструментом управления (страха, основанного на насилии) 

выступает криминальная СБУ. Она не подлежит ни роспуску, 

ни замене, т. к. вся нынешняя политическая псевдоэлита, 

олигархия, силовые структуры и фискальные органы прошли 

отбор (подбор) и патронируются СБУ. Это «священная 

корова»47современной постсоветской клептократии. Сущность 

политических отношений в Украине можно охарактеризовать, 

как неформальный пакт, предметом которого есть удержание 

политической власти и сохранение статус-кво псевдоэлиты – 

права на разворовывание общественной собственности, 

природных ресурсов и закабаления населения. 

Этот пакт носит интернациональный характер и 

распространяется на все постсоветские территории, сохранил 

патронат КГБ СССР и поныне. «Каждый президент подбирал 

для себя главу СБУ не по профессиональным качествам, а по 

принципу личной преданности. А это – личная 

заинтересованность. Тогда Хорошковский (глава СБУ) заявляет 

в «Комсомольской правде» такое, что должно понравиться 

Путину, Медведеву, Януковичу, а не то, что нужно услышать 

его подчиненным, которые должны сформировать себя, как 

патриоты Украины. …СБУ не должна принимать участие в 

партийных движениях и в борьбе за власть, а также 

«содействовать тем политическим партиям, тем политическим 

лидерам, которые их назначают. Скипальский (зам. главы СБУ) 

сравнил механизм СБУ с конем, который на уровне подсознания 

и кадрового обеспечения продолжает питаться той же 

морковью, что и ФСБ и КГБ Беларуси. «Мне горько, что даже 

                                                                                                                                      
пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – 829,[1] с.  С. 

710. 
47  В переносном смысле священная корова – это любая табуированная 

тема или неприкосновенный объект в той или иной культуре, 

субкультуре, сообществе или даже в рамках сознания одного-

единственного человека. 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/09/29/5427148/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/09/29/5427148/
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мои личные друзья превращаются в таких себе «холуйских 

мальчиков», которые пригнулись из-за того, чтоб удержаться на 

тех должностях, они готовы проводить незаконные оперативные 

мероприятия даже против своих коллег» 48 . Сотрудниками и 

агентами СБУ пропитаны все политические партии и 

общественные организации. Она представлена депутатами 

Верховного Совета во всех фракциях парламентських партий на 

уровне генералитета. 

Главное достижение за 22 года украинской 

государственности приведение гражданского общества в 

естественное состояние. Подобное состояние описал Томас 

Гоббс в работе «Левиафан, или Материя, форма и власть 

государства церковного и гражданского». Он писал: «При 

отсутствии гражданского состояния всегда имеется война 

всех против всех. Отсюда видно, что, пока люди живут без 

общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том 

состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии 

войны всех против всех. Ибо война есть не только сражение, 

или военное действие, а промежуток времени, в течение 

которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения. Вот 

почему время должно быть включено в понятие войны, так же 

как и в понятие погоды. Подобно тому как понятие сырой 

погоды заключается не в одном или двух дождях, а в ожидании 

этого в течение многих дней подряд, точно так же и понятие 

войны состоит не в происходящих боях, а в явной 

устремленности к ним в течение всего того времени, пока нет 

уверенности в противном. Все остальное время есть мир49. 

                                                           
48  Один из экс-руководителей СБУ: Хорошковский спутал, куда "конь" 

должен ехать. Украинская правда. 30 сентября 2010 / [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http : // www . pravda . com . ua / rus / news / 2010 / 
09/30/5430630/20.12.2013. 
49 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного 

и гражданского // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – М . : Мысль, 1991. 623 

с. – С. 95 – 96 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/09/30/5430630/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/09/30/5430630/
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То, что украинское общество находится в естественном 

состоянии не вызывает никакого сомнения. Форма и методы 

протестов в Киеве, в декабре 2013 – марте 2014 годов, 

доказательство тому. Артур Шопенгауэр писал: «Независимый 

взгляд на природу человека поучает нас, что ему так же 

свойственно и натурально битье палкою и драка, как хищным 

животным кусанье, а рогатым боданье: он именно есть 

дерущееся животное. Но навязать нации или хотя бы только 

одному классу, убеждение, что полученный удар есть страшное 

несчастье, долженствующее повлечь за собою убийство и 

роковой удар, – это жестокость!»50. 

В этих условиях речь не может идти о движении к 

демократии. К ее учреждению нет никаких предпосылок, 

гарантией же сохранения примитивного общества, которое, по-

моему мнению, нельзя никак иначе квалифицировать, как 

террористическое государство «ассасинов» времен Хасана ибн 

Саббаха. Авторитетные исследователи современной 

представительной демократии в качестве ее главных атрибутов 

определяют такие как – «демократическая подотчетность 

правительства по отношению к гражданам» 51 , 

«ответственность правителей перед управляемыми» 52 , 

«ответственность правительства перед населением»53. 

                                                           
50 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Афоризмы и максимы. 

Новые афоризмы / Пер. с нем. Ю. Айхенвальд, Ф. Черниговец, Р. Кресин.– 

Мн . : Литература, 1998. – 1408 с. – (Классическая философская мысль). 

С. 983. 
51 Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д. Глобальные 

трансформации : Политика, экономика, культура. М . : Праксис, 2004. С. 54 – 

55.   
52Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 

1. С. 10 – 25.   
53 Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. М . : 

РОССПЭН, 2003  368 с. С. 19. 
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В Украине вместо гражданского общества 

сформировалось общество, в котором каждый «является врагом 

каждого, характерно также для того времени, когда люди живут 

без всякой другой гарантии безопасности, кроме той, которую 

им дают их собственная физическая сила и изобретательность. 

В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не 

гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, 

судоходства, морской торговли, удобных зданий, нет средств 

движения и передвижения вещей, требующих большой силы, 

нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, 

литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх 

и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь 

человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна. 

Кое-кому недостаточно взвесившему эти вещи может 

показаться странным допущение, что природа так разобщает 

людей и делает их способными нападать друг на друга и 

разорять друг друга; не доверяя этому выводу, сделанному на 

основании страстей, он, может быть, пожелает иметь 

подтверждение этого вывода опытом. Так вот, пусть такой 

сомневающийся сам поразмыслит над тем обстоятельством, что, 

отправляясь в путь, он вооружается и старается идти в большой 

компании; что, отправляясь спать, он запирает двери; что даже в 

своем доме он запирает ящики, и это тогда, когда он знает, что 

имеются законы и вооруженные представители власти, готовые 

отомстить за всякую причиненную ему несправедливость. 

Какое же мнение имеет он о своих согорожанах, запирая свои 

двери, о своих детях и слугах, запирая свои ящики? Разве он не 

в такой же мере обвиняет человеческий род своими действиями, 

как и моими словами? Однако никто из нас не обвиняет 

человеческую природу саму по себе. Желание и другие 

человеческие страсти сами по себе не являются грехом. Грехом 

также не могут считаться действия, проистекающие из этих 

страстей, до тех пор пока люди не знают закона, запрещающего 

эти действия; а такого закона они не могли знать до тех пор, 
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пока он не был издан, а изданным он не мог быть до тех пор, 

пока люди не договорились насчет того лица, которое должно 

его издавать54. 

 Несмотря на народное восстание (бунт нуждающихся – 

смута) в декабре 2013 – марте 2014 годов, в Украине нет 

предпосылок к учреждению демократического правления. 

Смены элиты не произошло, а произошла ротация псевдоэлиты 

(наворовавшие отпущены и, в общем-то, не преследуются), а 

их место заняли представители той же единой с ними 

псевдоэлиты, менее криминальные в силу меньших 

возможностей для грабежа в предыдущий период времени.  В 

силе элитный пакт неприкосновенности: персональной 

(освобождение от уголовной ответственности), 

имущественной (неприкосновенность награбленного со 

стороны государства). В государстве продолжает 

господствовать неравенство прав. Еще Платон писал: 

«Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда 

бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников 

уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских 

правах и в замещении государственных должностей, что при 

демократическом строе происходит большей частью по 

жребию. 

Да, именно так устанавливается демократия, происходит 

ли это силой оружия или же потому, что ее противники, 

устрашившись, постепенно отступят» 55 . Эти процессы в 

Украине отсутствуют, а старые укореняются. 

 «Превратные понятия, основанные на ложных 

примерах, представляемых развращением нашего века, ведут 

                                                           
54 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного 

и гражданского // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – М . : Мысль, 1991. 623 

с. – С. 96 – 97 
55 Платон. Собрание сочинений в 3-х тт. Т.3 (1). – М., 1971 г.  С. 558. 
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к тому, что люди и не думают отставать от своих вредных 

обычаев»56. 

 В XXI веке Украина пока не состоялась, как 

современное государство, что и не входит в геополитические 

концепции ни Запада, ни Востока. Вместе с тем необходимо 

отметить, что сложившееся состояние Украины – плод 

целеустремленной политики как Запада, так и Востока, и 

отвечает их геостратегическим интересам в условиях 

глобального мирового противостояния, ныне 

приобретающего конкретные очертания.  

 Прежде чем перейти к рассмотрению места Украины в 

геополитических планах России и либерально-

демократических государств необходимо отметить, что 

Россия, как и Запад, свою внешнюю политику в отношении 

Украины строят исходя из эгоистических, прагматических 

интересов. И Запад, и Россия преследуют единственную цель 

– обеспечить свое геостратегическое превосходство в 

контексте глобальных геополитических интересов. 

Отношения Запада и России – «партнерство» в условиях 

«холодной войны». 

 И Запад и Россия понимают, что Украина классическая 

клептократия, и движение в сторону демократии не имеет 

пока никаких предпосылок. Это примитивное сообщество, в 

основе которого трайбализм, как форма общественной 

организации.  

Современный уровень демократии в Украине аналогичен 

описанному французским социологом Алэном Турэном в 

работе «Что означает демократия сегодня?»: «Демократия 

слаба и тогда, когда ее способность к посредничеству 

неадекватна и когда силы, между которыми она играет роль 

                                                           
56  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О 

военном искусстве / Предисл., коммент. Е.И. Темнова. – М. : Мысль. – 1996. 

– 639 с. – С. 266. 
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посредника, слабы или, наоборот, замкнуты в самих себе. Те, 

кто придерживается чисто институционного взгляда на 

демократию, впадают в серьезное заблуждение. Они не 

задаются вопросом, какие будут мобилизованы силы и какие 

жертвы будут приемлемы для защиты демократии. Немецкий 

еврейский философ Макс Хоркхаймер писал в конце второй 

мировой войны: «Разума недостаточно для защиты разума»57– 

слова, недавно подхваченные кардиналом Люстигером, 

архиепископом Парижа. Ужасающая идея, которая должна 

направлять наш поиск: защита свобод и предотвращение 

захвата власти антидемократически настроенными людьми или 

группами недостаточны для защиты демократии. Она может 

выжить только тогда, когда основана на убеждении, вере в 

политическую свободу и на том, что Монтескьё первым назвал 

нравственностью. [...] 

Чтобы выявить эту жажду демократии, мы должны 

конкретно подойти к реальному опыту политической жизни и 

личного участия в ней. До сих пор мы обращали свои взоры 

вверх и видели, что демократия предполагает существование 

политического общества и поэтому самостоятельность обще-

ства по отношению к государству, т. е. независимость про-

блем, связанных с управлением обществом, от проблем его 

развития и модернизации. Нам следует сейчас обратить свой 

взгляд вниз – на социальные группы и личные убеждения, 

чтобы выявить за общими, общественными условиями демо-

кратии ее корни в личности и культуре»58. 

                                                           
57 Хоркхаймер Макс. Цит. по: Турэн Алэн Что означает демократия 

сегодня? / Антология мировой политической мысли. В 5 т.Т. II. Зарубежная 

политическая мысль. XX в. / Нац.обществ.-науч. фонд. Акад. полит, науки; 

Руководитель проекта Г.Ю. Семигин и др.; Ред, науч. совет: пред. совета Г. 

Ю. Семигин и др. – М . : Мысль, 1997, – 830, [1] с. С. 773. 
58 Турэн Алэн Что означает демократия сегодня? / Антология мировой 

политической мысли. В 5 т.Т. II. Зарубежная политическая мысль. XX в.  / 
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Исходя из этого понимания, и Запад, и Россия 

подбирают инструменты влияния на внутреннюю политику 

Украины. В условиях трайбализма, как формы организации , 

инструмент влияния на псевдоэлиту и общество может быть 

один – насилие, основанное на социальной мимикрии – 

животном страхе «быть съеденным или остаться без 

пищи». Это состояние называется биополитикой, при всем 

желании иметь респектабельный вид. «Так называемое 

хорошее общество признает всякие преимущества, кроме 

духовных! Эти последние представляют даже контрабанду. Оно 

обязует нас оказывать безграничное терпение ко всякой 

глупости, тупости, шутовству и извращенности»59. 

Исходя из этого к украинскому обществу, как основному 

инструменту политики, как Запада, так и России, и подобраны 

инструменты управления. Сущность этих инструментов 

обусловлена особенностями влияния на граждан с учетом 

славянского менталитета возможностью  по форме Р. Даля: 

«Безмолвные граждане – это идеальные подданные для 

авторитарного правителя и несчастье для демократии»60. 

 
2.Место Украины в геополитических планах России, 

ее роль и значение в геостратегических устремлениях  

 
 Россия в XXI веке прошла очередное колебание маятника 

эволюции от распада и посредством авторитаризма Россия 

пытается предотвратить распад и восстановить свой 

                                                                                                                                      
Нац.обществ.-науч. фонд. Акад. полит, науки; Руководитель проекта 

Г.Ю. Семигин и др.; Ред,науч. совет: пред. совета Г.Ю. Семигин и др. – М . 

: Мысль, 1997, – 830,[1] с. С. 773 
59 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Афоризмы и максимы. 

Новые афоризмы /Пер. с нем. Ю. Айхенвальд, Ф. Черниговец, Р. Кресин. – 

Мн . : Литература, 1998. – 1408 с. – (Классическая философская мысль). С. 

1023 – 1024. 
60 Даль Р. О демократии. М . : Аспект Пресс, 2000. С. 96.   
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внутриполитический и международный статус мирового 

полюса. Как и описал Н. Макиавелли: «В этих странах не 

может быть ни республики, ни вообще политического 

порядка, потому что это отродье – заклятый враг всякой 

гражданственности. В такой стране невозможно учредить 

республику; если хотеть ввести в ней какой-нибудь порядок, 

то остается только установить монархию. Это потому, что 

развращенное общество нельзя удержать в порядке одними 

законами; для этого нужна более действенная сила; мы 

находим се только в монархии, которая своим безусловным и 

чрезвычайным могуществом может обуздать непомерное 

честолюбие и разврат дворянства»61. 

 Россия вернулась к нулевой точке социальной эволюции. 

В очередной раз, как и в предыдущие периоды своей истории 

пытается оседлать новую примитивную волну 

пассионарности 62 . В очередной раз произошло обнуление 

сознания, в след за которым новый шаг колебания в вечной, но 

примитивной эволюции маятникового типа. 

                                                           
61  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О 

военном искусстве / Предисл., коммент. Е.И. Темнова. – М. : Мысль. – 1996. 

– 639 с. – С. 213. 
62  Пассионарность — избыток некой «биохимической энергии» живого 

вещества, порождающий жертвенность, часто ради высоких целей. 

Пассионарность – это непреодолимое внутреннее стремление к 

деятельности, направленной на изменение своей жизни, окружающей 

обстановки, статуса-кво. Деятельность эта представляется 

пассионарной особи ценнее даже собственной жизни, а тем более 

жизни, счастья современников и соплеменников. Она не имеет 

отношения к этике, одинаково легко порождает подвиги и 

преступления, творчество и разрушение, благо и зло, исключая только 

равнодушие; она не делает человека героем, ведущим толпу, ибо 

большинство пассионариев находятся в составе толпы, определяя её 

потентность в ту или иную эпоху развития этноса. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B2%D0%BE
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Это примитивное мышление, основанное на славянском 

менталитете, и раскачивает этот разрушительный маятник, 

обостряя проблемы национально-этнической идентичности, 

стремления лидеров к возвеличиванию и самоутверждению. 

Лидеры подогревают пассионарную тенденцию, опираясь в 

политике на массовые мероприятия, как например, в вопросе 

поддержания политики по аннексии Крыма в 2014 году. В этом 
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случаи Ле Бон, З. Фрейд, Московичи, Кантети, Бехтерев и др. 

считали, что особое внимание следует обратить на нахождение 

среди толпы. В таких случаях индивид подвержен ряду 

состояний, свойственных преимущественно первобытному 

человеку, и в некоторых случаях явно напоминает его63. Это 

пассионарное состояние – два полюса: один для массы 

(стимулирующий ее движение), а второй для лидера (дающий 

толчок в ее безальтернативному возвышению над массой). «Как 

нужда – постоянный бич народа, так скука – бич знатных»64. 

В этом контексте логичны мотивы проведение зимних 

олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Стремлением к величию 

мотивирован весь смысл взаимоотношений между Украиной и 

Россией. Ныне уже недостаточно иметь марионеточного 

президента и всю политическую элиту соседней страны. В 

России явно просматривается стремление к лидерству в своей 

примитивной цивилизации (по Н. Макиавелли государств, с 

дурными формами правления 65 ). Аннексия Крыма и прямая 

экспансия на Украину – недвусмысленная заявка на лидерство в 

своей цивилизации. 

 Артур Шопенгауэр так описывает этот личностный 

феномен: «Если же у человека не оказывается объектов хотения, 

потому что их сейчас же отнимает у него слишком легкое 

удовлетворение, то им овладевает страшная пустота и скука,     

                                                           
63 Зеленский С.А. Манипуляция массами и психоанализ. Манипулирование 

массовыми психическими процессами посредством психоаналитических 

методик. – Спб., Издательство – Торговый Дом «СКИФИЯ», 2008. – 248 с. – 

С. 126. 
64  Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Афоризмы и максимы. 

Новые афоризмы / Пер. с нем. Ю. Айхенвальд, Ф. Черниговец, Р. Кресин.– 

Мн . : Литература, 1998. – 1408 с. – (Классическая философская мысль). 

С. 550. 
65  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О 

военном искусстве / Предисл., коммент. Е.И. Темнова. – М. : Мысль. – 1996. 

– 639 с. – С. 119. 
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т.е. его существо и сама жизнь становятся для него 

невыносимым бременем. Таким образом, его жизнь качается, 

подобно маятнику, взад и вперед между страданием и скукой, 

на которые действительно разлагается в своих последних 

элементах вся жизнь. Это между прочим нашло себе 

замечательное выражение и в том, что, когда человек отнес все 

страдания и муки в ад, для неба не осталось ничего, кроме 

скуки»66. Хочу отметить, что эволюция этноса и лидера в этом 

случае входят в маятниковый резонанс и создают момент 

пассионарности. 

 Наиболее оптимальным, во всех отношения, объектом 

пассионарности явилась Украина. Збигнев Бжезинский оказался 

прав: «Самым беспокоящим моментом явилась потеря Украины. 

Появление независимого государства Украины не только 

вынудило всех россиян переосмыслить характер их собственной 

политической и этнической принадлежности, но и обозначило 

большую геополитическую неудачу Российского государства. 

Отречение от более чем 300-летней российской имперской 

истории означало потерю потенциально богатой 

индустриальной и сельскохозяйственной экономики и 52 млн. 

человек, этнически и религиозно наиболее тесно связанных с 

русскими, которые способны были превратить Россию в 

действительно крупную и уверенную в себе имперскую 

державу. Независимость Украины также лишила Россию ее 

доминирующего положения на Черном море, где Одесса 

служила жизненно важным портом для торговли со странами 

Средиземноморья и всего мира в целом. Потеря Украины 

явилась геополитически важным моментом по причине 

                                                           
66 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Афоризмы и максимы. 

Новые афоризмы / Пер. с нем. Ю. Айхенвальд, Ф. Черниговец, Р. Кресин.– 

Мн . : Литература, 1998. – 1408 с. – (Классическая философская мысль). 

С. 548. 
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существенного ограничения геостратегического выбора 

России»67. 

 Намерения России иллюстрирует карта Украины, 

активно распространяемая в социальных сетях68. 

 
Профессор МГИМО (У) МИД России Андрей Зубов в 

статье «Это уже было, вчера фашистская Германия – сегодня 

фашистская Россия» делает вывод: «Мы на пороге полного 

разрушения системы международных договоров, 

экономического хаоса и политической диктатуры. Мы на пороге 

войны с нашим ближайшим, родственнейшим народом  

                                                           
67 Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его 

геостратегические императивы). / Пер. О.Ю. Уральской – М . : Междунар. 

отношения, 1998. – 128 с. С. 60. 
68 Украинский Федеральный Округ Российской Федерации / [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http : // pikabu.ru/story ukrainskiy_federalnyiy _ 

okrug_2044803 . 12.03.2014. 

http://pikabu.ru/story/ukrainskiy_federalnyiy_okrug_2044803
http://pikabu.ru/story/ukrainskiy_federalnyiy_okrug_2044803
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Украины, резкого ухудшенияотношений с Европой и Америкой, 

на пороге холодной, а, возможно, и горячей войны с ними»69. 
О том, что Россия входит в состояние пассионарности, 

свидетельствует об обнулении общественного сознания до 

примитивного уровня. Маятник прошел нулевую отметку и 

поднимается в негативном поле. В таком состоянии Артур 

Шопенгауэр так характеризует баланс морально-нравственных 

отношений и значение интеллектуальной составляющей: 

«Между тем как природа положила самое резкое различие 

между людьми и в умственном, и в нравственном отношении, 

общество, пренебрегая этим, ставит всех на одну доску или, и 

того более, ставит искусственное различие по ступеням 

сословия и ранга, которое весьма часто диаметрально 

противоположно табели о рангах природы. При таком порядке 

вещей положение тех, кого природа поставила низко, очень 

хорошее; но те немногие, кого она поставила высоко, остаются 

внакладе, почему они обыкновенно и избегают общества. Да и в 

каждом обществе, коль скоро оно многолюдно, преобладает 

пошлость. Что особенно отваживает великие умы от общества, 

так это равенство прав, а стало быть, и претензий при 

неравенстве способностей. …Интеллигентные речи и 

остроумные мысли на месте в интеллигентном обществе; в 

обыкновенном же они прямо ненавистны. Чтобы в нем нра-

виться, положительно необходимо быть плоским и 

недалеким»70. 

                                                           
69 Зубов А. Ведомости: Это уже было, вчера фашистская Германия – сегодня 

фашистская Россия / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/23467291/andrej-zubov-eto-uzhe-bylo? 

full #cut. 9.03.2014.  

 
70  Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Афоризмы и максимы. 

Новые афоризмы / Пер. с нем. Ю. Айхенвальд, Ф. Черниговец, Р. Кресин. – 

Мн . : Литература, 1998. – 1408 с. – (Классическая философская мысль). 

С. 1023 – 1024. 

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/23467291/andrej-zubov-eto-uzhe-bylo?%20full%20#cut
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/23467291/andrej-zubov-eto-uzhe-bylo?%20full%20#cut


Поставить Украину перед выбором – Восток или Запад? 

__________________________________________________________________ 

 

139 
 

Анализ методов реализации внешней политики России в 

Украине, показывает, что в их основе лежит насилие в 

соответствии с уровнем общественного восприятия основанного 

на славянском менталитете в условиях биополитики.  

Состояние российского общества, в условиях 

поднимающейся пассионарной волны, можно охарактеризовать 

как единодушный порыв. В СССР в общественном сознании 

оно обозначалось термином «одобрямс» 71 , (Показное 

единодушие при одобрении любых решений КПСС и Советского 

правительства в доперестроечный период). Эта степень 

поддержки полностью аналогична «беспрекословной» 

поддержке вождя Модэ в период разложения в Азии 

первобытнообщинного строя в племени хуннов72 в III веке.Так 

«Совет Федерации России единогласно одобрил просьбу 

президента Владимира Путина о разрешении на использование 

вооруженных сил в Крыму»73. 

 В основе проведения внешней политики России, как в 

Украине, так и в Крыму, как я уже отмечал, лежит насилие, что 

в полной мере соответствует сложившейся форме правления – 

клептократии. Другие методы в этих условиях не дееспособны. 

Во внешней политике Россия опирается исключительно на 

криминальную коррумпированную олигархию, спецслужбу 

СБУ (КГБ), подбирая и расставляя представителей криминала в 

государственных органах и органах местного самоуправления.  

                                                           
71  Большой словарь русских поговорок. – М: Олма Медиа Групп. 

В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина. 2007. 784 с. – С. 461. 
72 Гумилев Л.Н.  «От Руси к России» М . : Айрис-пресс, 2003. – 318 с. 
73 Совет Федерации России единогласно одобрил просьбу президента 

Владимира Путина о разрешение на использование вооруженных сил в 

Крыму. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http : // www.bbc.co. 

uk/russian/international/2014/03/140301_live_ukraine_crimea_crisis.shtml. 

12.03.2014. 
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К сожалению, хвалу ЧК продолжают петь и в наши дни в 

современной демократической России. Портреты 

Ф. Дзержинского продолжают висеть в кабинетах сотрудников 

ФСБ; летом 1999 года с огромной помпой отмечалась 

очередная годовщина со дня рождения Ю. Андропова, долгое 

время возглавлявшего КГБ и совершившего на этом посту 

множество неблаговидных поступков. Всё это подтверждает 

мысль, высказанную А. Яковлевым во вступительной статье, о 

том, что в России окончательного «краха [коммунизма] еще не 

случилось»74. 

 Украинская политическая элита – составная часть и 

преемник советской номенклатуры. Вся политическая элита 

сформирована из девиантных категорий граждан, ее основная 

особенность и единственная способность – разворовывание 

общественных ценностей и ограбление населения, ее идеология 

– цинизм. На протяжении всего периода независимости эта 

идеология превратилась в национальную идею Украины. В этих 

условиях распад Украины, как развращенного 

террористического государства неизбежен. 

 Россия XXI века – жесткое авторитарное государство. 

Вместе с тем В. Путин реально оценивает политический режим 

в Украине и способ осуществления политического процесса – 

навязывание. Это навязывание возможно осуществить 

исключительно посредством насилия, так как все иные методы 

угомонить олигархов, как писал Н. Макиавелли, бесполезны. 

Пример тому, назначение на должность премьер-министра 

Крыма криминального авторитета по кличке Гоблин – Сергея 

Аксенова.(Бывший лидер ОПГ «Сейлем» 

Сергей Аксенов, фигурирующий в базах данных ГУБОМ МВД 

Украины под кличкой ГОБЛИН. Так же очень скоро выяснилось, 

                                                           
74 Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. М . : 

Издательство «Три века истории», 2001, 2-е издание, исправленное, – 780 с, 

илл. С. 689. 



Поставить Украину перед выбором – Восток или Запад? 

__________________________________________________________________ 

 

141 
 

что иммунитет ГОБЛИНу от правоохранителей обеспечивает 

тогдашний замминистра Внутренних Дел Украины Геннадий 

Москаль (авт. – Геннадий Москаль – представитель 

Президента Украины в Крыму (2006/7 гг.,), зам министра 

внутренних дел Украины, нач. криминальной милиции (2005 

г.), зам. Начальника СБУ (2007 г.), народный депутат 

Украины), специально прибывший в Крым для обеспечения 

победы на выборах Президента Украины Юлии Тимошенко. 

Расчет ГОБЛИНа был на победу на выборах Юлии Тимошенко 

и, как следствие, на приумножение своих капиталов, что 

позволило бы ему рассчитаться с кредитом. Но планам 

ГОБЛИНа не суждено было сбыться. Пост Президента занял 

Виктор Янукович и теперь ГОБЛИНу придется отдавать 

долги за счет продажи своего единственного оставшегося 

актива-здания бывшего магазина «Океан» в центре 

Симферополя, так как после недавнего провалах планов 

строительства многоэтажки на улице Севастопольская в 

Симферополе и безуспешных попыток восстановить дружбу с 

некоторыми влиятельными депутатами от Партии Регионов в 

парламенте Крыма, у ГОБЛИНа фактически больше ничего не 

осталось. Те, с кем ГОБЛИН пытался договориться и 

предлагал даже попросить прощения, не простили ему 

прошлого предательства, сообщил правозащитник) 75 . Надо 

отметить, что криминальное прошлое имеет Президент 

Украины Виктор Янукович, ряд высших чиновников, в том 

числе и юго-восточных областей Украины, что, вобщем-то, 

является аксиомой постсоветского периода для всех стран СНГ. 

                                                           
75  Гей Актив Крыма приказал долго жить. Агент Москаля по кличке 

«ГОБЛИН» теряет остатки бизнеса. Информационно-аналитический портал 

русских организаций Таврии и Севастополя09.06.12 / [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://русское движение.рф/index.php/home/36-news-

tavriya/9210-----------lr----  13.03.2014. 
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 Исходя из научного посыла Н. Макиавелли в своей 

навязанной внешней политике в отношении Украины, Россия 

опирается на традиционные, для примитивных народов, 

средства – криминально-насильственные методы и шантаж.  

События в Крыму в 2014 году, ничто иное, как 

криминальный переворот, организованный соседней Россией. 

Это процесс, когда одну криминально-террористическую 

группировку (донецкую) меняет другая криминально-

террористическая группировка, погрязшая в финансовых долгах 

и не имеющая перспектив расплатиться, кроме как посредством 

аннексии общественной и чужой «частной» собственности 

(которая находится в руках других криминальных клик или 

мафиозных кланов). Как отмечается на сайте Русского 

движения: «Источник «Нового Региона» в Верховном Совете 

Крыма сообщил, что сумма, взятая в долг Аксеновым на 

раскрутку движения «Гражданский актив Крыма» (на основе 

которого выросло ОО «Всекрымское движение «Русское 

Единство», а позже произошло так называемое «объединение 

русских сил Крыма» и создание политической партии «Русское 

Единство») не является секретом. Речь идет о 8 миллионах 

долларов, которые Аксенов по договору получил в 2008 – 2009 

годах». Отмечу, что т.н. русские и российские организации 

Крыма и Украины в данной ситуации вообще, как бы «ни при 

делах» (т.е. к  возникновению сложившейся ситуации 

способствовал кто-то другой). Кстати, мнение Президента 

Крыма Юрия Мешкова: ««Мне ближе всего было, конечно, 

Республиканское Движение Крыма. К сожалению, 

раздерибанили, растащили эти – я уже достаточно много 

высказывался в их адрес… Сейчас наше движение разобщено, 

разбито на какие-то фрагменты, пришли случайные люди, 

остались те, кто предавал и продавал нас, – отметил Мешков 

и конкретизировал: – «Русское единство» – это, конечно, 

аппендикс той структуры, которая работает не в интересах, 

а против…Одного из лидеров «Русского единства» – депутата 
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крымского парламента Сергея Цекова, который при 

содействии Мешкова стал спикером ВС Крыма, экс-президент 

вообще назвал «нерукопожатным» …Организатор и 

вдохновитель всех гнусных действий – конечно, Сергей 

Павлович»76. Отношение к крымским вождям криминальной 

революции 2014 года однозначно описано на сайте Русского 

Движения, где Сергей Аксенов назван, не иначе, как «Агент 

Москаля по кличке «ГОБЛИН» теряет остатки бизнеса»77. 

В условиях 100 % фрагментации, криминальна вся власть: 

и прошлая (В. Януковича), и нынешняя (А. Турчинова и А. 

Яценюка. Кстати, В. Янукович и А. Яценюк соседи по 

элитному поселку.) и нет предпосылок к демократическому 

правлению в обозримой перспективе. Вектор украинской 

внешней политики зависит от вектора угрозы, как и ориентация 

населения, что в условиях внутренней террористической 

политики по отношению к населению, которую можно 

определить как биополитика – абсолютно естественно и 

соответствует уровню (примитивных общественных 

отношений) эволюции, как псевдоэлиты, так и массы. Ныне это 

понимают и американские политологи. Збигнев Бжезинский 

комментируя действия России в Крыму, высказывает полную 

уверенность в том, «что если Путин собирается идти дальше 

и угрожать Украине, последствия неизбежны. Если русские 

не отступятся от Крыма, я гарантирую, что большинство 

украинцев, которые не испытывают антироссийских 

                                                           
76  Мешков: Русским движением в Крыму управляют предатели «Русское 

единство» – аппендикс врагов автономки /http:// nr2. com. Ua / crimea / 

338544 .html . 14.03.2014. 
77 Гей Актив Крыма приказал долго жить. Агент Москаля по кличке 

«ГОБЛИН» теряет остатки бизнеса. Информационно-аналитический портал 

русских организаций Таврии и Севастополя09.06.12 / [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:http://русскоедвижение.рф/index.php/home/36-news-

tavriya/9210-----------lr----  13.03.2014. 

http://русскоедвижение.рф/index.php/home/36-news-tavriya/9210-----------lr----
http://русскоедвижение.рф/index.php/home/36-news-tavriya/9210-----------lr----
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настроений, изменят точку зрения»78. Абсолютно ясно, что 

уровень доверия украинской псевдоэлите равен нулю, армия 

небоеспособна, «и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх 

оценил боеспособность украинских вооруженных сил как 

«неудовлетворительную», …говорится об «удручающем 

состоянии подготовки личного состава вооруженных сил», 

неукомплектованности частей, неисправном техническом 

состоянии техники и вооружения, при численноси украинской 

армии в 41 000 человек боеготовы от силы 6 000. До 80% 

бронетехники представляют собой технически устаревшие и 

изношенные Т-64. Количество реально подготовленных 

танковых экипажей составляет не более 20%. «Из почти 507 

боевых самолетов и 121 ударных вертолетов только 15% 

способны подняться в воздух». Экипажи, способные выполнять 

боевые задачи составляют 10% от их общего количества. В 

военно-морских силах «условно боеспособны» …в 

распоряжении командования находятся только «Гетман 

Сагайдачный», бежавший в Одессу, и БДК «Ольшанский». 

Расчеты ПВО не выполняли учебно-боевые пуски с 2001 года, 

когда ракетой комплекса С-200 был сбит российский 

пассажирский самолет Ту-154 «Тель-Авив – Новосибирск». 

Ракеты комплексов С-200 и С-300 выслужили гарантийные 

сроки. Единственными эффективно действующими системами 

вооружения Тенюх признает лишь ракетные системы залпового 

огня (РСЗО) «Ураган» и «Смерч», однако подготовка их 

расчетов «крайне низкая». По этой причине и.о. минобороны 

предлагает не использовать, а просто усилить их охрану, 

                                                           
78 Збигнев Бжезинский: «Путин хочет возродить СССР. И Украина – цена за это» Факты. 

10.03.2014. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fakty.ua/178144-

zbignev-bzhezinskij-putin-hochet-vozrodit-sssr-i-ukraina---cena-za-eto-foto. 

12.03.2014. 

http://fakty.ua/178144-zbignev-bzhezinskij-putin-hochet-vozrodit-sssr-i-ukraina---cena-za-eto-foto
http://fakty.ua/178144-zbignev-bzhezinskij-putin-hochet-vozrodit-sssr-i-ukraina---cena-za-eto-foto
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поскольку к ним проявляют повышенный интерес «наши 

радикальные партнеры по Майдану»79. 

 В этих условиях псевдоэлита за 23 года доказала полную 

неспособность к государственным делам и никак не влияет на 

будущее страны, судьба страны зависит от неформального 

геополитического пакта между глобальными акторами 

международных отношений.  

 События в Крыму открывают эпоху нового типа войн – 

«всплывающие войны», они абсолютно логичны, «теперь Путин 

больше не связан рамками войны в национальных масштабах. 

Многие годы конфронтации с сепаратистами, боевиками, 

террористами и не имеющими определенного гражданства 

игроками серьезно повлияли на его образ мыслей. В Крыму 

Путин опробовал тактику «всплывающей войны» – быстрой и 

завуалированной, которая, вероятнее всего, будет широко 

применяться в будущем.  

Во-первых, из ниоткуда появилась скрытая армия. 

Солдаты без всяких опознавательных знаков были хорошо 

подготовлены к разжиганию беспорядков и ведению уличной 

борьбы. Эти солдаты, которых, как утверждает Путин, он туда 

не отправлял, очевидно, не руководствуются никакими 

законами, правилами и конвенциями, регламентирующими 

ведение войны – пока это стало самым серьезным вызовом 

Путина международному порядку. Это своего рода гибриды 

солдат и террористов: скрытые лица, тайное командование и 

управление, и тайные приказы, несомненно, рассчитанные на 

достижение государственных интересов. Отсутствие 

очевидного лидера мешает международному сообществу 

выступить с ответными действиями, ведь остается неясным, с 

                                                           
79И.о. минобороны Украины Тенюх: боеготовность украинской армии крайне 

низкая. Военный обозреватель 13.03. 2014./ [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://warsonline.info/ukraine/boegotovnost-ukrainskoy-armii-krayne-

nizkaya.html. 16.03.2014. 

http://warsonline.info/ukraine/boegotovnost-ukrainskoy-armii-krayne-nizkaya.html
http://warsonline.info/ukraine/boegotovnost-ukrainskoy-armii-krayne-nizkaya.html
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кем нужно вести переговоры по вопросу прекращения огня или 

сдачи. Кроме того, если начнутся вооруженные столкновения, 

остановить их будет крайне трудно» 80 . Это не новый тип 

завоевания народов и территорий, приспособление 

примитивного мышления к новым условиям современной 

цивилизации в условиях глобального противостояния, 

экстраполяция дикости в условиях современной цивилизации, 

описанная мной еще в 2010 году81. 

 Владимир Путин стремится предотвратить распад России 

путем возрождения имперских амбиций, что является 

единственным способом сохранить государство в современном 

глобальном мире. Исходя из этого, во внешней политике 

относительно Украины, Россия преследует свои конкретные 

цели: 

 Политическое и экономическое давление на 

Украину с целью добиться коллапса экономики, 

максимально возможного уровня фрагментации 

государства, распада системы правления и фактически 

распада государства с целью аннексии части, а по 

возможности и всей территории Украины; 

 Отдельный вопрос: аннексия территорий 

имеющих промышленное военно-стратегическое 

значение (заводы ВПК СССР), как это показано на карте 

(Украинский Федеральный Округ Российской 

Федерации); 

                                                           
80 Мак Кью Молли (Molly K. McKew), Маниатис Грегори (Gregory 

A. Maniatis) Следуя тактике Путина ("The Washington Post", США) / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http : // inosmi.ru/world / 

20140311/218406581.html#ixzz2vvUSkAAM. 14.03.2014. 
81  Зажигаев Б.В. Влияние «мутации» коммунизма на глобальную систему 

международных отношений (Экстраполяция «Империи зла» в условиях 

глобального мира)» / Б.В. Зажигаев // Вестник КиМУ. – 2010. – Выпуск 10. – 

C. 20 –73 

http://inosmi.ru/washingtonpost_com/
http://inosmi.ru/magazines/country_usa/
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 Изменение демографического потенциала страны 

за счет народов, ранее входивших в состав СССР, для 

решения геостратегических интересов (в первую очередь 

славянских); 

 Достижение качественно нового политического и 

геостратегического статуса, в первую очередь среди 

тоталитарных (развращенных) государств в рамках 

БРИКС (присоединение Украины или аннексия части 

стратегических территорий таких, как Крым, 

безусловно, будет серьезной заявкой на лидерство не 

только в БРИКС, но и статус полюса глобального мира). 

 Успешная реализация планов России по отношению 

Украины, подкрепленная ядерным статусом, – пролог в 

геостратегических устремлениях России и В. Путина к новому 

мироустройству – мировому господству цивилизации с 

«дурными формами правления»82.   

 
3. Каково место и роль Украины в геополитических 

планах и геостратегической концепции либерально-

демократический цивилизации, а также способы и методы 

проведения внешней политики в отношении Украины 

 
 Украина на протяжении всей истории занимала важное 

место в международных делах, даже в условиях отсутствия 

национальной государственности, находясь в составе других 

империй. Она выполняла роль амортизатора извечного 

конфликта междуазиатской и европейской цивилизациями, тем 

самым была обусловлена ее роль, как места военных 

столкновений. Единственный спокойный период – это период 

                                                           
82  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О 

военном искусстве / Предисл., коммент. Е.И. Темнова. – М. : Мысль. – 1996. 

– 639 с. – С. 119. 
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глобального противостояния в условиях биполярной системы 

международных отношений, когда в силу послевоенного 

передела мира, эта роль отошла части континентальной Европы 

расположенной на запад от границ Украинской ССР. 

 После развала СССР и ядерного разоружения Украины, 

Европа вернулась в свое естественное состояние – 

многополярной системы международных отношений, а с учетом 

новых реальностей глобализации, приступила и успела 

сформировать принципиально новую региональную систему 

международных отношений, претендующую ныне на роль 

нового полюса в мире. Украина, тоже вернулась в свое 

естественное состояние, присущее ей на протяжении XIII–

начала XX столетий – территории разделяющей цивилизации. 

Именно на территории Украины, по мнению Самюэля 

Хантингтона,  проходит линия разлома цивилизаций83.   

Территория Украины, имеющая исключительно выгодное 

геополитическое положение превратилась в буферную зону 

между Европой и Евразией (Россией). Со сдачей ядерного 

оружия Украина утратила свой статус неуязвимости, а гарантии 

безопасности, полученные от России, Великобритании и США 

по т.н. Будапештскому меморандуму, с учетом экономической и 

геополитической привлекательности Украины, напоминают 

договоренности из басни И. Крылова «Волк на псарне»84: 

 
Пустился мой хитрец 

В переговоры, 

И начал так: «Друзья! К чему весь этот шум? 

Я, ваш старинный сват и кум, 

                                                           
83  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.  М. : ООО «Издательство 

АСТ», 2003. – 603, [5] с. 
84 Русская поэзия XIX века. – М. : Художественная литература, 1974. Т. 1 / 

[сост.и вступ. статья Е. М. Винокурова, сост. В. И. Коровина]. – 1974. – 527 с. 

: ил. ; 20 см. – (Библиотека всемирной литературы ; т. 105). С.167.  
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Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры; 

Забудем прошлое, уставим общий лад! 

А я, не только впредь не трону здешних стад, 

Но сам за них с другими грызться рад… 

 
Меморандум 85  о гарантиях безопасности в связи 

с присоединением Украины к Договору о нераспространении 

ядерного оружия. 

 

 

      Дата подписания: 05.12.1994 

      Дата вступления в силу: 05.12.1994 

 

Украина, Российская Федерация, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенные Штаты Америки, приветствуя присоединение 

Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия 

(995_098) в качестве государств, не обладающих ядерным 

оружием, учитывая обязательства Украины ликвидировать все 

ядерное оружие, находящееся на ее территории, в определенный 

период времени, отмечая перемены в области безопасности во 

всем мире, включая окончания холодной войны, создали 

условия для глубоких сокращений ядерных сил, подтверждают 

следующее: 

 
1. Российская Федерация, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенные Штаты Америки подтверждают 

                                                           
85  Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением 

Украинык Договору о нераспространении ядерного оружия. / [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http : // zakon2. rada.gov. ua /laws /show/998_158. 

14.03.2014. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_158
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Украине свое обязательство в соответствии с 

принципами Заключительного акта СБСЕ (994_055) 

уважать независимость и суверенитет и 

существующие границы Украины. 

2. Российская Федерация, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенные Штаты Америки подтверждают свое 

обязательство воздерживаться от угрозы силой или 

ее применения против территориальной целостности 

или политической независимости Украины, и 

никакие их вооружения никогда не будут 

использоваться против Украины, кроме целей 

самообороны или любым другим образом в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций (995_010). 

3. Российская Федерация, Соединенное Королевство 

Великой Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенные Штаты Америки подтверждают 

Украине свое обязательство в соответствии с 

принципами Заключительного акта СБСЕ (994_055) 

воздерживаться от экономического давления, 

направленного на то, чтобы подчинить своим 

собственным интересам осуществление Украиной 

прав, присущих ее суверенитету, и таким образом 

получить какие-либо преимущества . 

4. Российская Федерация, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенные Штаты Америки подтверждают свое 

обязательство добиваться незамедлительных 

действий Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций с целью оказания помощи 

Украине как государству-участнику Договора о 

нераспространении ядерного оружия (995_098), не 

обладающего ядерным оружием, в случае, если 
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Украина станет жертвой акта агрессии или объектом 

угрозы агрессии с использованием ядерного оружия. 

Никколо Макиавелли писал: «Все же князь должен быть 

осмотрителен в своей доверчивости и поступках, не пугаться 

себя самого и действовать не торопясь, с мудростью и 

человеколюбием, чтобы излишняя доверчивость не привела к 

неосторожности... Ведь о людях можно вообще сказать, что 

они неблагодарны, изменчивы, лицемерны, трусливы перед 

опасностью, жадны до наживы. Пока ты им делаешь добро, 

они все твои, предлагают тебе свою кровь, имущество, жизнь, 

детей, все до тех пор, пока нужда далека, как я уже сказал, но, 

как только она приближается, люди начинают бунтовать. 

Князь, который всецело положится на их слова, находя 

ненужными другие меры, погибнет»86. 

Внешняя политика Запада по отношению к Украине мало 

чем отличается от внешней политики России. Ее главное 

отличие – неестественность. Русские – родственный этнос 

украинцам, поэтому политика, построенная на насилии, 

является естественной и понятной, как самим россиянам, так и 

украинцам. В соответствии со сложившимся менталитетом и 

тех и других, иных методов и форм проведения политики в 

Украине, кроме навязывания, путем прямого криминального 

(животного) насилия быть не может. На методе навязывания 

насилия построена политика, как внутренняя, так и внешняя,  

экономика, культура, все виды искусства, все социально-

экономические и семейные отношения и даже нравственность. 

Внешняя политика Запада по отношению к Украине 

отличается от российской своей латентностью. Она не может 

быть адекватной внутренней политике внутри западных 

                                                           
86  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О 

военном искусстве / Предисл., коммент. Е.И. Темнова. – М. : Мысль. – 1996. 

– 639 с. – С. 82. 
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государств, так как построение отношений в обществе на основе 

права, является для населения Украины противоестественным и 

не понятно ни населению, ни псевдоэлите. Вместе с тем 

управлять развращенным обществом иными методами 

невозможно, а в тоже время жизненно необходимо. 

Политика либерально-демократических государств в 

Украине преследует следующие интересы: 

 Украина для Запада представляет геостратегический 

интерес, как форпост в противостоянии с Россией. Это 

четко просматривается в статье бывшего 

государственного секретаря США Генри Киссинджера 

опубликованной в газета The Washington Post: 

«Украина должна быть мостом между Востоком и 

Западом, а не форпостом одного из этих противников в 

противостоянии с другим. Россия должна понять: 

попытки навязать Украине статус сателлита повлекут за 

собой трения с Европой и США. Запад должен уяснить: 

для России Украина никогда не будет просто одной из 

зарубежных стран. ЕС должен признать, что его 

поведение на переговорах с Украиной способствовало 

их перерастанию в кризис»87. Мною еще в 2011 году 

определено место Украины в современном мире: «В 

ближайшей перспективе Украина будет буферным 

государством, которое препятствует продвижению на 

свою территорию либерально-демократических 

ценностей    одновременно  амортизирует  и   поглощает

отрицательное влияние России на Европу»88.  Исходя из 

                                                           
87Збигнев Бжезинский: «Путин хочет возродить СССР. И Украина — цена 

за это». Факты. / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://fakty.ua/178144-zbignev-bzhezinskij-putin-hochet-vozrodit-sssr-i-

ukraina---cena-za-eto-foto. 15.03.2014. 
88  Зажигаев, Б.В. «Задвірки≫ цивілізації в центрі Європи або «самогубне 

державне управління» // Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. К 

. : КиМУ, 2011.Вип. 2. С. 6 – 39. 

http://fakty.ua/178144-zbignev-bzhezinskij-putin-hochet-vozrodit-sssr-i-ukraina---cena-za-eto-foto
http://fakty.ua/178144-zbignev-bzhezinskij-putin-hochet-vozrodit-sssr-i-ukraina---cena-za-eto-foto


Поставить Украину перед выбором – Восток или Запад? 

__________________________________________________________________ 

 

153 
 

этого, Запад имеет прямую заинтересованность, в 

дальнейшем процессе естественного распада 

украинской государственности, ее экономики и 

всесторонней деградации. Именно этот процесс создает 

преимущества для Запада в неизбежном 

противостоянии с Россией. Суть преимуществ состоит в 

следующем: 

 Геостратегические интересы, связанные с созданием 

буферной зоны, отделяющей либеральные демократии 

от мира развращенных примитивных государств с 

тоталитарными и авторитарными формами правления; 

 Прямая экономическая заинтересованность в 

поддержании и укоренении власти псевдоэлиты 

Украины, которая разворовывает национальные 

ресурсы и ценности, западные кредиты, и является 

крупнейшим прямым инвестором экономик западных 

демократических государств, вкладывая все 

разворованные ценности в экономику либеральных 

демократий. (Особенно ярко видно на примере 

псевдоэлиты Виктора Януковича). 

 Украина – источник неприхотливой дешевой рабочей 

силы. Кроме того многовековые, непростые внутри 

этнические отношения между украинцами и 

россиянами являются стабильным неиссякаемым 

потенциальным конфликтным источником, для 

использования в неизбежном извечном противостоянии 

с Россией.   

В отличии от России, Запад выстраивает концепцию 

взаимоотношений, которая основывается на глубоком 

политологическом анализе и, соответственно использует 

приемлемые для управления примитивным обществом 

инструменты – примитивное криминальное насилие, но в 

отличие от России загримированное под естественное вековое 
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стремление украинского народа освободиться от гнета 

восточного «братского» народа. (Положение которого в самой 

России, российский политик и геополитик Г. Зюганов определил, 

как геноцид русского народа: «Мы утверждаем: происходит 

геноцид русского народа – его рациональное, сознательное, 

постоянное уничтожение. И об этом знает власть. Знает 

президент Путин»89). В этой связи интересно мнение Вацлава 

Клауса – бывшего президента Чешской республики: «Со 

стороны Запада это большая безответственность – подпитывать 

амбиции и иллюзии радикалов с запада Украины относительно 

того, что действительно существует выбор между Востоком и 

Западом, и что ЕС и США способны не только поддержать 

Украину как единое целое в ее прозападной ориентации, но и 

длительный период обеспечивать ее безопасность. Такого 

ясного и четкого интереса и желания приносить жертвы за 

Украину на Западе на самом деле нет. Запад помог развернуться 

кризису, который на самом деле ему не нужен, и с 

последствиями которого он не хочет разбираться»90. 

Украина, как и Россия, примитивные естественные 

сообщества, время духовных ценностей пока не пришло, 

наоборот идет эволюция вспять, назад в дикость. Трудно 

отрицать, что ныне люди в Украине «неблагодарны, 

изменчивы, лицемерны, трусливы перед опасностью, жадны 

до наживы»91. 

Наибольшая угроза для Украины – стагнация 

менталитета на примитивном уровне. Этим обусловлено как 

                                                           
89 Зюганов Г. Зюганов: Русский социализм - ответ на русский вопрос / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www. kprf. org/ 

showthread.php?t=17. 16.03.2014. 
90 Украина — искусственное образование / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://inosmi.ru/sngbaltia/20140307/218287905.html. 15.03.2014. 
91  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О 

военном искусстве / Предисл., коммент. Е.И. Темнова. – М. : Мысль. – 1996. 

– 639 с. – С. 82. 

http://www.kprf.org/showthread.php?t=17
http://www.kprf.org/showthread.php?t=17
http://inosmi.ru/sngbaltia/20140307/218287905.html
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состоянием гражданского общества, так и качеством 

псевдоэлиты и, в конечном счете, уровнем невежества в общем-

то этнически чужой, но ментально примитивной, псевдоэлиты в 

государственном управлении. Этот уровень, на всех этажах 

власти и во всех сферах  ограничен интеллектуальным уровнем 

лидера (Кравчука, Кучмы, Ющенко, Януковича, Тимошенко, 

Турчинова, Яценюка, «отобранных» спецслужбами депутатов 

и т.п.). Они представители разных клик, но одной криминально-

номенклатурной псевдоэлиты, создавшей универсальный режим 

(универсальное государство – государство в котором старая 

элита борется за свое выживание любыми способами). Как 

следствие «…общество в замену истинного, т. е. духовного 

превосходства, которое в нем нетерпимо, да и редко 

встречается, приняло фальшивое, условное превосходство, 

основанное на произвольных положениях, как пароль, 

изменчивое и традиционно процветающее в высших сословиях. 

Это то, что называется хорошим тоном, bonton, faschionableness. 

Когда такое превосходство приходит в столкновение с 

настоящим, тут-то и обнаруживается его слабость.  «Quand le 

bon ton arrive, le bon sens se retire»92. 

Украинский народ, практически не имеет истории 

собственной государственности. Его история – история 

народа, жившего под чужой тиранической властью. Она во 

многом является причиной его ментально-навязчивого 

стремления к независимости. Украинцы искренне думают, 

что ныне у них, наконец-то, появился выбор между 

Востоком и Западом. Ментальные ожидания берут верх 

над разумом. «Множество примеров, представляемых 

древними историками, доказывают, как трудно народу, 

                                                           
92  Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Афоризмы и максимы. 

Новые афоризмы / Пер. с нем. Ю. Айхенвальд, Ф. Черниговец, Р. Кресин.– 

Мн . : Литература, 1998. – 1408 с. – (Классическая философская мысль). 

С. 1024 – 1025. 
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привыкшему жить под монархической властью, сохранять 

потом свободу, если он даже приобрел ее по какому-нибудь 

случаю(авт. – Распад СССР в 1991 году), как приобрел Рим 

по изгнании Тарквиниев. Трудность эта понятна, ибо 

подобный народ не что иное, как грубое животное, которое 

хотя свирепо и дико, но вскормлено в тюрьме и в рабстве. 

Если его вдругвыпускают на свободу в поле, то оно, не умея 

найти ни пастбища, ни пристанища, становится добычею 

первого, кто вздумает снова овладеть им. 

То же случается и с народом, который привык жить под 

чуждым ему правительством; он не умеет судить ни о своей 

защите, ни об обидах, наносимых обществу, не знает своих 

государей, и они не знают его, и вскоре снова подпадает игу, 

еще гораздо худшему, чем то, от которого недавно 

освободился»93. 

Реальность совершенно отличается от воображаемого 

ментального миража. Реальность – игры между примитивной и 

современной цивилизациями, которые по разным, уже 

описанным мною причинам, но одними и теми методами 

соперничают на украинском поле, желая получить заветный 

приз – Украину со всеми ее геополитическими преимуществами 

и природными сокровищами. Директор российских и азиатских 

программ Института мировой безопасности США Николай 

Злобин считает, что же касается заключения непосредственно 

между Россией и США некоего договора о сферах влияния, то, 

безусловно, такого быть не может. Под "сферами влияния" 

американцы понимают регионы, где у них есть национальные 

интересы. А национальные интересы они видят везде. Россия же 

                                                           
93  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О 

военном искусстве / Предисл., коммент. Е.И. Темнова. – М. : Мысль. – 1996. 

– 639 с. – С. 151. 
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рассматривает в качестве своей сферы влияния прежде всего 

постсоветское пространство94. 

Каждый игрок (актор) использует один и тот 

инструмент – насилие (У каждого свои «правильные» 

золотые пацаны (Золотой пацан – жаргонное уголовное 

одобрительное обращение. Молодой вор успешно совершающий 

кражи.)95(у России откровенные бандиты, номенклатура и 

спецслужбы (бывшее КГБ, нынешнее СБУ), у Запада 

вальяжные воры и мажоры96 и те же сотрудники КГБ/СБУ 

и комсомольская номенклатура) бандиты, воры и мошенники, 

превратившие, каждый свою часть населения в рабов – в XXI 

веке. Инструменты насилия настолько востребованы и 

популярны у глобальных геополитических игроков, что на 

примере противостояния России и США в Крыму видно, что 

представители одной организованной преступной группировки 

(ОПГ «Сейлем») Андрей Сенченко 97 (и.о. заместителя 

администрации президента Украины А. Турчинова) и 

премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, практически 

являются инструментами противоборствующих мировых 

цивилизаций – России и США. 

В условиях 100% фрагментации государства, в 

собственности феодалов (олигархов) государство, как главный 

инструмент извлечения прибыли, работающие граждане, в 

качестве рабов, одновременно они состоят в частных армиях, 

                                                           
94 Новый пакт. Итоги №37/ 691 (07.09.09) / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.itogi.ru/polit-tema/2009/37/143834.html.  15.03.2014. 
95 Большой словарь русских поговорок. – М: Олма Медиа Групп. В. М. 

Мокиенко, Т.Г. Никитина. 2007. 784 с. – С. 487. 
96 Мажор – представитель золотой молодежи, чаще всего он тусуется с 

подобными ему или с представителями яппи. Имеет дорогую машину и 

кучу денег в кармане. 
97Сможет ли Янукович остановить непотопляемую комсомольскую бригаду 

БЮТ– нардепа Сенченко? Крымский аналитик. / [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.agatov.com/content/view/2734/. 15.03.2014. 

http://www.itogi.ru/archive/2009/37.html
http://www.itogi.ru/archive/2009/37.html
http://www.itogi.ru/polit-tema/2009/37/143834.html
http://www.agatov.com/content/view/2734/
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что в полной мере распространяется и на сотрудников 

спецслужб, МВД, прокуратуру, суды, фискальные и 

контрольные органы. Их отличие от ОПГ, состоит лишь в том, 

что они переходят в собственность другой мафиозной клики 

вместе с приобретением права на власть. Это явление четко 

просматривается на примере Крыма. В 1992 – 94 годах, в 

соответствие с неформальным номенклатурным пактом, Крым, 

вопреки стремлению основной массы крымчаностался в составе 

Украины, гарантом тому стали: спецслужбы, номенклатура и 

криминал. В 2014 году те же участники политического процесса 

(кстати, в значительной степени сохранившимся 

персональным составом) определили аннексию Крыма в 

пользу России. 

Как писал Ильин: «Так возник этот режим; разбойники 

стали чиновниками, а чиновники стали разбойниками. 

Уголовные и политики слились. Политическое и уголовное 

смешалось. В самую сущность новой «политики» были 

включены: ограбление, ложное доносительство, беззаконные 

аресты, произвольные мучительства и убийства, вечная ложь, 

вечное вымогательство и законченный административный 

произвол. Уголовное (преступное) обхождение человека с 

человеком стало самой сущностью политики. А политика, 

принципиально признавая преступление полезным для 

революции…»98 

Функционирование этого в полной мере 

фрагментированного как функционально, так и территориально, 

государства можно наблюдать в Киеве, Крыму и практически 

всех регионах Украины в декабре 2013 – марте 2014 года. 

                                                           
98  Ильин И.А. О грядущей России / Избранные статьи. под ред. 

Н.П. Полторацкого. Изд. Св.-Троицкого Монастыря и Корпорации Телекс 

Джорданвилл, Н.-Й. США, 1991. // М . : Воениздат, 1993., 368 с.  C. 113. 
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Каждый олигархический клан имеет свой, 

геополитически ориентированный надел и «крышу» 99 , в 

примитивной, по сути, экономике:  

– у прикормленных Западом – приоритет в спекуляции 

товарами европейских производителей и свои квоты на продажу 

востребованных на Западе товаров украинского сельского 

хозяйства и продукции, вредной, для экологии, черной 

металлургии и химической промышленности); 

– у России – номенклатура, прикормленный криминал и 

сотрудники спецслужб (бывшего КГБ и СБУ) и вся сфера 

экономики ориентированная на российский рынок. 

Сложившееся состояние в политологии называется 

неформальный пакт, речь о котором шла еще в 2009 году во 

время мероприятия в Гданьске, посвященные 70-летию начала 

Второй мировой войны, «возможен ли новый неформальный 

геополитический пакт между Россией и Западом. Судя по 

последним событиям, в Вашингтоне и Брюсселе 

заинтересованы в налаживании более тесных контактов с 

Москвой, в том числе и в военном плане. Запад, по сути, 

предлагает России заключить пакт о глобальной безопасности, 

что подразумевает раздел зон ответственности между 

ключевыми державами»100. 

«Жертвой всего этого, конечно, стала сама Украина, и 

особенно люди, проживающие в этой стране. Нам казалось, что 

трагедии, с которыми столкнулась Украина в ХХ веке, уже не 

                                                           
99 «Крышевание» – обеспечение защиты бизнеса, в том числе незаконного, 

со стороны правоохранительных или криминальных структур («крыши») за 

вознаграждение на постоянной основе. Этим понятием стали широко 

пользоваться с начала 1990-х годов в СНГ после смены политического и 

экономического строя и легализации и распространения частного 

предпринимательства. 
100 Новый пакт. Итоги №37/ 691 (07.09.09) / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.itogi.ru/polit-tema/2009/37/143834.html.  15.03.2014. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.itogi.ru/archive/2009/37.html
http://www.itogi.ru/archive/2009/37.html
http://www.itogi.ru/polit-tema/2009/37/143834.html
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могут повториться, но, видимо, мы ошибались в своих 

предположениях. Нормальным людям Украины, Европы и всего 

мира ничего подобного тому, что сегодня происходит на 

Украине, не надо. Казалось, это не нужно никому, но это  

ошибка. 

Жертвами того, что сегодня происходит на Украине, 

являемся и мы с вами, и вместе с нами – все европейские 

демократы. Повышенная напряженность в Европе и мире, 

возвращение риторики холодной войны, движения армий – все 

это не останется без последствий. Атмосфера конфронтации, 

опасности и страха будет быстро использована для 

существенного укрепления европейской унификации и для 

ускоренного создания управляемого из центра европейского 

супергосударства. Это противоречит нашим национальным 

интересам, и поэтому мы есть и будем жертвой сегодняшней 

ситуации на Украине и того, что стало ее причиной»101. 

Вряд ли Украина стоит перед выбором? В сложившейся 

ситуации, навряд ли Украина является субъектом мировой 

политики? Ее трудно поставить перед выбором Восток или 

Запад? Она объект геополитических устремлений России и 

США (Запада), но объект очень важный, исход судьбы которого 

может определить вектор мирового развития – обратно в 

дикость или в цивилизацию. «Когда между двумя обществами, 

одно из которых менее цивилизовано, устанавливается строго 

определенная граница, это не приводит автоматически к 

равновесию. С течением времени граница начинает слабеть в 

пользу менее цивилизованной стороны»102. 

Цели Запада и России в Украине диаметрально 

противоположны. Запад стремится отодвинуть от своей 

                                                           
101 Украина – искусственное образование / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://inosmi.ru/sngbaltia/20140307/218287905.html. 15.03.2014. 
102 Тойнби, А. Дж. Постижение истории: сб. / А. Дж. Тойнби; пер. с англ. Е. 

Д. Жаркова.– М . : Айрис-пресс, 2006. – 640 с. – (Библиотека истории и 

культуры). С. 42. 

http://inosmi.ru/sngbaltia/20140307/218287905.html
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цивилизации границу Евразии, создавая из территории Украины 

буферную зону. Путин стремиться установить строгую границу 

поглотив территорию Украины под однозначное свое влияние, 

что станет точкой отсчета для экстраполяции евразийской 

культуры на либеральные демократии. 

Николай Бердяев писал в начале пришлого века: «Русская 

реакция по существу всегда враждебна всякой культуре, 

всякому сознанию, всякой духовности, за ней всегда стоит что-

то темно-стихийное, хаотическое, дикое, пьяное. Реакция всегда 

у нас есть оргия, лишь внешне прикрытая бюрократией, одетой 

в европейские сюртуки и фраки. В России есть трагическое 

столкновение культуры с темной стихией. В русской земле, в 

русском народе есть темная, в дурном смысле иррациональная, 

непросветленная и не поддающаяся просветлению стихия. Как 

бы далеко ни заходило просветление и подчинение культуре 

русской земли, всегда остается осадок, с которым ничего нельзя 

поделать… Эта темная русская стихия реакционна в самом 

глубоком смысле слова. В ней есть вечные мистические реакции 

против всякой культуры, против личного начала, против прав и 

достоинства личности, против всяких ценностей. Эта 

погруженность в стихию русской земли, эта опьяненность 

стихией, оргийное ее переживание не совместимы ни с какой 

культурой ценностей, ни с каким самосознанием личности. 

Тутантагонизм непримиримый»103. 

Навряд ли Украина стоит перед выбором. Украинские 

псевдоэлиты довели общество до примитивного уровня. В 

Украине – трайбализм. А  «Разъяренная толпа одержимая 

корыстными и злобными инстинктами, не способна управлять 

ни собой, ни другими. Толпа, масса не есть демократия. 

                                                           
103 Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли ХIХ века 

и начала ХХ века; Судьба России [Текст] / Н.А. Бердяев. –Москва : Сварог и 

К,   1997.  – 541 с. С. 270 – 271. 



Б.В. Зажигаєв 

__________________________________________________________________ 

162 

 

Демократия есть уже превращение хаотического количества в 

некоторое самодисциплинированное качество. Прежде всего 

человек, как и народ, должен стать господином самого себя. 

Недостатки русской демократии унаследованы от нашего 

рабства, и они должны исправляться в практике 

самоуправления»104.   

 

The author analyzes the processes in world politics over the 

past twenty years since the Soviet Union breakup in the context of 

globalization. After the international relations bipolar system demise 

some tectonic changes occurred in the global politics. A hard 

totalitarian Soviet regime was replaced by degrading and 

disintegrating fragments of the former empire – new depraved 

kleptocratic states. The idea of post-Soviet states democratization 

crashed. The world has entered into a new conflict – the "cold war" 

between the West and Russia. The author focuses on the change in 

the world politics geopolitical balance, the emergence of new global 

actors in the international relations (EU). In the context of change of 

the geopolitical landscape in Europe Ukraine has become an 

intersection point of global players’ interests. The author analyzes 

the place of Ukraine in the geostrategic concepts of global actors 

and concludes that the objectives of the West and Russia in Ukraine 

are diametrically opposed. West seeks to move away the Eurasian 

border from its civilization, creating a buffer zone in Ukraine. 

Russia seeks to establish a strict boundary absorbing Ukrainian 

territory under its influence that will become a starting point for the 

extrapolation of Eurasian culture on liberal democracy. 

Keywords: Ukraine, Russia, West, geopolitics, actors, global 

interests, «cold war». 

 

                                                           
104 Бердяев Н.А. Русскаяидея: Основные проблемы русской мысли ХIХ века 

и начала ХХ века; Судьба России [Текст] / Н.А. Бердяев. – Москва : Сварог и 

К,   1997.  – 541 с. С. 420 – 421. 
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Автор анализирует процессы в мировой политике за 

последние двадцать лет с момента распада СССР в условиях 

глобализации. С распадом биполярной системы 

международных отношений в мировой политике произошли 

тектонические изменения. Жесткий тоталитарный советский 

режим сменили деградирующие, распадающиеся осколки 

бывшей империи – новые развращенные государства – 

клептократического типа.  Идея демократизации 

постсоветских государств потерпела крах. Мир вступил в 

новое противостояние – «холодную войну» между Западом и 

Россией. Автор акцентирует внимание на изменении 

геополитического расклада в мировой политике, появление 

новых глобальных акторов международных отношений (ЕС). В 

контексте изменения геополитического ландшафта в Европе 

точкой пересечения интересов глобальных акторов стала 

Украина. Автор анализирует место Украины в 

геостратегических концепциях глобальных акторов и делает 

вывод о том, что цели Запада и России в Украине диаметрально 

противоположны. Запад стремится отодвинуть от своей 

цивилизации границу Евразии, создавая из территории Украины 

буферную зону. Россия стремиться установить строгую 

границу поглотив территорию Украины под однозначное свое 

влияние, что станет точкой отсчета для экстраполяции 

евразийской культуры на либеральные демократии.  

Ключевые слова: Украина, Россия, Запад, геополитика, 

акторы, глобальные   интересы, «холодная война».
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ПРІОРИТЕТИ КАНАДСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА 

НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ, У МЕЖАХ ПІВНІЧНОЇ 

АМЕРИКИ ТА ПОЗА ЇЇ ТЕРИТОРІЄЮ 

 

У статті розглядаються основні вектори канадської 

зовнішньої політики як беззаперечні пріоритети в забезпеченні 

національних інтересів держави. Простежується роль і місце 

безпекової політики Канади у виконанні її зовнішньополітичних 

завдань та укріплення її міжнародного положення. 

Досліджується процес оборонної політики Канади, зокрема – 

оборони канадських кордонів, захист громадян. Аналізується 

політика безпеки Канади в контексті створення безпечного 

оточення навколо країни та підтримання регіональної і 

міжнародної стабільності. Особливого значення надається 

системі протиповітряної оборони Канади в межах 

командування НОРАД (Командування повітряно-космічної 

оборони Північної Америки). Автор торкається питання 

економічного та фінансового потенціалу Канади та її членства 

у Великій вісімці й у Великій двадцятці. 

Ключові слова: Канада, США, Північна Америка, НОРАД, 

безпека, оборонна політика, зовнішня політика, Берегова 

охорона Канади, Арктика, економічний потенціал, фінансова 

криза. 

  

Канадська федерація розміщена на одній із 

найбезпечніших територій на всій планеті. Схід і Захід, 

Атлантичний і Тихий океани є головними буферними зонами 

держави. Потреба оборони території Канади з Півдня зникла від 
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часу закінчення Феніанських набігів наприкінці 1860-х років, 

якщо не раніше, а саме з часу завершення війни 1812 року [9]. 

Тоді, коли існує багато розмов про виклики суверенітету 

Канади і про зростання військової присутності на Півночі, 

досить важко знайти фахівців, які могли б підтвердити 

наявність військової загрози для Канади з боку Арктики [6]. 

 Процес оборони канадських кордонів викликає тривожні 

суперечності: довжина берегової лінії Канади становить 243,792 

км і є набагато довшою, ніж у будь-якій іншій країні світу. 

Співвідношення кількості населення Канади до коефіцієнта 

земного масиву є найнижчим у світі, при тому, що більша  

частина громадян проживає вздовж південного кордону, 

вірогідність загрози вторгнення є зовсім незначною. Канадські  

війська часто запрошують на службу за кордон, зокрема, у них 

немає бажання нести затрати, пов’язані з військовими 

операціями [4].  

Найпрямішою загрозою для Канади є не вторгнення на її 

територію, а загроза тероризму, і деякою мірою діяльність 

міжнародних злочинних угруповань. Такими загрозами можуть 

бути фізичні атаки, схожі на ті, що планувалися 

непрофесійними, проте потенційно небезпечними місцевими 

терористичними підрозділами, які були сформовані в Торонто 

2006 року. Це також можуть бути і кібератаки націлені на те, 

щоб зруйнувати інфраструктуру Канади, спричинити хаос і в 

результаті призвести до сотень чи тисяч смертей. Навіть загрози 

атаки з повітря найшвидше надходитимуть від захоплених 

літаків, аніж від реактивних винищувачів. Крім того, на 

суходолі найскладніше передбачити загрозу, що надходить від 

зброї масового ураження в руках терористів. Але це не є 

класичним сценарієм; у всіх випадках першою лінією оборони 

залишається розвідка та належна робота органів правопорядку. 



Пріоритети Канадської федерації на національному рівні, у межах північної 
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До того часу, як військові будуть залучені, шкоди буде завдано 

[4]. 

Перші три довгострокові цілі оборонної політики Канади 

незначною мірою повинні бути переглянуті для того, щоб 

пріоритетом став не захист території  Канади, а захист її 

громадян. 

Майже 2,7 млн. громадян Канади живуть за межами 

країни. У інтегрованому глобальному суспільстві, до якого 

громадяни Канади хочуть належати, багато груп фахівців 

хочуть бачити практичні дії урядів щодо захисту інтересів 

канадців за кордоном. 

Така урядова допомога може надаватися як індивідуально, 

так і масово, як це було з 50 тисячами лівійців і канадців, які 

постраждали внаслідок війни в Лівії влітку 2006 року, або ж 

тисячі громадян Канади, які постраждали під час землетрусу в 

Гаїті. Канадці також можуть вимагати урядової допомоги від 

військових на території Канади  у випадку повені, снігової бурі 

або ж інших катаклізмів на зразок урагану Катріна [9].  

Головною загрозою для Канади є не захоплення території, 

а прояви тероризму. Що стосується оборони кордонів Канади, 

захист канадського  спільного кордону зі Сполученими 

Штатами є завданням прикордонного  контролю, а не 

військовим питанням, яке залишає повітряний простір, а 

насамперед океани, через які існують шляхи доступу до 

території Північної Америки. Різниця полягає в тому, що один з 

них прилягає до кордонів Північної Америки, а інший – ні.  

Система протиповітряної оборони Канади в межах 

командування НОРАД є практичною та раціональною. 

Канадська приморська оборона поширюється на п’ять 

державних агенцій і департаментів Канади, до якої входить 

також Берегова охорона, завданням якої є охорона прибережних 

вод Канади без використання зброї та правоохоронних сил. 

Обов’язки Берегової охорони обмежені контролем за 
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судноплавством і безпекою, управлінням морським рухом і 

контролем за рівнем забруднення. Вона також повинна 

переправляти офіцерів канадської королівської кінної поліції 

через море, коли ними проводиться арешт [5].  

Розглядаючи питання стратегії глобального розміщення 

внутрішніх сил Канади, слід перевести канадську Берегову 

охорону, яка є підрозділом Департаменту риболовства, до 

Департаменту громадської безпеки Канади, разом із 

канадськими прикордонними службами, і належно озброїти її 

[6]. 

Берегова охорона Канади повинна отримати функції 

безпосередньо охороняти власне канадські береги. У цьому 

питанні можна погодитися з поглядами Комітету сенаторів з 

питань національної безпеки й оборони. Передусім це 

стосується ситуації в Арктиці, де Берегова охорона має 

багаторічний досвід у патрулюванні й управлінні криголамами і 

пряма військова загроза залишається віддаленою. Вона може 

здійснювати нагляд та обороняти ефективніше і дешевше, ніж 

військово-морські сили, а також відігравати значну роль у 

всьому, починаючи від подолання льоду до захисту 

навколишнього середовища та риболовства і гарантування 

морської безпеки. Уряд розгляне можливість передачі деяких 

або ж усіх патрульних катерів, що призначені для військово-

морських сил, у розпорядження Берегової охорони. Отже, окрім 

загрози з боку Сполучених Штатів, для Канади не існує жодної 

загрози, як не існує її і для США [7]. 

Сучасні взаємини щодо оборони між Канадою та США 

розпочалися 1938 року  промовою президента Франкліна 

Рузвельта, яку він виголосив під час свого виступу в 

Університеті Квін у Кінгстоні. Ф. Рузвельт заявив, що 

«громадяни США не будуть сидіти склавши руки, якщо Канаді 

буде загрожувати  небезпека з боку будь-якої іншої імперії» 
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[10].  У свою чергу, прем’єр-міністр Канади Макензі Кінг 

запевнив, що як «дружня сусідка» Канада повинна забезпечити 

неможливість вторгнення «ворожих сил на територію США 

через суходіл, море чи повітряні шляхи Канади» [10]. Отже, 

Канада не буде військовим плацдармом для атак на її сусіда. Ця 

доктрина залишається чинною і донині. 

Обидва лідери відкрили нову еру спільної оборони, 

підписавши 17 серпня 1940 року відому Огденберську 

декларацію. Побоювання щодо того, що внаслідок  цієї угоди 

армія Канади буде підпорядкована військам США, так і не 

справдилися. Сполучені Штати завжди поважали суверенітет 

Канади. Це і є основним принципом у нинішніх відносинах 

держав: Північна Америка є єдиним театром військових дій, 

кожна країна має обов’язок перед іншими обороняти її, і заради 

цього країни тісно співпрацюють [5]. 

Для Канади спільна оборона надає змогу брати участь 

канадцям у військових переговорах на найвищому рівні з 

представниками США. Згідно з  угодою Канада не має жодних 

обмежень у здійсненні права свого суверенітету; Канада не має 

жодної причетності до вторгнення Сполучених Штатів на 

територію В’єтнаму та Іраку і відмовилася від зберігання 

ядерних боєголовок на своїй території. 

Командування НОРАД – це єдиний вияв канадо-

американської спільної оборони. Це не є традиційним 

двостороннім договором про оборону, це радше об’єднане 

оборонне командування. Командування НОРАД наділене 

повноваженнями спостерігати та відповідати на атаки з повітря 

або космосу над територією Північної Америки [5]. 

Це організація з досить гнучкими правилами, надає змогу 

спільно давати відповідь на будь-які атаки, а також дозволяє 

Канаді не долучатися до військових дій, які розпочинають 

Сполучені Штати Америки.  
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Від початку свого заснування 1958 року НОРАД 

очолювалось американцями, а канадці займали другорядну роль 

заступників. 11 вересня 2001 року відповідальним за контроль 

за повітряним простором над територією США був старший 

канадський офіцер НОРАДу. Ця угода є єдиною домовленістю 

про безпеку, у якій американці делегували значні повноваження 

оборони власної держави військовим іншої країни [5].  

Після 11 вересня 2001 року НОРАД збільшило свої 

повноваження від захисту зовнішніх загроз повітряного нападу 

до захисту від загроз, що беруть свій початок у межах території 

Північної Америки. Основна робота зосереджувалася навколо 

захисту міст і важливих інфраструктурних об’єктів Північної 

Америки, зокрема, велику увагу було приділено  гарантуванню 

повітряної безпеки під час Суперкубку Америки і зимових 

Олімпійських ігор у Ванкувері. Однією з основних функцій 

НОРАД є також захист повітряних шляхів під час проведення 

самітів Великої вісімки та Великої двадцятки у Канаді [5]. 

 Упродовж останнього понад півстоліття цей договір 

залишається однією з найнадійніших канадо-американських 

домовленостей. Завдяки цій угоді зміцнилися відносини 

Канадської федерації з найважливішими стратегічними 

партнерами, було забезпечено доступ Канади до операцій у 

розвідці та технологій і збережено значні суми коштів, 

спрямованих на забезпечення суверенітету на власній території.  

Створення відокремлених канадських і американських 

підрозділів останніми роками і канадська опозиція щодо 

питання балістичної протиракетної оборони стало загрозою для 

НОРАД. Канада повинна розпочати практику реалізації та 

розширення інституцій, що є однією з найголовніших умов 

спеціального партнерства. Створення НОРАД стало 

дипломатичним тріумфом разом з угодою про зону вільної 
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торгівлі між Канадою та США 1988 року. Морського аналога 

НОРАД так і не було створено. 

 2006 року, під час оновлення НОРАД, були розроблені 

інструкції щодо визначення функцій НОРАД на водних 

територіях. Питання дотримання континентальної оборони на 

результат спільних зусиль належить до пріоритетних інтересів 

Канади. Уряду Канади необхідно провести переговори зі США 

щодо питання розширення НОРАД з метою реалізації цього 

плану до звітного періоду 2014 року.  

Особливу увагу слід звернути на розширення НОРАД у 

морській сфері, серед іншого питанню захисту прибережних 

регіонів Канади. Канада має 3 варіанти вибору: нераціонально 

захищати 7,1 млн. км² прибережних водних просторів (площу 

вдвічі більшу за територію Індії); дозволити США виконувати 

цю роботу за Канаду згідно з власними національними 

інтересами; або об’єднати зусилля для збереження суверенітету 

континенту, як це було впродовж десятиліть [3]. У НОРАД у 

Канади є право голосу. Без НОРАДу в Канади цього права 

немає. Канада просто переймає політичний досвід, як і багато 

інших країн, тому настав час розширити та поглибити канадо-

американські відносини [5]. 

Що стосується питання ролі та місця Канадської федерації 

в забезпеченні міжнародної стабільності, то слід пригадати, що 

Канада вступила в Першу світову війну як колонія, а вийшла з 

війни нацією. У 1920-х рр. сенатор Канади Рауль Дандюран, 

який представляв Канаду в Лізі Націй, звернувся з питанням на 

засіданні Ліги Націй щодо підвищення ролі Канади в цій 

організації. Перебуваючи віддалено від найнестабільніших 

регіонів світу, не було потреби використовувати сили Канади 

щодо підтримки та забезпечення міжнародної безпеки [7].  

Під час Другої світової війни Канада позбавилась будь-

яких ознак ізоляційної політики, щоб показати світу, що здатна 

боротися за краще життя, що може забезпечити збереження 
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тривалого миру, через внесення коштів до нових міжнародних 

організацій.  

Після виведення військ Канади з Афганістану, чи 

повернеться Канада до практики простого збереження миру, 

позиціонуючи себе як країну, виснажену війною? Або буде 

загартовувати свою армію в небезпечних інтервенціях? Канада 

разом з країнами-однодумцями повинна бути готовою піддати 

свої війська небезпеці.  

Афганістан добре підготував канадські війська, які нині 

успішні на всіх рівнях – від логістики до спеціальних операцій. 

Усе канадське обладнання вищого рівня: новий СС-177 

Глоубмастер ІІІ вже використовувався з гуманітарною метою в 

Ямайці і Гаїті. Також він здатен перевозити війська та 

обладнання у найнебезпечніші регіони. Як нагадав Девід 

Беркюсон, історик Університету Калгарі, Канада є бенефіціаром 

ліберального міжнародного порядку і має зобов’язання 

дотримуватися цього порядку. «Ми живемо не в 

найнебезпечнішому регіоні світу, проте також маємо платити 

свою ціну. Ми повинні бути готові робити внески в міжнародні 

операції для підтримання світового порядку» [5]. 

Слід виокремити такі принципи стратегічної глобальної 

політики Канади, щоб відігравати важливу та впливову роль у 

світі: 

1.Зміцнення глобальної економічної позиції Канади. 

Пріоритетною метою канадської дипломатії має бути добробут 

власного народу. Тільки після досягнення економічного успіху 

Канада зможе спрямовувати ресурси на забезпечення 

справедливості у власній країні та  світі. 

Економічний і фінансовий потенціал Канади та її участь у 

реалізації програми Великої вісімки щодо питань динамічного, 

сталого та збалансованого розвитку робить Канаду 

найвпливовішим і найнадійнішим членом Великої двадцятки. 
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Діяльність Канади й обмін інформацією з Європою може 

відіграти значну роль у заохоченні  Європейського Союзу 

прийняти політичні програми, які допоможуть розв’язати 

проблему економічної кризи. Більшість учасників Великої 

двадцятки вважали, що обмін інформацією відбувався Канадою 

на належному рівні та дотримувалися точки зору про те, що 

необхідно продовжувати здійснювати тиск на лідерів ЄС. Від 

самого початку кризи позиція Канади була чіткою: Європа – це 

багатий континент, який володіє певними фінансовими 

ресурсами, і якщо вона  використає їх належним чином, то 

зможе розв’язати  проблему кризи самостійно. У цьому питанні 

МВФ відіграє значну роль, а особливо в розробці 

стабілізаційних програм і в сприянні підписанню договорів між 

зацікавленими сторонами [2]. 

  Пряма загроза виникнення кризи в Канаді є незначною. 

Криза торкнеться Канади такою ж мірою, як вона торкнеться і 

світової економіки, не більше і не менше. Однак, важливо 

зазначити, що перед Канадою постають непрямі фінансові і 

торговельні загрози через те, що її головні торговельні партнери 

(наприклад, Китай і США) піддаються впливу  Європи. Через це 

постійна криза продовжує знижувати рівень попиту іноземних 

країн на канадські продукти і впливає на інвестиційні 

можливості. Проте стійкість європейських цін на ринках 

міжнародних валют – поглиблюючи реструктуризацію 

периферійних економік Єврозони – дала можливість товарам і 

послугам з Канади залишатися конкурентоспроможними 

одночасно з іншими країнами.  

У результаті світової фінансової кризи канадські банки 

значно вплинули на ринок Сполучених Штатів. Беручи до уваги 

обмеження на позики, які були накладені на багато з 

європейських секторів фінансових послуг, така ж перспектива 

може чекати і на Європу. Тоді, коли фінансова система Канади 

досягла успіху під час світової фінансової кризи, деякі експерти 
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наголошують на тому, що криза в Європі є важливим 

нагадуванням того, що влада Канади, яка є відповідальною за 

мікро- та макроекономічні нормативи, не повинна бути занадто 

самовпевненою. Підхід Канади щодо управління системною 

фінансовою стабільністю виявився ефективним; однак, 

зосередившись на своїй індустрії фінансових послуг та 

універсальному характері своїх установ, термін «занадто 

великий, щоб рухнути» є таким же доречним у контексті Канади 

як і в контексті інших юрисдикцій [5]. Канада не може 

спочивати на лаврах, коли йдеться про підтримання фінансової 

стабільності. Визнаючи роль Європи та її надзвичайну 

важливість на міжнародній арені, постає питання, чи не 

призведе криза до того, що Європа втратить власний вплив і 

значущість у міжнародних відносинах і питаннях оборони. Коли 

Європа зможе навести лад на свої території, її позиція стане 

міцнішою, ніж до початку кризи, а після цього більш політично 

об’єднана Європа, пов’язана спільним досвідом у подоланні 

нинішньої кризи, залишиться незмінним союзником для Канади 

та США у формуванні майбутніх світових норм. 

2. Міжнародні відносини досить тісно пов’язані з 

внутрішньою політикою держави, це взаємозалежні сфери. 

Враховуючи той факт, що 23 федеральні департаменти та 

агенції Канади представлені за кордоном, так само, як і 

провінції, можна сказати, що тонка межа між внутрішніми 

справами Канади та міжнародними знівельована.  

3. Канада є децентралізованою федерацією з 

конституційно вповноваженими субнаціональними 

департаментами. Перш ніж виходити за  кордон, потрібно 

знайти компроміси для розв’язання внутрішніх проблем. Як 

звичайно, провінції наділені виконавчою владою в Канаді; 

потрібно співпрацювати з ними задля укладання угоди. 
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4. Урахування національних інтересів канадців. Політика 

завжди буде фактором у прийнятті рішень, але національні 

інтереси не  мають визначатися раптовими змінами в політиці. 

Нині Канада – це країна, що складається із 

взаємозалежних частин. Конфлікти можуть спалахувати 

всередині держави та загрожувати власній безпеці. Канадська 

федерація має бути готова до їх розв’язання, як тільки вони 

виникнуть. 
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В статье рассматриваются основные векторы канадской 

внешней политики как бесспорные приоритеты в обеспечении 

национальных интересов государства. Прослеживается роль и 

место безопасности Канады в исполнении ее 

внешнеполитических задач и укрепления ее международного 

положения. Исследуется процесс оборонной политики Канады, 

в частности обороны канадских границ, защита граждан. 

Анализируется политика безопасности Канады в контексте 

создания безопасного окружения вокруг страны и поддержание 

региональной и международной стабильности. Особое 

внимание обращается на систему противовоздушной обороны 
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Канады в рамках командования НОРАД (Командование 

воздушно-космической обороны Северной Америки). Автор 

затрагивает вопросы экономического и финансового 

потенциала Канады и ее членства в Большой восьмерке и в 

Большой двадцатке. 

Ключевые слова: Канада, США, Северная Америка, 

НОРАД, безопасность, оборонная политика, внешняя политика, 

Береговая охрана Канады, Арктика, экономический потенциал, 

финансовый кризис. 

 

 

The present article deals with the basic vectors of the Canada 

foreign policy as the absolute priority in the assurance of the 

national interests. It describes the importance and place of the 

Canadian security policy in carrying out its foreign policy objectives 

and strengthening its international position. It investigates the 

process of the Canadian defense policy, particularly – the defense of 

the Canadian borders and civil protection. The article analyses 

security policy of Canada in the context of the creation of secure 

environment around the country and supporting regional and 

international stability. The article centers on the Canadian Air 

Defense System in the framework of North American Air Defense 

(NORAD). The author touches upon a question of economic and 

financial potential of Canada and its membership in G8 and G20. 

Key words: Canada, USA, North America, NORAD, security, 

defense policy, foreign policy, The Coat Guard, Arctic Region, 

economic potential, financial crises. 
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У статті досліджується еволюція американських підходів 

до цивілізаційного ареалу «арабського світу», яка 

продемонструвала високий ступінь зміни характеру і форм 

стратегічних загроз, подолання класичних просторових 

обмежень і класичних меж ведення міжнародно-політичного 

силового дискурсу. Доведено, що Вашингтон не знижує 

інтенсивності участі в справах регіону і багато його 

представників зберігають союзницькі та партнерські 

відносини з Америкою. США вимушені реагувати на перебіг 

подій у їх «поступі», розуміючи нарешті, що розробка 

стратегічних рішень стає недостатньо адекватною викликам 

часу без урахування відмінностей культурно-цивілізаційних 

детермінант планетарного соціуму в сукупності 

внутрішньополітичних і зовнішньополітичних вимірів їх 

стратегічних імплікацій. 

Ключові слова: США, «арабський світ», зовнішня 

політика, міжнародна безпека, демократія. 
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На сучасному етапі світового розвитку сталі класичні 

підходи щодо дихотомії Північ-Південь бачаться надто 

простими для характеристики трансформаційних процесів, що 

відбуваються в міжнародному середовищі. Нерівність світового 

розвитку надає суттєвого сенсу дискурсу не просто про поділ 

світу на центр, периферію і напівпереферію. У сучасних 

дослідженнях усе частіше йдеться про співіснування в 

глобальному просторі геополітичних світів із 

транснаціональними – такими, що виходять за межі 

географічних регіонів. У сучасному глобальному просторі 

співіснують певні контрверсійні процеси, найбільшими з яких 

можна назвати модернізацію та демодернізацію, 

індустріалізацію та деіндустріалізацію. У посиленні цієї 

тенденції міститься серйозний кризовий потенціал з позицій 

управління й регуляції. Окрім того, реакція на глобальну 

нерівність усередині регіональних осередків сприяє 

відродженню протестних настроїв, що суттєво ускладнює 

реалізацію провідними стратегічними акторами власних цілей і 

завдань. 

Актуальність теми, представленої до розгляду статті, 
обумовлена потребою в комплексному дослідженні 

регіональних вимірів зовнішньої політики США в умовах 

сучасних міжнародно-системних трансформацій і рольовим 

значенням США як концептуального носія та дієвого учасника 

сучасних процесів глобальної та регіональної взаємодії. 

Американський активізм є фактом міжнародного буття різних 

регіонів земної кулі, проте посилення політичної активності 

інших акторів і долучення ними до міжнародної політики 

особливостей власного політико-культурного розвитку, 

зростання їх активності у світовій економіці, додатково 

спричинює важливість комплексного аналізу цього сегмента 

глобальної міжнародно-політичної дії США не лише з позицій 

реалізації стратегій національної безпеки, але і як реального 

інструменталізованого простору стратегічного управління. З 
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даних позицій рольове зростання арабських держав у контексті 

формування транснаціональних взаємозв’язків, важливості для 

Сполучених Штатів Америки сформувати нові принципи і 

механізми взаємодії з арабськими країнами та здійснювати 

вплив на політичні й економічні процеси в «арабському світі» є 

одним із важливих напрямів зовнішньої політики Вашингтона. 

Кінець XX – початок XXІ ст. позначився тріумфом 

ліберальної економіки зі значним зростанням великої 

інформаційної індустрії, яка характеризується охопленням 

широкого спектра секторів. На сучасному етапі світового 

розвитку вже стає надто реалістичним говорити про виникнення 

нових форм організації, що характеризуються незнаною в 

матеріальному світі асинхронністю відносин. Дослідники 

даного феномену справедливо зазначають, що знання надто 

довго були зафіксованими в межах організацій, які відповідали 

за їх виробництво, захист і поширення, проте загальний доступ 

до інформаційних мереж, який також можна назвати процесом 

нової соціалізації чи ресоціалізації, окреслив нові обрії 

конвертації інформації у сфері міжнародних відносин й 

інтенсифікації переходу до мультилатерального діалогу. 

Сучасні соціуми все частіше повинні обирати між 

відкриттям культури іншого й збереженням належності до 

власних історичних традицій. Тож взаємозв’язки між 

ідентичністю й комунікаційними потребами є суперечливими й 

множинними. Саме нормативний вимір культури й комунікації 

формулює необхідну підвалину для конструктивної критики 

функціонального виміру міжнародних взаємодій. Саме через 

опору на нормативні референції можлива й критична рефлексія 

на процеси  управління та регуляції. Делокалізація країн 

Півночі, створюючи новий поділ світового простору, базованого 

на доступі до нових технологій, формує нові важелі впливу на 
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еволюцію світової спільноти, де дезінтеграція співіснує з 

інтеграцією. 

Вплив західного лібералізму на культуру й комунікацію у 

світовому масштабі справді є неоднозначним. У глобальному 

вимірі діалог між Півднем і Північчю позначений новою 

потужністю циркуляції інформаційних потоків. Однак якщо 

провідною рисою західного суспільства можна назвати 

мобільність, то навряд це стосується менш розвинутих регіонів 

планети. Крім того, попри схильність західної культурної 

спільноти до визнання культурного розмаїття, із посиленням 

мобільності завдяки новим комунікаційним можливостям, вона 

теж зіштовхується з проблемою самоідентифікації. З другого 

боку, розвиток техніки комунікацій дає змогу Півдню не лише 

пасивно сприймати результати модернізації розвинених 

суспільств, а й спонукає до власних змін. Тож можна вважати, 

що разом із відкриттям світу високих технологій, базованих на 

знаннях, проявляється й бажання соціумів захистити власну 

ідентичність, тоді як техніко-технологічна глобалізація та 

глобалізація інформаційної індустрії ще не означає створення 

єдиної глобалізованої світової культури. Тож, радше є сенс 

говорити про впливи домінуючої культури на інші. Сам собою 

комунікаційний комплекс справді є універсальним 

інструментом світової комунікації, однак, разом із тим, він не 

розв’язує проблему саморозвитку колективних культурних 

ідентичностей. Тут Заходу надто складно поєднати 

ультрасучасність логіки його комунікативного розвитку й 

архаїку розмаїття реакцій Півдня, де елемент ідентичності 

перебуває в комплементарному взаємозв’язку із сучасністю. 

Значною мірою проблема полягає в організації комунікативної 

індустрії, що буде сприятливим для мирного розвитку різних 

культур. Ціннісний аспект й інструменталізація інформації та 

комунікації відображають особливості нормативного і 

функціонального вимірів розвитку сучасних міжнародних 

відносин. Якщо перший апелює до ідеалів, які покладені в 
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основу людської діяльності, то другий змушує констатувати 

зростання взаємозалежності як «технічного» факту. Тому в 

інформації й комунікації чинників розвитку завжди наявна 

дуальність двох вимірів. Як у будь-якому суспільстві 

співіснують бажання індивідуальної свободи й рівності 

водночас, так і комплексність культури – джерело для розвитку 

інформаційної індустрії й одночасно – джерело для 

ідентитарного повернення. Індустрія може впроваджувати 

елементи іншого способу буття, але не контролювати культуру. 

Однак саме нормативні підвалини соціуму дають змогу 

акцентувати на соціальному призначенні технологічних 

можливостей функціонального виміру. 

Поміж наполегливих рекомендацій наукової та експертної 

спільноти керманичам Білого дому слід визначити тезу щодо 

обережності в накладанні американських політико-культурних 

зразків на іншу культурну матрицю. Останній момент викликає 

дестабілізацію важливих світових регіонів і спричинює 

логічний опір американській дії з боку гравців з імперативом 

культурно-цивілізаційної самодостатності. Просування 

загальнолюдських цінностей крізь політичний шаблон є 

значним ризиком. Зокрема, З. Бжезінський у праці «Другий 

шанс» доводив, що «наслідком такої політики Америки може 

стати глобальне політичне пробудження, яке повернеться проти 

неї» [1, p. 204 – 205]. 

У контексті звернення до цивілізаційної проблематики, 

визначення особливостей впливу ісламського фактора, є сенс 

звернути увагу на ті сучасні дослідження, які демонструють, що 

ісламський світ також не є єдиним у характері відносин із 

зовнішнім світом, що слугувало підвалиною для формування 

якнайменше трьох варіантів (модернізаторського, 

фундаменталістського та традиціоналістського) «Ісламського 

проекту». Важливо враховувати, що «країни Близького Сходу та 
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Північної Африки потрапляють у фокус американської 

зовнішньої політики як складний геополітичний регіон», а 

відносини США з арабським світом є складним «комплексом 

інтересів, що переплітаються, а також різноманітних форм 

взаємодії на ідеологічному, політичному, економічному, 

військовому, дипломатичному та інших рівнях» [2, c. 25 – 29]. 

Окремим питанням стоїть проблематика «арабського світу». 

На сучасному етапі поступово викристалізовується 

відповідь на запитання: чим є арабська політика Сполучених 

Штатів? Варто підкреслити, що тут ідеалізм заміщують вельми 

практичні міркування, які вимагають здійснення політики 

більше «арабською мовою». Через обмеженість практичних 

знань про регіон США нині активно залучають фахівців з цих 

питань до процесу формування та реалізації арабської політики, 

зусилля яких спрямовані на те, щоб зробити все можливе для 

адаптації до нових реалій.  

Звичайно, з теоретичної точки зору, було б важко говорити 

про арабську політику Америки, оскільки не існує чіткої 

аналітичної парадигми розуміння подій Близькому Сході, яка б 

використовувалась американськими фахівцями. Бачення регіону 

має змішаний характер, побудованого радше на симпатії до тих 

чи інших ідей. Зокрема, така тенденція посилилася за 

адміністрації Буша з його спробами реконструкції регіону. 

Деякі визначення арабської політики Вашингтона активно 

залучаються для задоволення амбіцій стратегічного характеру, 

серед них проект «Великого Близького Сходу». Тим не менш, 

саме політика США за президентства Б. Обами у відповідь на 

рух демократизації може призвести до розробки єдиної стратегії 

щодо арабського світу, принаймні відтепер у Сполучених 

Штатах готові враховувати й локальну динаміку.  

Структурувати американський підхід до Близького Сходу 

найчастіше намагаються за трьома найважливішими, з позиції 

національних інтересів США, напрямами практичної дії: Ізраїль, 

нафта і стабільність/статус-кво. Нині можна фіксувати зміну 
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ставлення до самої арабської політики, де Сполучені Штати 

розв’язують три проблеми: відтворення «людської 

інфраструктури», участь у діалозі із зацікавленими сторонами, 

серед інших з керівниками арабських громадянських суспільств, 

і, нарешті, створення мереж економічного партнерства. Немає 

сумніву в тому, якщо арабська політика США повинна існувати, 

то ця політика повинна приводити до практичної дії. 

Для того, щоб повністю розібратись у питаннях і 

відповідях США на поточний контекст їхніх проблем, є сенс 

зауважити на рефлексії на два «синдроми» зовнішньої політики 

Вашингтона на Близькому Сході: «Іракський синдром», що 

пов’язаний з політикою президента Б. Обами не відтворювати 

ситуації одноосібного примусу, й «іранський синдром», що 

пояснюється підвищеною готовністю американців знайти 

«гарний історичний момент» для розв’язання  конфлікту. 

Арабські революції допомогли пожвавити дискусію про 

концепцію «демократизації», коли, де-факто, увесь сучасний 

світ спостерігав «зворотний ефект доміно» в тому, що вимоги 

політичних та економічних свобод в арабському світі 

випливають з громадянського суспільства замість зовнішнього 

примусу, як це було при адміністрації Дж.Буша-мол., й за 

відмови від американської моделі демократизації, що було так 

важливе для американців багато років. Вашингтон повертається 

до дилеми, з якою Америка нині мала зіштовхуватися: як бути 

Сполученим Штатам, якщо вони перебувають десь між 

незмінною підтримкою демократичних прагнень і відсутністю 

видимості політичних і геостратегічних наслідків, які причини 

підтримують такий стан справ? Залишившись на практиці з 

такою дилемою: нічого не робити, що може в результаті 

звинуватити Америку в непідтримці демократії? Або повинні 

продемонструвати свою підтримку в регіоні, де Сполучені 
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Штати не є головним гравцем, ризикуючи порівнянням з 

випадком щодо Іраку?  

Явна акцентуація на практико-функціональному аспекті з 

боку стратегічних опонентів Америки (методи і засоби боротьби 

проти впливу США), принаймні частково, є віддзеркаленням 

неоднозначності стратегічних інтересів держав (лідерів держав), 

передусім арабського світу. Ворожість до провідної потуги 

західної цивілізації використовується як фактор впливу на 

соціум окремих сил і угруповань, що змагаються на 

внутріполітичних аренах. Фактичною підвалиною для вияву 

насильства як реакції на близькосхідну політику Штатів стало 

глибоке незадоволення, унормоване внутріполітичними рухами. 

Тому цілком слушним є твердження американських політологів 

щодо несправедливості однозначних оцінок 

зовнішньополітичної дії США як протиарабської [7, p. 7 – 13]. З 

другого боку, еволюція цієї дії як детермінанти розвитку 

антиамериканізму в мусульманських країнах також є очевидною. 

Близькосхідна регіональна стабільність і безпека вже не 

обмежуються проблемною класикою арабо-ізраїльського 

конфлікту. Тоді, на цьому регіональному просторі триває 

виконання глобальних завдань стратегічного розвитку. 

У 70 – 80-х рр. США досягли на Близькому Сході подвійної 

історичної перемоги в боротьбі із зростанням впливу СРСР і 

поширенням моделі «ісламської революції». Однак специфіка 

втручання до надто відмінного за похідними характеристиками 

геопростору призвела до того, що американська політика в 

регіоні набула зворотної протидії. Перша історична перемога 

мала цілком позитивне значення для Америки (у дійсності 

нульові втрати, відсутність внутрішнього тиску на виконавчу 

владу). Була доведена можливість прийнятного використання 

силових факторів в управлінні міжнародно-політичними 

процесами. Останні події новітньої історії доводять лише 

відносну ефективність подібного стилю міжнародно-

політичного менеджменту. Використання силових акцій може 
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сприяти не лише кінцевому розв’язуванню кризових ситуацій, 

але і їх консервації чи переходу до нових форм протистояння. 

Тривалий час інтерпретація з боку США (серед іншого в 

науковому дискурсі) близькосхідної політичної еволюції 

відбувалась тільки за логікою «зверху». Статус недоторканного 

лідера світової спільноти дозволив підтримувати значно 

диференційовані відносини з арабськими країнами та їх 

внутріполітичними рухами. Тут виконувались глобальні 

історичні завдання без належної уваги до місцевих соціальних 

реалій і наслідків американського соціокультурного впливу [8, р. 

8 – 14]. Таким чином, недостатність урахування логіки «знизу» 

мала наслідком оцінку політики США арабо-мусульманським 

соціумом як антиарабської, тоді як американці її трактують як 

проарабську. Зваженою бачиться позиція європейських 

дослідників: саме амбівалентність американської переваги в 

глобальному протистоянні віддзеркалила амбівалентність 

концептуальних підходів. Американське керівництво вважало 

за можливе інструментувати ісламський джихад. Проте в 

середині арабського соціуму відбувся перехід від однієї форми 

джихаду – оборонної, до іншої – антизахідної 

(антиамериканської).  

Відомий фахівець з близькосхідної проблематики В. 

Наумкін вказує на те, що сучасні процеси в регіоні не є 

новиною, бо не тільки масові рухи на Арабському Сході не є в 

його історії виключно новими і несподіваними, а й повсюди 

відчутна мобілізація учасників за допомогою комунікаційних, 

інформаційних технологій також не є повністю новою рисою. 

Під час подій «арабської весни» були використані як традиційні, 

так і нові засоби мобілізації, і роль останніх не була 

абсолютною. Дослідник наполягає, що спеціалісти, експерти не 

повинні захоплюватися цього хвилинними ілюзіями і застерігає 

аналітиків від пошуків якихось змов західних ворогів, зокрема – 



І.І. Погорська, Д.М. Лакішик 

__________________________________________________________________ 

186 

 

спрямованих на перемогу ісламістів під час арабських 

революцій. «Сама ідея «ісламського демократичного руху» 

видається багатьом на Заході, та й на Близькому Сході, 

лякаючою» [9, c. 13]. Уже з назви статті іншого відомого 

фахівця – Г.І. Мирського «Арабська весна» між Америкою і 

Аль-Каїдою» стає зрозуміло, що автор розглядає можливість 

зовнішніх, причому різноспрямованих, полярних втручань у 

внутрішні революційні процеси. Одне з них – з боку США з 

метою ввести рух у проамериканське річище, інше – загроза 

різкій і екстремальній ісламізації революції [9, с. 107]. 

Дослідник вказує, що жодна з цих загроз нематеріалізована, і 

ставить завдання з’ясувати, як попередні політичні настанови та 

їх реалізація з боку США та ісламістів вплинули на подальший 

курс гравців у регіоні. Г.І. Мирський зазначає, що «головним 

випробування в кризовий час став Єгипет, і тут були три 

основні варіанти для адміністрації Б. Обами: підтримка старого 

союзника, позиція нейтралітету та підтримка протестних 

виступів. Був обраний, мабуть, найнепопулярніший, але єдино 

правильний, враховуючи досвід минулих невдач, третій варіант. 

Це дозволило, нехай навіть у видозміненому вигляді, зберегти 

співпрацю з новими лідерами «арабської весни» [9, с. 122]. 

Подібний стан справ лише стимулює збереження уваги 

Вашингтона за регіональними процесами. Якщо осягнути 

відносини між силами і просторами, де вони практично 

прикладаються, світ виявляється одночасно все відкритішим і все 

різноманітнішим. Глобальна дифузія соціальних стандартів 

порядкує з інтенсивною динамікою регіонального розвитку. За 

такої ситуації тероризм є продуктом локальних (регіональних) 

проблем і загальносвітової опозиції до формування глобальної 

американської імперії. За оцінкою Д. Давіда, міжнародна 

топографія і сценографія швидко еволюціонують у бік 

послаблення фізичних чи технічних кордонів [10, р. 765 – 775]. 

Політичні рухи (серед них терористичні) розташовані 

нерівномірно на планетарному просторі. Цей факт торкається 
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всіх головних стратегічних зон, що ускладнює їх контроль з боку 

міжнародних сил. Разом з тим, великі потуги, насамперед США, 

мають засоби одночасно територіальної оборони і сили 

стратегічного захисту. Але традиційно коливаються між волею 

втручання в глобальний простір і очікуванням противника на 

кордонах власної національної території [11, р. 777 – 790]. 

Силові, складно сприйнятні з позицій гуманітаризму, дії США на 

Сході є неоднозначними, а питання щодо їх ефективності 

лишається дискусійним. Тому надзвичайно важливим стає 

вимір політичного партнерства в стратегічній сфері. 

Особливість чинника актуальності саме такого підходу 

полягає в тому, що сучасна стратегія (будь-то мілітарна, 

дипломатична, економічна, культурна) реалізується через вплив 

феномену мондіалізації, імпульси якого походять з найбагатіших 

країн, на чолі зі США. Така ситуація сприяє антизахідній 

(антиамериканській) кристалізації в незахідних регіонах 

планети. Тому тільки плідне партнерство запобігатиме 

посиленню політичної опозиції США або навіть нової 

«відповіді» з використанням заборонених засобів. Стратегія дії 

міжнародних сил проти «терористичної загрози» має стати 

мультимодульною. Необхідно враховувати, що попри 

традиційну платформу соціорелігійного консерватизму в 

політичному розрізі, арабський світ тепер опинився в якісно 

новій стратегічній ситуації. Тривалий час регіональна 

стабільність підтримувалась нафтовою рентою. Потік мігрантів 

до Затоки дозволив компенсувати на індивідуальному рівні 

фрустрацію в постійній відсутності продуктивних ресурсів і 

падіння здатності до соціальної мобілізації. До того ж паростки 

відкритої регіональної економіки, використані лише елітою, 

змусили і середній клас порушити питання соціального 

контракту, як і означити принципові відмінності між 

доктринальним баченням відносин держави і релігії 
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терористичними лідерами і релігійно-політичними елітами 

близькосхідних держав. Саме підтримка місцевих еліт з боку 

США стала гарантією проти зовнішньої агресії і суттєвим 

елементом внутрішньої стабільності деяких близькосхідних 

режимів. Проте нагальність поступової демократизації у варіанті, 

що не порушує основи культурно-цивілізаційного розвитку, у 

Вашингтоні бачиться доцільною лише нині. 

На сучасному витку історичного розвитку арабський світ 

стоїть на порозі серйозної трансформації. Експерти зі США вже 

проаналізували, як у майбутньому може виглядати «новий світ» 

на Близькому Сході. Одним із авторів прогнозів вважається 

підполковник Ральф Петерс, чия карта була прикладена до 

статті «Криваві кордони», що вийшла 2006 р. у виданні «Armed 

Forces Journal». Уже збулися прогнози фахівця щодо 

фактичного існування єдиного Іраку (складається тепер з 

напівнезалежного Курдистану на півночі, сунітської території в 

центрі і шиїтської на півдні), поділ Судану на дві держави [12; 

13, р. 4 –14]. Поміж авторів теорії поділу арабського світу слід 

виокремити й відомого дослідника Близького Сходу, професора 

Прінстонського університету Бернарда Льюїса, котрий 

сформулював власне бачення ще в 1980 –1982 рр., будучи 

радником з міжнародних справ в адміністрації Рональда 

Рейгана. Хоча трансформація Північної Африки і Близького 

Сходу повинна була початись одночасно з демонтажем СРСР 

наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр., процес був 

відкладений на 20 років. За прогнозами дослідника, у 

майбутньому є ризик розпаду Єгипту, який може розпастися на 

чотири частини: півострів Синай і східну частину дельти Нілу, 

що має потрапити під контроль Ізраїлю; агресивний, 

перенаселений північний Єгипет – сунітську псевдодержаву зі 

столицею в Каїрі; коптську (християнську) територію на півночі 

зі столицею в Олександрії та південну частину Єгипту. Такий 

же розпад автор передбачає й Сирії: поділ на шиїтське 

утворення (на узбережжі), сунітську частину (зі столицею в 
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Алеппо), алавітську (зі столицею в Дамаску) та нову 

псевдодержаву, куди ввійдуть Голанські висоти, східна частина 

Йорданії і частина Лівану. Проте найгірша доля загрожуватиме 

Лівану через його важливе геостратегічне положення. Він 

розпадеться на вісім нових територій: сунітське утворення в 

Тріполі, Маронітську державу в Джуно, сунітську в долині 

Бекаа, інтернаціональну зону в Бейруті, палестинську 

псевдодержаву в районі річки Літанії і міста Сідон, шиїтську 

псевдодержаву і християнське новоутворення, яке стане 

сателітом Ізраїлю. Прогнозується, що трансформується й 

Арабський півострів, зокрема: Бахрейн, Катар, ОАЕ і Оман 

увіллються в нову державу Східна Аравія; Саудівська Аравія 

буде поділена на три частини: центральну зону, зону, де 

містяться мусульманські святині Мекка і Медіна, які стануть 

«інтернаціональною територією», і західну частину, яка буде 

оголошена демілітаризованою зоною й потрапить під спільний 

контроль Ізраїлю і міжнародних сил. Йорданія буде 

трансформована в палестинську державу. В обмін палестинці 

офіційно знімуть усі територіальні та ідеологічні претензії до 

Ізраїлю [14]. 

Важливо, що, оцінюючи політику США в регіоні, автор 

такого сміливого прогнозу бачить дві нагальні проблеми. По-

перше, ідеться про певну лицемірність Америки, де-факто, за 

президента Дж. Буша – консерватори були за демократію в 

арабському світі; за президента Б. Обами – раптом «арабська 

демократія» постає поміж небезпек. По-друге, дослідник 

наголошує на тому, що американський уряд має подолати 

спокусу наполягання на миттєвому задоволенні його інтересів, 

бо історично, як єдина спільнота, арабський світ перебуває в 

стані занепаду від ХІІІ століття. З означених позицій «арабська 

весна» революцій пропонує лише шанс на поступовий прогрес 

упродовж поколінь. Ключове питання полягає в тому, що буде 
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замість того, що тривалий час здавалось незмінним. 

Для Америки вкрай важливе становлення свого роду 

відкритих, толерантних суспільств, навіть якщо це буде 

робиться в межах незахідних систем відповідно до їх традицій. 

Упродовж років Сполучені Штати незліченну кількість разів 

«програвали» ситуації в мехаж близькосхідного врегулювання і 

заходи щодо стримування Ірану, проте жоден з цих сценаріїв не 

враховував можливість і масштаби сучасної дестабілізації. 

Експерти надто справедливо критикують реакцію розвідки 

США на стрімкі події в останньому. Доповіді керівництва 

провідних розвідувальних відомств про стан загроз 

національній безпеці здивували обережністю оцінок, зокрема, 

директор національної розвідки Джеймс Клеппер присвятив 

близькосхідним подіям два абзаци в 34-сторінковому документі, 

використовуючи для опису подій такі формулювання, як 

«раптово» та «непередбачувано», зауважуючи на труднощі 

прогнозування сучасних міжнародних процесів [15]. Уперше 

Вашингтон не лише не засвідчив власну роль у демократичних 

перетвореннях, але й президент держави Б. Обама зауважив на 

тому, що зміни в арабському світі «не є наслідком політики 

США або іншої зовнішньої сили» [16].  

На нашу думку, така ситуація виникла тому, що Білий дім 

не може дозволити собі зробити серйозну помилку в надто 

різноманітному регіоні, роблячи однозначну ставку на якусь із 

політичних сил. При цьому наслідки втягування Америки в 

третю військову компанію чітко розуміють у Білому домі і в 

Пентагоні. При цьому Вашингтон прагне вплинути на ситуацію 

у вигідному для себе напрямку, але невизначеність до кінця, 

який же саме «стратегічний нарис» буде цілком правильним, 

має наслідком непослідовність тактичних дій американської 

дипломатії, ускладнених тим, що США в дійсності були 

змушені підтримати протестні сили проти тих своїх союзників, 

на яких тримались основи безпеки в регіоні. Де-факто, уряд 

демократів націлений на співпрацю з будь-якою політичною 
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силою, яка прийде до влади за підсумками революцій, бо попри 

те, що теоретично невтручання здається Вашингтону кращою 

політичною лінією, такі події, як у Тунісі та Лівії, змушують 

його діяти. Крім того, президенту протистоїть і серйозна 

внутрішня опозиція: ліберальні «прогресисти» й 

«неоконсерватори», що є прихильниками моделювання режимів 

і «надмірної поступливості» Б. Обами.  

Позиція США вплинула й на подальшій поступ «арабської 

весни». За оцінкою фахівців Доха була готова і далі 

спонсорувати «революції, навіть незважаючи на свою 

безуспішну боротьбу з непомірними амбіціями Франції в регіоні 

південного сусідства Євросоюзу чи внутрішньополітичні 

проблеми в самому Катарі. Однак зміна пріоритетів 

близькосхідної політики США, передусім зближення 

Вашингтона з Тегераном, послужило сигналом до відступу». 

Налагодження відносин з Тегераном має дати можливість 

американцям використовувати Іран як противагу для 

потенційного зростання впливу талібів після виведення 

американських військ з Афганістану, що допоможе звільнитися 

від політики «демократизації Великого Близького Сходу» і 

зосередитися на розв’язанні внутрішніх проблем. Однак 

найскладнішою є позиція Саудівської Аравії, що опинилася 

перед непростим вибором: або висловлювати при кожному 

зручному випадку невдоволення політикою недавнього 

ключового заокеанського союзника або ж слідом за Дохою 

змиритися зі змінами в новому американському 

близькосхідному сценарії. Поки дається взнаки відмінність у 

підходах за ключовими напрямами близькосхідної 

проблематики – сирійському питанні, де Білий дім вирішив 

відмовитися від радикальних методів і процес нормалізації 

відносин між США і головним суперником КСА в регіоні - 

Іраном. Зміна зовнішньополітичних регіональних апетитів США 
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стала одним з ключових факторів, що призвели до поступового 

згасання ідеї «арабської весни», принаймні пожвавлення в 

цьому напрямку теоретично можна очікувати лише з приходом 

вже нового керівництва Білого дому [17]. 

Пам’ятаючи про зовнішньополітичні помилки в Іраку й 

Афганістані, адміністрація Б. Обами також напружено 

спостерігає за діями європейців. Приєднуючись до дій 

європейських союзників з НАТО, Вашингтон часом діє 

вимушено, тож у «боротьбі за демократію» Америку навіть 

випередили європейські держави – ситуація надто незвичайна 

для американської зовнішньої політики й для перепитій євро-

американського партнерства. 

Можна констатувати, що складна еволюція американських 

підходів до цивілізаційного ареалу «арабського світу» 

продемонструвала високий ступінь зміни характеру і форм 

стратегічних загроз, долання класичних просторових обмежень і 

класичних меж ведення міжнародно-політичного силового 

дискурсу. Практична специфіка причин і наслідків 

антиамериканізму сприяє модифікації національно-державних і 

регіональних стратегій розвитку. Суперечливі процеси на 

Близькому Сході в епоху сучасної глобальної 

трансформаційності мають самостійну динаміку. Попри те, що 

Вашингтон не знижує інтенсивності участі в справах регіону, і 

багато його представників зберігають союзницькі та партнерські 

відносини з Америкою, США вимушені реагувати на перебіг 

подій у їх «поступі», розуміючи, нарешті, що розробка 

стратегічних рішень стає недостатньо адекватною викликам 

часу без урахування відмінностей культурно-цивілізаційних 

детермінант планетарного соціуму в сукупності 

внутрішньополітичних і зовнішньополітичних вимірів їх 

стратегічних імплікацій. 
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The article examines the evolution of American civilization 

approaches the range of "Arab world", which demonstrated a high 

degree of change in the nature and form of strategic threats, 

overcoming space constraints of classical and classical frameworks 

driving force of international political discourse. We prove that 

Washington does not reduce the intensity of participation in the 

affairs of the region, and many of its representatives keep alliance 

and partnership with America. U.S. forced to react to the events in 

their " progress", realizing finally that the development of strategic 
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decisions is not enough adequate to the challenges of time without 

cultural and civilizational differences determinants of global society 

together internal and external dimensions of their strategic 

implications. 

Keywords: USA, "the Arab world", foreign policy, 

international security, democracy. 

 

 

В статье исследуется эволюция американских подходов к 

цивилизационному ареалу «арабского мира», которая 

продемонстрировала высокую степень изменения характера и 

форм стратегических угроз, преодоления классических 

пространственных ограничений и классических рамок ведения 

международно-политического силового дискурса. Доказано, 

что Вашингтон не снижает интенсивности участия в делах 

региона и многие его представители сохраняют союзнические и 

партнерские отношения с Америкой. США вынуждены 

реагировать на ход событий в их «продвижении», понимая 

наконец, что разработка стратегических решений становится 

недостаточно адекватной вызовам времени без учета различий 

культурно-цивилизационных детерминант планетарного 

социума в совокупности внутриполитических и 

внешнеполитических измерений их стратегических импликаций. 

Ключевые слова: США, «арабский мир», внешняя 

политика, международная безопасность, демократии.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ВЕЛИКОЇ 

БРИТАНІЇ ЗІ США 

 

У статті  досліджується стратегічне партнерство 

Великої Британії зі США.  Автор аналізує специфічність 

«особливих» відносин двох держав, виокремлює  аспекти 

асиметричності, патерналізму, історичний, економічний  і 

безпековий чинники, досліджує  вплив стратегічного 

партнерства на відносини Великої Британії з ЄС. У висновках 

виокремлюються прикметні ознаки стратегічного 

партнерства Великої Британії зі США та наголошується на 

подальшій перспективі даного партнерства навіть за умов 

певних неузгодженостей з найвагомішими партнерами 

Сполученого Королівства з ЄС. 

Ключові слова: Велика Британія, США, стратегічне 

партнерство, Європейський Союз, зовнішня політика. 

 

Актуальність даної статті полягає в тому, що стратегічне 

партнерство є широко застосованою дефініцією в дослідженнях 

міжнародних відносин і визначенням для позначення рівня 

відносин між окремими державами, яке значно поширене в 

дипломатії та серед політичних діячів. Одначе це  поняття, 

набуваючи великого поширення, іноді втрачає власний  зміст, 

коли йдеться про держави досить різні за багатьма параметрами, 

які об’єднуються лише на ситуативній основі. У цьому 

контексті доцільним є аналіз стратегічного партнерства 

конкретних держав, з порівнянням їхніх параметрів, інтересів і 
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довготермінової практичної співпраці, у даному випадку – 

співробітництва США та Великої Британії. 

Метою статті є аналіз стратегічного партнерства 

Великої Британії та США. 

Завдання статті:  аналіз потенціалів США та Великої 

Британії, історичного чинника, впливу певної асиметричності, 

патерналізму, залежності ядерної політики Великої Британії від 

партнерства зі США та збігання довгострокових інтересів. 

Серед праць, присвячених політиці Великої Британії, 

виокремимо праці таких вітчизняних науковців, як  

В. Вербовський, Н. Яковенко, політиці США – Є. Камінський, 

Б. Канцелярук, О. Потєхін, проблемам стратегічного 

партнерства  –  Г. Перепелиця, С. Толстов.  Серед зарубіжних 

учених можна виділити  праці  англійських фахівців з 

британської політики С. Балмера, Д. Шерра, французьких 

фахівців І. Буайє, М. Назе.  

Аналізуючи стратегічне партнерство певних країн, 

необхідно з’ясувати чи відповідає «партнерство» самій своїй 

суті –  чи не спонукає окрема держава іншу реалізовувати власні 

національні інтереси на світовому просторі, чи здатні партнери 

вести рівноправний діалог або одна держава за допомогою 

потенціалу своєї національної могутності впливає на прийняття 

рішень іншою.  

Варто окремо зупинитися на тому, наскільки відносини 

відповідають критерію стратегічності, чи означене партнерство 

пройшло випробування часом і має на своєму рахунку вдалі 

проекти, втілені в життя, плідну співпрацю в міжнародних 

організаціях, безпековій та економічній царинах. 

За визначенням колективу вітчизняних науковців 

«головним критерієм для визначення «стратегічного 

партнерства» слід вважати спільність стратегічних інтересів. 

Стратегічні інтереси мають довготривалий характер, а їх 
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реалізація вирішально впливає на внутрішній розвиток країни, її 

зовнішньополітичний і воєнно-політичний курси» [1, с 18]. 

Історія становлення відносин Великої Британії зі США 

містить ознаки певної асиметричності. Північноамериканські 

колонії Великої Британії були в залежності від метрополії та, 

врешті, вибороли право на самостійний розвиток у війні за 

незалежність (1775 – 1783 рр.). Тобто, в історичному ракурсі 

маємо чинник певної залежності колоній від Великої Британії та  

військового конфлікту між обома державами. З другого боку, 

культурна, мовна та релігійна близькість обох країн спонукала  і 

зараз спонукає до кращого розуміння між ними.  

Проте, з перебігом подій, економічний  та військовий 

складники  зазнали суттєвих змін. Колишні американські 

колонії впродовж свого історичного розвитку створили 

надзвичайно потужний економічний і військовий потенціал і 

перетворилися на наддержаву, отже, змінивши власний статус 

на міжнародній арені, водночас британська імперія зазнала 

зміни під час періоду деколонізації та переходу в 

постімперський період свого розвитку. США розробили й 

утримують потужну ядерну зброю, яка є вагомим аргументом на 

зовнішньополітичній арені, де панують силові детермінанти. 

Ядерний курс Великої Британії в певній мірі залежить від США. 

Отже, унаслідок історичного розвитку США отримали 

надзвичайний потенціал, який суттєво переважає британський 

за багатьма параметрами: економічним, військовим, 

демографічним, територіальним. Від противників у війні за 

незалежність дві країні перетворилися на  союзників у двох 

світових війнах і, до того ж, вони стали найближчими 

союзниками.  

Таким чином, незважаючи на суттєву різновеликість 

потенціалу національної могутності обох держав збігання та 

стратегічність інтересів обох країн зумовили особливу 

стратегічну співпрацю країн на світовій арені. 
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Як зазначає вітчизняний фахівець С. Толстов, у дипломатії 

поняття «стратегічний «може вказувати не стільки на політичну 

стратегію (на відміну від тактики), скільки на причетність до 

питань безпеки або на причетність до зовнішньополітичних 

пріоритетів» [2, с. 31]. З огляду на це нас найбільше цікавить 

англо-американське партнерство в царині безпеки. 

Ядерна стратегія окремої держави є особливим сектором 

національної доктрини оборони. Країни виділяють значні 

ресурси на фінансування ядерного арсеналу та продовжують 

надавати значні кошти навіть під час економічних криз, тоді як 

економія стосується  інших видів озброєння, прикладом чому є 

хоча б ядерна політика Франції. 

Ядерна політика Великої Британії від  самого початку 

розвивалася під егідою особливого партнерства зі США, навіть  

залежно від американської. Зокрема, як зазначають вітчизняні 

фахівці Національного інституту стратегічних досліджень 

Дніпропетровського філіалу, Велика Британія  була першою 

державою, яка  1948 року надала свою територію для 

розміщення американської ядерної зброї, бомбардувальників. 

На їхню думку, відтоді і дотепер прикметною рисою ядерною 

політики Великої Британії було її узгодження з відповідними 

змінами політики США та НАТО [3]. 

На озброєнні в Сполученого королівства є ядерні  

боєголовки власного виробництва. Але їхні корпуси 

виробляються в США (вони є ідентичними корпусам 

американських боєголовок), а їхні заряди вироблені у Великій 

Британії.  

Звернемо особливу увагу на те, що розвиток ядерного 

арсеналу країн євроатлантичної спільноти відбувався не за 

одноманітною моделлю. Варто підкреслити, що ядерна політика 

Франції від самого початку заснована на засадах самостійності 

та генерал де Голль без вагань вивів Францію з військових 

комітетів НАТО, коли вирішив, що це краще відповідатиме 
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національним інтересам Франції. Далі, президент Франції 

Ніколя Саркозі повертає Францію у військові комітети НАТО, 

крім ядерного планування. У цьому контексті наголосимо, що 

ядерна політика країн НАТО має власні характерні особливості 

– стратегічне партнерство Великої Британії із США не було 

єдиною можливою моделлю розвитку ядерного арсеналу 

західних країн. 

Далі, на думку вітчизняного британознавця Наталії 

Яковенко, Велика Британія наслідувала приклад США, які 

оголосили про свою готовність розвивати повноцінні відносини 

з Україною лише після відмови останньої від ядерної зброї [4, с. 

227]. 

Таким чином, у ядерній сфері англо-американська 

співпраця є значною, але варто наголосити на певній залежності 

Великої Британії від процесу виробництва корпусів ядерних 

боєголовок у США. До того ж, якщо порівняти ядерні 

потенціали обох держав, арсенал США є настільки 

переважаючим за міццю, що в даному аспекті стратегічного 

партнерства  неабияку значущість має чинник патерналізму 

США щодо Великої Британії.   

Стратегічне партнерство Великої Британії із США 

відбувається також в одній з утаємненіших царин державної 

діяльності, а саме в розвідувальній сфері, прикладом чому є 

укладення між цими державами  1947 року таємної угоди 

UKUSA Agreement, яка започаткувала історію Ешелону, а саме 

об’єднала потужні ресурси двох країн для глобального 

електронного спостереження або шпигунства. У систему 

входять з боку США –  Агентство національної безпеки, з боку  

Великої Британії –  Центр урядового зв’язку Великої Британії, 

пізніше до системи приєдналися Канада, Австралія і Нова 

Зеландія. Прикметно, що Ешелон утворено з підрозділів 

технічної розвідки США та Великої Британії, заснованих у 

період Другої світової війни. У цьому контексті зауважимо, що 

система створена країнами англосаксонського світу, тоді як 
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союзник з антигітлерівської  коаліції  –  Франція, представник 

континентальної Європи не бере участі в проекті, хоча ця країна 

має заморські  території, а отже, засоби для розміщення 

технічних засобів не обмежується територією Франції. Деякі  

фахівці кажуть про діяльність Френчешелону, тобто 

французької системи спостереження, хоча інші вказують на 

недоцільність порівняння французької системи з Ешелоном 

через її обмежені можливості. 

Військові операції 

Велика Британія надає суттєву значущість стратегічному 

партнерству із США в підтримці останніх при веденні бойових 

дій (війна в Косово 1999 р. та Іраку 2003 р.). Хоча не можна 

стверджувати, що це відбувається постійно (реакція 

британського парламенту на врегулювання ситуації в Сирії 2013 

р.). 

Велика Британія взяла активну участь у бомбардуванні 

Югославії силами НАТО від 24 березня до 10 червня 1999 року. 

Зауважимо, що основні військові сили для участі в операції 

були надані такими країнами НАТО: США, Велика Британія, 

Франція та Німеччина. У цій операції не можна стверджувати, 

що Велика Британія була основним союзником США з операції. 

Тому що, незважаючи на власний особливий статус у НАТО, 

Франція надала суттєву кількість своїх збройних сил. В 

операціях авіації Франція лідирувала серед європейських 

учасників: французьких літаків було близько 100, тобто 10% від 

загальної кількості коаліції. У сфері розвідки лише Франція 

була єдиною європейською державою, що задіяла свій повний 

діапазон ресурсів. 

 Майбутній перебіг подій показав, що Велика Британія 

знов посіла позицію найважливішого стратегічного партнера 

США при участі в боротьбі з міжнародним тероризмом та у 

війні в Іраку. 



Стратегічне партнерство Великої Британії зі США 

__________________________________________________________________ 

202 

 

Події 11 вересня 2001 року спричинили питання 

позиціонування Великої Британії у війні з міжнародним 

тероризмом, яка була проголошена президентом США 

Джорджем Бушем-молодшим. Прем’єр-міністр Сполученого 

Королівства Тоні Блер приєднався до цієї війни і, таким чином, 

Велика Британія взяла участь у бойових діях проти «Аль-Каїди» 

та уряду Талібану  2001 р. 

20 березня 2003 року відбулося вторгнення  в Ірак США та 

Великої Британії  за підтримки урядів країн, які входили до 

міжнародної коаліції. У цьому контексті виокремимо такі 

факти: по-перше, ООН не надала мандату на вторгнення; по-

друге, 98% військ було надано США та Великою Британією. 

Отже, Велика Британія надала перевагу стратегічному 

партнерству із США та взяла участь у війні попри відсутність 

мандату ООН і доказів, що Ірак мав зброю масового ураження.  

Між тим, прихильність стратегічному партнерству зі  

США в урегулюванні криз не є автоматичною і не завжди 

отримує підтримку громадян Великої Британії. Зокрема, 

британська участь у війні в Іраку була достатньо негативно 

сприйнята  всередині самого Сполученого Королівства.  

Показово, що, на думку французьких фахівців, політика 

Барака Обами, яка іноді кваліфікується як постєвропейська, і 

висока вартість озброєння спонукають Велику Британію до 

коригування своєї стратегії, зближення з Францією та 

відносного сприйняття ідеї спільної європейської оборони [5, p. 

82]. 

На декларативному рівні спостерігається консенсус  - 

відносини зі США визначаються в сучасній британській 

політиці як «найважливіше двостороннє партнерство», в 

американській зовнішній політиці також наголошується, що 

відносини з  Великою Британією є найважливішими 

двосторонніми взаєминами. 

Прем’єр-міністр Тоні Блер підкреслював, що «відносини зі 

США основоположні, які б неузгодженості не зринали б час від 
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часу,  те, що зв’язує нас,  є міцнішим, ніж те, що нас роз’єднує. 

Наші трансатлантичні взаємини посилюються через те, що ми 

перебуваємо в  центрі Європи.  Велика  Британія як  провідний 

актор Європи може використовувати ці відносини, щоб  

посилити ефект як у власних  інтересах, так і в  інтересах 

Європи» [6, p. 241]. 

Відомий американській політик Гіларі Клінтон дає таке 

визначення Великій Британії - «наш найближчий союзник» 

[7, р. 241]. Таким чином, підкреслювався особливий статус 

Сполученого Королівства в політиці США. Логічним є 

припущення, що від найближчого союзника очікують 

найсуттєвішої підтримки і під час військових дій і під час 

ухвалення рішень у міжнародних організаціях. 

Натомість ситуація, коли інша держава може посісти місце 

стратегічного партнера США, викликає жваву реакцію 

британських політиків. Прикладом може слугувати 

висловлювання державного секретаря США Джона Керрі щодо 

сирійського питання, у якому він означив Францію як 

«найдавнішого союзника» Сполучених Штатів та не пригадав 

Великої Британії. Дане визначення спричинило певне 

хвилювання в середовищі британських керманичів. Міністр 

оборони Великої Британії Філіп Хаммонд наголосив, що 

спеціальні англо-американські відносини були ослабленими 

забороною парламенту приєднатися до США у військовому 

втручанні в Сирію, тоді як поновлення союзу Франції з США 

поставило Британію в «незручне становище». 

Прем’єр-міністр Девід Кемерон звинуватив лідера 

британських лейбористів Еда Мілібенда  в тому, що той підвів 

Америку, на що останній не забарився відповісти, що він вірить 

у спеціальні відносини із США   і в те, що  вони повинні і 

будуть тривати і надалі [8]. 

Економічна складова 
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Валовий внутрішній продукт США  2013 року становив 

16 724 272 мільйонів доларів, з яким країна посіла перше місце 

у світі, Велика Британія посіла 6-те місце з 2 489 674 

мільйонами доларів. Таким чином, за даним параметром 

Сполучене Королівство є співмірним з Францією або Бразилією, 

тоді як потенціал США значно переважає  британський. 

США мають четверту площу у світі –  9 518 900 кв. км., 

Велика Британія має 78-му площу у світі з 243 809 кв. км.  

Показово, що серед іноземних інвестицій інвестиції США 

у Велику Британію становлять 2 /3 від обсягу. А британські 

інвестиції в США достатньо вагомі, вони становлять понад 18% 

усіх іноземних інвестицій. 

У контексті аналізу стратегічного партнерства Великої 

Британії із США неабияку значущість має проект створення 

трансатлантичної зони вільної торгівлі та позиція Великої 

Британії. 

23 січня 2013 року британський прем’єр Девід Кемерон у 

своїй промові оголосив про ймовірність референдуму про вихід 

Великої Британії з ЄС. Ця гіпотетична можливість стала 

важливою темою для обговорення на економічному форумі в 

Давосі. 

17–18 червня 2013 року на саміті «Великої вісімки» у 

Північній Ірландії учасники оголосили про підготовку 

перемовин між США та ЄС щодо створення трансатлантичної 

зони вільної торгівлі. Експерти дають різноманітні оцінки 

майбутнього даної зони вільної торгівлі, але суттєвим 

показником є те, що Велика Британія оголосила, що може вийти 

з ЄС завдяки референдуму. Тобто, ця країна у світлі 

стратегічного партнерства із США надає перевагу своїй 

економічній перспективі із США, ніж своїй перспективі   як 

члена ЄС. Утім, політика офіційного Лондона в ЄС має  

прикметні особливості в багатьох сферах, серед яких: 

збереження власної валюти, тоді як більшість членів ЄС 
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використовують євро і деякі нові члени ЄС готуються до 

переходу до євро, не входження в шенгенську зону. 

На цьому тлі вітчизняні фахівці зауважують, що 

макроекономічні цикли Великої Британії значною мірою 

наближені до американських, монетарна і валютна політика 

США та Великої Британії виглядають узгодженішими, 

порівняно з відповідною політикою ЄС [9]. 

Отже, стратегічне партнерство Великої Британії з США 

містить декілька прикметних ознак. Зокрема, певної 

асиметричності, через суттєву відмінність ресурсів 

національної могутності обох держав, патерналізму з боку 

США, коли йдеться про ядерну політику Великої Британії, 

культурної, мовної, релігійної спорідненості, яка полегшує 

діалог обох держав, позитиву історичного досвіду  як союзників 

у двох світових війнах, інших військових конфліктів, і розробці 

системи глобального спостереження Ешелон, готовності 

Великої Британії діяти  як стратегічний партнер США на 

світовому глобальному просторі, навіть коли це спричиняє 

неузгодженості  з найвагомішими партнерами Великої Британії 

з ЄС. 

Надалі стратегічне партнерство Великої Британії зі США 

має всі підстави для успішного функціонування. Хоча, 

невиключеними є ситуації, коли Великій Британії доведеться 

обирати між підтримкою курсу США або позицією певних країн 

ЄС, насамперед, коли йтиметься про питання економічних 

інтересів і ринків або врегулювання криз. Прихильність Великої 

Британії стратегічному партнерству зі США і надалі іноді 

спричинятиме традиційні реакції європейських партнерів, які 

іноді характеризують її, як «троянського коня Сполучених 

Штатів в Європі», особливо тих, хто прагнутиме подальшого 

поглиблення,  а не розширення процесів євроінтеграції, і 

посилення впливу ЄС  у світових процесах. 
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The article is devoted to the  investigation of the UK-USA 

strategic partnership. The author analyses the particularities of the 

privileged relations between two countries, takes note of aspects of 

asymmetry, paternalism, history, economics  and security factors, 

studies the influence of this strategic partnership to the relation of 

the Great Britain with the European Union. The author underlines 

the particular features of the USA-UK strategic partnership and the 

future perspective of this partnership even under the conditions of 

certain disagreements with the most powerful EU’s partners of the 

UK.   

Key words: Great Britain, the USA, strategic partnership, 

European Union, foreign policy. 

 

 

Статья посвящена исследованию стратегического 

партнерства Великобритании с США. Автор анализирует 

специфичность «особых» отношений двух государств, 

выделяет аспект асимметричности, патернализма, 

исторический, экономический  факторы и фактор 

безопасности, исследует влияние стратегического 

партнерства на взаимоотношения Великобритании с ЕС. В 

выводах отмечаются характерные признаки стратегического 

партнерства Великобритании с США и подчеркивается 

дальнейшая перспектива данного партнерства даже при 

условиях определенных несогласий с самыми влиятельными 

партнерами по ЕС. 

Ключевые слова: Великобритания, США, стратегическое 

партнерство, Европейский Союз, внешняя политика.
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ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПОЗИЦІЇ КИТАЮ В 

АФРИЦІ 

(СУЧАСНИЙ СТАН) 

 

У статті досліджено актуальні питання політики 

Китаю щодо країн Африки і проаналізовано розвиток 

політичних та економічних відносин КНР з цими країнами, 

серед яких найбільші торговельні та інвестиційні партнери 

Китаю в Африці, на сучасному етапі. 

Ключові слова: економічний розвиток, країни, що 

розвиваються, дипломатичні відносини, ВВП, торговий оборот.    

 

Китайська Народна Республіка – це одна з найпровідніших 

держав у сучасному світі. З валовим внутрішнім продуктом у 

понад 8,280 млрд. дол., КНР займає високі позиції у світовому 

списку держав за об’ємом економіки, будучи другою 

економікою світу після економіки США, ВВП котрої становить 

понад 16 трлн. дол. Враховуючи щорічні двозначні показники 

зростання ВВП протягом останніх тридцяти років, прогнозують, 

що китайська економіка випередить або досягне рівня 

американської в межах десятиліття або й швидше, зокрема – в 

2016 р., або дещо пізніше. Ці прогнози вказують на те, що за 

умови збереження таких темпів розвитку на Китай очікують 

неабиякі перспективи [5]. 

Незважаючи на такі вигоди, на шляху розвитку Китаю є 

чимало викликів. Тридцятирічний період зростання ВВП 

перетворив КНР у другу і все ще зростаючу економіку, що 

дозволило Китаю здобути нові зовнішньополітичні можливості. 

Утім, багато внутрішніх проблем, зокрема – забруднення 

навколишнього середовища, питання демографії та сепаратизму 
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та ін., залишаються нерозв’язаними. У зв’язку з тим, що Китай є 

дуже перенаселеною країною, загальний об’єм його економіки в 

розрахунку на одну особу становить близько 5 300 дол. США. 

Ці показники, наприклад, удвічі менші, ніж показники Бразилії. 

З другого боку, вони приблизно вдвічі більші за відповідні 

показники Індії. Економічний успіх Китаю досить 

нерівномірний, якщо говорити про його розподіл усередині 

країни. Торгівельно та промислово розвинене південне й східне 

узбережжя КНР, а також деякі центральні та північно-східні 

регіони і місця розташування різноманітних виробничих 

потужностей відповідають образу Китаю як великої глобальної 

економічної держави, що динамічно розвивається, тоді як інші 

регіони далеко позаду від загального господарського успіху та 

добробуту. Таким чином, різні частини країни відстають від 

загального економічного розвитку Китаю [3]. 

Очевидно, що Китай не є однорідною країною, де сільські 

та міські території є зіставними за економічним потенціалом і 

можливостями для населення. Близько 113,5 млн. жителів 

Китаю живуть на менш ніж 1,25 дол. США в день. Водночас, 

Китай розташовується на другій позиції серед країн з 

найдовишим списком мільярдерів. 2011 р. КНР зумів стати 

країною, де принаймні 115 бізнесменів володіють активами в 

понад 1 млрд. дол. США. Хоча 2012 р. цей показник зменшився 

на 20 позицій до 95 мільярдерів, ці цифри виглядають 

дивовижно з огляду на умови системи в країні. На фоні 

сучасного економічного розвитку Китаю Комуністична партія 

Китаю стверджує, що Китай є країною з офіційно 

проголошеною і переконливо підкресленою комуністичною 

ідеологією [6]. 

Передусім, сучасний Китай є країною, що розвивається, 

чиї економічні досягнення екстраполюються на її 

зовнішньополітичні позиції. З метою гарантувати власний 

всеосяжний розвиток у довготривалій перспективі, Пекін 
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потребує встановлення та підтримання добрих відносин, як з 

розвиненими країнами, такими, як США і країнами 

Європейського Союзу, так і з великою групою країн, що 

розвиваються. Ставлення Пекіна щодо групи останніх інколи 

нагадує демонстрацію власного лідерського статусу як країни, 

що вже досягла значних успіхів, але походить з Глобального 

Півдня. Вважають, що Китай намагається забезпечити собі 

підтримку на різних флангах, діючи таким чином. Сучасні 

відносини з країнам Африки також доводять правильність цього 

твердження. 

Багато років тому Китай та Африка вже розвивали 

дипломатичні й торговельні відносини в межах здійснення 

дипломатичних подорожей і торгових місій при них. Китайсько-

африканські торговельні зв’язки спершу виникли в часи 

правління династії Сун (960 – 1279 н.е.) і досягли піку під час 

експедиції китайського адмірала Чжень Хе до сучасних 

територій Сомалі та Мозамбіцької протоки. Ця подорож була 

безпрецедентним кроком на шляху відкриття Китаєм Африки. 

Згодом, відносини між віддаленими «Серединною державою» та 

Африкою почали занепадати.  До певної міри причиною цього 

був рух європейців на ринки та базари Африки й Азії, тому 

китайці були змушені покинути свої позиції в регіоні [10]. 

У середині XX ст. після закінченні кровопролитної 

громадянської війни в Китаї та проголошення незалежності 

новими африканськими державами, Китай розпочав процес 

встановлення відносин з новоутвореними африканськими 

країнами. 

Офіційну дипломатичну діяльність в Африці КНР 

розпочала в 1950 – 1960-х рр. відразу після того, як 

новостворені африканські держави проголосили незалежність. 

Відтоді Китай встановив дипломатичні відносини з 

п’ятдесятьма з існуючих нині п’ятдесяти чотирьох країн 

Африки та відкрив свої посольства в сорока дев’яти країнах. 
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Китай створив розгалужену мережу офіційних представництв в 

Африці, які працюють на постійній основі. Єдиною умовою при 

встановленні дипломатичних відносин з КНР було визнання 

принципу «одного Китаю», тобто, заперечення будь-якого 

офіційного статусу Тайбея. Порівняно з цим, Сполучені Штати 

Америки встановили дипломатичні відносини з усіма 

п’ятдесятьма чотирма африканськими державами і розташували 

посольства в сорока дев’яти з них [15]. 

     Упродовж 1950 – 1990-х рр. економічна діяльність 

Китаю на африканському континенті була, за всіма оцінками, 

доволі скромною, враховуючи відповідний економічний вплив 

ЄС і США. Проте в 1990-ті рр. об’єм торгівлі між Китаєм та 

Африкою суттєво зріс. Зазначимо, що протягом 2000 – 2011 рр. 

товарообіг КНР і країн Африки зріс приблизно десятикратно від 

16 до 166,3 млрд. дол. США, перевершивши Сполучені Штати 

Америки в ролі головного торговельного партнера 2009 р. та 

продовжуючи утримувати ці позиції. Зокрема, товарообіг США 

з усіма країнами Африки перевершив 113 млрд. дол. США 2010 

р., тоді як аналогічний товарообіг між Китаєм і країнами 

Африки становив 127 млрд. дол. США [11].  

Зростання об’єму торгівлі було спричинене зростанням 

зовнішньоекономічної активності Китаю та наявністю спільних 

інтересів. Ця активність Китаю зростала як наслідок реформ 

усередині КНР. Зокрема, Китай сам проводив політику 

«відкритих дверей» з метою залучення прямих іноземних 

інвестицій, що, у свою чергу, було рушієм для подальшого 

реформування.      

Іншою причиною, яка сприяла підйому відносин Китаю й 

Африки була потреба Китаю заручитися дружбою з регіоном, де 

розташовано багато держав, і потреба країн Африки знайти 

альтернативи постколоніальним зв’язкам. Країни Африки 

потребували змоги відв’язатись від всеохопної прив’язаності до 

колишніх колоніальних імперій у справах політики, економіки 
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та військового утвердження їхніх позицій на континенті. Нині, 

позиції Китаю в ООН, для прикладу, значною мірою забезпечені 

країнами, що розвиваються. П’ятдесят представників Африки, 

які мають дипломатичні відносини з КНР, складають понад 

чверть від загального складу ООН зі 193 держав. До того ж, у 

Раді Безпеки ООН – єдиному органі ООН, рішення якого мають 

імперативний характер, – Африка володіє правом на 

делегування трьох тимчасових членів. Таким чином, у таких 

питаннях, як порушення прав людини чи прав нацменшин, коли 

позиції Китаю та десятка Західних держав стають 

взаємовиключними, офіційний Пекін разом з підтримкою своїх 

нових африканських партнерів та інших країн, що 

розвиваються, може доволі легко відбиватись від потоку 

критики та перешкоджати або взагалі блокувати будь-які 

незручні для себе резолюції. Така дипломатична підтримка 

надає КНР можливості до розширення переліку ситуацій, коли 

Китай може обирати, які із заяв і резолюцій колективно 

вироблених у будь-якій організації, він ігнорує, а які підтримує. 

Варто зазначити, що Китай протиставляється США та ЄС 

у питаннях, які не прямо причетні до Китаю, але можуть бути 

важливими для його національних інтересів в Африці, до 

прикладу, блокуючи накладення жорсткіших санкцій проти 

авторитарних режимів (у Судані чи Зімбабве). Китай також має 

власні інтереси і поза межами континенту, як от у питаннях 

Ірану та Сирії. І хоча постійного одностайного голосування за 

всіма питаннями міжнародного порядку денного між Китаєм та 

Африкою немає, але подібні ситуації виникають більш ніж 

часто, що не виглядає лише випадковістю. Інколи офіційний 

Пекін виступає їх ініціатором, ігноруючи та відкидаючи те, що 

вважає правильним міжнародна спільнота, або держави, 

переважно Західні, впевнене озвучування позицій яких часто 

сприймається Китаєм опозиційно та з роздратуванням.  
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Окрім дипломатичних переваг і взаємопосилення власних 

міжнародних позицій, що є наслідком двох десятиліть 

активізації відносин КНР та Африки, Китай розкрив для себе 

багато інших вигод, які він може отримати від партнерства з 

Африкою. І це набагато більше, аніж просто згода при 

голосуванні з певних питань. Континент, чиє становище зараз 

можна описати як територія, ресурси якої прагнуть отримати 

багато державних і недержавних суб’єктів, є ключовим для 

забезпечення економік Азії та Латинської Америки, що 

розвиваються, потрібною сировиною. Держави відповідних 

регіонів суттєво наростили споживання енергетичних та інших 

мінеральних ресурсів, що є результатом їхнього комплексного 

розвитку. Вони усвідомлюють вигоди від інвестицій у 

дослідження ресурсів Африки для прибуткової їх експлуатації, 

зокрема з ресурсних басейнів, які поки що розроблялись не на 

повну потужність.   

По суті, сучасні інтереси Китаю щодо Африканського 

континенту пов’язані з чотирма ключовими пріоритетами: 

1) збереження та збільшення доступу до енергетичних, 

мінеральних, лісових і сільськогосподарських ресурсів; 

2) розвиток добрих відносин зі всіма країнами Африки для того, 

щоб Китай міг розраховувати на їхню підтримку на рівні 

регіональних і міжнародних форумів та організацій; 3) суттєве 

збільшення експорту з Китаю в країни Африки, передусім в 

умовах економічного зростання в африканських країнах і 

зростання купівельної спроможності африканців; 4) остаточна 

ліквідація офіційної дипломатичної присутності Тайваню в 

Африці та заміна його визнанням офіційного Пекіна. Варто 

зазначити, що лише чотири країни – Свазіленд, Буркіна-Фасо, 

Гамбія та Сан Томе і Прінсіпі – усе ще визнають Тайбей. Китай 

наполягає на збереженні принципу «одного Китаю», що й 

надалі робить це питання порядку денного актуальним. Відколи 

2008 р. президентом Тайваню було обрано Ма Інь Цзю, між 
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Тайбеєм і Пекіном діє негласне перемир’я щодо зусиль, 

спрямованих на взаємопослаблення дипломатичних зв’язків 

один одного в Африці. Утім, цей, скоріш за все, тимчасовий 

режим може бути порушено, якщо нова влада Тайваню 

виступить проти Пекіна у своєму намірі офіційно відокремитись 

від Китаю. Китай також не протистоїть економічній діяльності 

Тайваню на африканському континенті до часу, поки влада 

Тайваню не змінить наявний зовнішньополітичний курс [13]. 

Нині населення Африки становить понад 1 млрд. осіб. 

Взаємна торгівля є однією з найважливіших сфер китайсько-

африканських відносин. Традиційно Африка відіграє важливу 

роль у світовому постачанні мінеральних та енергетичних 

ресурсів. Китай, так само, як і Індія, ЄС та США, є нетто-

імпортером нафти й природного газу. Третина сучасного 

споживання нафти Китаєм забезпечується за рахунок імпорту. У 

свою чергу, третина цього імпорту припадає на закупівлі нафти 

в таких провідних африканських нафтових експортерів, таких як 

Ангола та Судан, більшою мірою, і Нігерія, Алжир, Лівія і 

Демократична Республіки Конго – меншою. Імпорт сирої нафти 

становить від 64% до 70%, відповідно до різних джерел, у 

загальному об’ємі імпорту Китаю з Африки. Майже 15% 

африканського експорту до Китаю становить сировина 

(переважно мінеральні ресурси). Таким чином, загалом 85% 

африканського експорту до Китаю складають мінеральні 

ресурси й енергоносії [13]. Така якісна структура китайського 

імпорту в торгівлі з країнами Африки означає, що Африка і 

надалі залишається переважно сировинно орієнтованою в 

торговельних відносинах з Китаєм. Тоді як складники 

африканського експорту залишаються незмінними, по суті, 

протягом останніх років, експорт Китаю до Африки змінився з 

текстилю та одягу (28%), продукції машинобудування і 

транспортного обладнання (27%) та інших готових товарів 

(26%) у 2000 р. на товари зі значною доданою вартістю, 
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зокрема, комунікаційне обладнання (20%), транспортні засоби 

(19%) та електроніку (18%) до 2009 р. [14]. Цей якісний 

торговельний дисбаланс очевидно вигідніший для китайських 

виробників. 

Торговельні відносини Китаю з різними країнами Африки 

різні. До недавнього часу в Китаю було чотири ключові 

партнери в Африці – це Ангола, Судан, Південно-Африканська 

Республіка та Демократична Республіка Конго (Кіншаса), які всі 

разом експортують близько 70% усіх товарів (включаючи сиру 

нафту та мінеральну сировину) з Африки до КНР. Ці країни та 

деякі такі інші важливі експортери нафти й газу, як Нігерія, 

Алжир і Лівія, володіють позитивним балансом торгівлі з 

Китаєм. Тобто, можна вважати, що вони перебувають у 

порівняно вигідному становищі в торгівлі з Китаєм. Експорт 

Китаю на континенті найкраще продається в шести країнах. 

Загалом, 60% усього китайського експорту до Африки 

продається в ПАР, Єгипті, Нігерії, Анголі, Марокко та Беніні. 

Цей експорт все більше складається з продукції 

машинобудування, автомобілів та електроніки. Водночас, 

найгіршого дефіциту в торгівлі з Китаєм зазнають країни Суб-

Сахари. Це розкриває той факт, що взаємодія з КНР не є 

винятково чинником, що сприяє притоку коштів до Африки 

[13]. 

Африка зазнає впливу різних міжнародних акторів. До 

1990-х рр. КНР не була якось особливо представлена політично 

чи економічно на африканському континенті так, як ЄС і США, 

чиє торговельне домінування було очевидним. Утім, протягом 

1990 – 2000 рр. відбувалася значна торговельна й інвестиційна 

експансія Китаю, водночас декілька інших країн, зокрема, 

Бразилія, Індія, Туреччина, Південна Корея та ПАР, економічно 

розвивались активніше, і тому ввійшли в групу країн, що 

розвиваються. Підвищення інтересу цих країн до Африки 

збіглося з прискоренням економічного розвитку самих 
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африканських країн. Виявилось, що це було основою для 

подальшого повернення Африки на глобальну арену як 

невід’ємного учасника, що являв собою неабиякий інтерес. 

Африканські держави в середньому демонстрували 5,1% 

зростання ВВП впродовж 2000 – 2010 рр. І хоча це виглядає 

достатньо скромно порівняно з ринками, що розвиваються, 

насамперед, якщо порівнювати з Китайською Народною 

Республікою, Республікою Індія чи Федеративною Республікою 

Бразилія, але це більше, аніж 2,9% середньосвітового зростання 

ВВП [8]. 

Враховуючи, що перше десятиліття XXI ст. було 

безпрецедентно успішним з позиції глобального економічного 

зростання в країнах, які до того були в ролі аутсайдерів у 

діяльності на африканському континенті, декілька порівняно 

нових держав приєднались до конкуренції за Африку. 

2000 р. товарообіг Китаю з країнами Африки становив 

понад 16,3 млрд. дол. США, Індії та Бразилії – по понад 1 млрд. 

дол. США кожної. До 2010 р. три країни, що розвиваються, 

збільшили кількість товарів і послуг, якими вони торгують з 

країнами Африки, і досягли таких результатів товарообігу: 

Китай – 127 млрд. дол. США, Індія – 50 млрд. дол. США та 

Бразилія досягла показника у 20 млрд. дол. США товарообігу. 

Незважаючи на те, що вважати їх противниками не можна, 

поступово всі держави БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і 

Південно-Африканська Республіка) перетворились у 

конкурентів один одному на ринку країн Африки. 

Шляхом примноження торгівлі, Китай, Індія та Бразилія 

(країни блоку БРІКС) набули якісно нових здатностей для 

просування та масштабного застосування власних економічних 

потужностей в Африці. Відповідно до об’єктивних чинників, 

наступним етапом економічної активності було зростання 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ), які ці незахідні держави 

почали вкладати в ринки Африки. 



Р. Федів 

__________________________________________________________________ 

 

217 
 

Китайські інвестори виявились успішнішими з-посеред 

інших щодо масштабів економічного впливу та досягнутих 

фінансових результатів. Китайські державні та приватні 

компанії сформували значний капітал всередині Китаю і почали 

створювати активи за кордоном. Африканський вектор такої 

діяльності виявився одним з найпривабливіших і значних. 

Згідно з даними агентства Сіньхуа, прямі іноземні інвестиції 

КНР в країни африканського континенту перевершили 40 млрд. 

дол. США станом на 2011 р. Попри це, вкладені Китаєм 

інвестиції в країни Африки становлять меншу частку з усіх 

прямих іноземних інвестицій, що були акумульовані країнами 

регіону за період їхньої незалежності, на відміну від значної 

частки інвестицій з боку ЄС і США [14]. 

Офіційний Пекін набув певних переваг, які зараз 

допомагають випереджати конкурентів. Існує низка 

особливостей, детальніший розгляд яких розкриває природу 

нещодавнього успіху Китаю в загальному економічному 

залученні та пов’язаній політичній діяльності зорієнтованій на 

Африканський напрямок: 

Китайські інвестиції до закордону, зокрема – до Африки, 

здійснюються як приватними, так і державними компаніями. 

Їхні кошти направляються на реалізацію конкретних проектів 

або виділяються афілійованим структурам. Деякі компанії 

завдячують своєю економічною діяльністю в Африці 

неофіційній або завуальованій підтримці з боку китайських 

офіційних властей, які надають потрібні гарантії.      

Інша причина, чому Китай успішно реалізовує власну 

африканську економічну політику, полягає в налагодженій 

взаємодії китайських приватних і державних підприємств. Вони 

спільні в намірі працювати з африканськими партнерами, 

розраховуючи на власні фінансові можливості, капітал, робочу 

силу, технологічні потужності і т.д. 
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Основною причиною, що найбільше сприяє активній 

співпраці між цими двома регіонами (які доволі віддалені 

географічно один від одного, але зовсім недалекі політично) є 

офіційна підтримка з боку КНР. Це означає набагато більше, 

аніж декларації в межах Ради Співробітництва Китай-Африка. 

Ця Рада є провідним міжнародним форумом, який зацікавлений 

у розвитку взаємодії Китаю та Африки у форматі партнерства 

рівня геополітичних союзників, що надає китайським 

державним компаніям, корпораціям і конгломератам важливу 

практичну підтримку та офіційні гарантії. Такі інструменти 

забезпечують втілення різноманітних економічних і великих 

соціальних проектів у Замбії, Нігерії, Демократичній Республіці 

Конго, Судані та найбільше в Анголі. 

Африка цікава для Китаю своєю сировиною та 

можливістю доступу до нових ринків. Крім того, Африка являє 

для Китаю дипломатичний інтерес як регіон, де розташовано 

багато незалежних держав. Переважно комерційні зв’язки 

Китаю з країнами Африки базуються на схемі, відповідно до 

якої Пекін закуповує сиру нафту та іншу сировину, а натомість 

претендує на концесійні права для експлуатації африканських 

родовищ природних ресурсів. Зі свого боку, Китай також 

пропонує доволі привабливі умови запозичень і кредитних 

ліній. Вони переважно витрачаються на спорудження 

інфраструктурних об’єктів, зокрема: доріг, залізниць, 

аеропортів, морських портів, прокладання оптико-волоконних 

комунікацій і т.д. Деякі види соціальних проектів є також дуже 

популярними в китайсько-африканському співробітництві. 

Китайські будівельні компанії будують школи, лікарні, центри 

соціального догляду та захисту по всьому континенту [4]. 

Можливо найбільшим фасилітатором для плідного 

співробітництва Китаю та країн Африки у сфері економічної та 

політичної взаємодії є принцип ненав’язування політичних 

передумов. Це основоположний принцип, згідно з яким Китай 
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вибудовує свої відносини з партнерами в Африці. Замість того, 

щоб слідувати за США та ЄС, чиї декларативні чи фактичні 

вимоги щодо дотримання прав людини, проведення 

структурних реформ і подолання корупції часто стають 

перешкодою до виділення позик, допомоги та кредитування 

африканських країн, офіційний Пекін діє в інший спосіб. 

Принаймні публічно, КНР не висуває жодних політичних умов, 

а вимагає винятково дотримання та виконання умов контрактів. 

Поки що, ця політика приносила вигоду і деяким диктаторським 

режимам – Судан і Зімбабве – чиє керівництво Захід закликає 

припинити послідовні утиски нацменшин та/або порушення 

прав людини, не кажучи вже про потребу вдосконалення 

управління ресурсами. 

    Незважаючи на багато вищезгаданих сприятливих 

чинників у відносинах Китаю й Африки, які розкривають 

причини успіху політики Китаю в Африці, існують і виклики, 

які можуть перешкоджати розвитку китайсько-африканского 

партнерства. Деякі з них з’явились доволі недавно і можуть 

суттєво послабити позитиви багатосторонньої зростаючої 

співпраці. 

По-перше, одним з недоліків є структура торгівлі між 

Китаєм та Африкою. Технологічний рівень китайського 

експорту швидко зростає до рівня машинобудування та інших 

готових товарів з високою доданою вартістю. Це відбувається 

на фоні того, що 85% експорту країн Африки до Китаю 

становлять мінеральні ресурси. Обладнання зв’язку, 

транспортні засоби та електроніка становлять 3/5 наявного 

експорту КНР до Африки. 

По-друге, потік відповідних товарів насичує ринки 

Африки, витісняючи з нього місцевих виробників. Варто 

зазначити, що такий стан справ особливо найнегативніше 

відображається на африканських виробниках легкої 

промисловості. Китайський експорт перешкоджає розвитку 
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місцевої машинобудівної промисловості, подекуди загрожуючи 

її існуванню, у час, коли ця промисловість у країнах Африки все 

ще перебуває на етапі становлення і не може легко витримувати 

конкуренції з боку Китаю. Відповідно, це викликає негативну 

реакцію в африканських підприємців і людей, загалом, 

змушуючи керівництво цих країн щось протиставляти такому 

небезпечному тренду. 

По-третє, варто також підкреслити, що фінансову 

допомогу з боку Китаю, у вигляді соціальних програм, 

будівництва лікарень, шкіл не варто сприймати, як 

благочинність, тому, що вона не є безплатною. Привабливі 

умови китайського кредитування й технологічної підтримки 

забезпечуються за умови, що африканські партнери 

використають надані кредитні кошти у відповідний спосіб. 

Вони зобов’язані купувати тільки китайські матеріали та часто 

укладати угоди з підрядниками з КНР для виконання 

передбачених робіт. Таким чином, унаслідок африканські 

партнери використовують китайські товари й послуги, серед 

іншого, наймаючи китайських робітників, створюючи робочі 

місця не тільки для місцевих жителів, але й для громадян КНР, 

беручи китайські ж кредити. 

Ці негативи створюють відповідні наслідки для політики 

Китаю в Африці, дещо погіршуючи імідж Китаю в Африці. 

Африканці навряд чи бачать у КНР неоколоніальну державу, як 

часто називають держави ЄС і США. Утім, виникає відчуття 

загрози з боку Китаю для якісного розвитку промисловості 

Африки, хоча більшість африканських керівників заперечує такі 

звинувачення в бік Китаю, вважаючи їх проявом діяльності 

колишніх метрополій, щоб створити труднощі в співпраці між 

Китаєм і країнами Африки. Проте сильні позицій китайських 

виробників на ринках Африки все ж їх дещо хвилюють. У 

довготривалій перспективі це може перетворитись у проблемне 

питання у відносинах КНР і держав Африки. Такий стан справ 
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впливає і на внутрішньополітичну боротьбу в африканських 

країнах, наприклад, президент Замбії Майкл Сата переміг на 

останніх президентських виборах значною мірою завдяки 

критиці інвесторів з Китаю. На його думку, вони неналежно 

дотримуються трудового законодавства Замбії [2]. 

Іншим негативом для співпраці Китаю та Африки є 

зростаючий дисбаланс важливості в торговельних відносинах. 

Для Африки Китай складає 13% її зовнішньоторговельного 

балансу, натомість країни Африки становлять лише 4% від 

загальної торгівлі Китаю. І хоча КНР виявляється 

альтернативним ринком для країн Африки, але структура 

торгівлі залишається схожою на ту, що характерна у відносинах 

з ЄС та іншими державами Організації економічного 

співробітництва та розвитку. До того ж, перекіс у торгівлі 

технологічними товарами має тенденцію до збільшення. 

З другого боку, усі ці недоліки в китайсько-африканській 

торгівлі не повинні заспокоювати Захід. Інтереси Китаю в 

Африці виходять за межі економіки, і впливають на те, як 

держави Африки ставляться до Заходу. Відносини з Китаєм 

надають державам Африки додаткові можливості для 

вироблення впевненішої позиції щодо західних держав. 

Нещодавні заяви Г. Клінтон і Д. Кемерона із закликом до країн 

Африки бути обережними у відносинах з КНР, чиї цілі й плани 

щодо африканського континенту викликають занепокоєння 

західних держав, свідчать про те, що ці держави хвилюють 

можливі наміри КНР зайняти провідні позиції на 

африканському континенті [9]. Занепокоєння Заходу щодо 

питання китайсько-африканського зближення є очевидним. 

Поки що Західні держави не здійснили жодних очевидних 

кроків для того, щоб напряму знизити динаміку зростання 

відносин КНР і держав Африки. Крім того, світова економічна 

криза надзвичайно сильно позначилася на глобальних 

інвестиційних потоках, від чого найефективніший інструмент 
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«м’якої сили» Заходу дещо зменшився, а Китай розширив свою 

нішу впливу. 

    Однак, стверджувати, що Китай домінує в Африці, не 

можна. ЄС залишається найбільшим торговельним партнером 

держав африканського континенту з часткою в 42% від 

загального товарообігу Африки, хоча Китай і лідирує в торгівлі 

як окрема держава. США є третім торговельним партнером 

держав Африки. Ще однією державою, що активно нарощує 

торгові зв’язки з Африкою, є Індія. Нью-Делі наторгував на 52 

млрд. дол. США з країнами Африки 2011 р., що зробило Індію 

четвертим партнером Африки в торгівлі. Партнерство Індії та 

Бразилії з країнами Африки розвивається на основі ініціативи 

приватних компаній, на відміну від державних компаній Китаю, 

вага яких у співпраці з країнами Африки є дуже помітною [12]. 

Очевидно, що приватний бізнес є не таким  захищеним від 

нестабільності, причиною якої можуть бути бізнес-клімат та 

інші ризики, від яких його не може убезпечити державна 

підтримка. Незважаючи на це, приватна ініціатива деяких 

держав БРІКС уже успішно зарекомендувала себе в деяких 

сферах економіки африканських країн і виглядає доволі 

конкурентоспроможною порівняно з китайськими компаніями. 

Наприклад, будівельні компанії з Бразилії лідирують на ринку 

будівництва соціального житла в Гані. Індія володіє 

найсильнішими позиціями в галузі фармацевтики з-поміж 

позицій інших держав БРІКС, Туреччини та Індонезії. Також 

варто зазначити, що в таких країнах, як Зімбабве чи Танзанія, 

бразильські металургійні компанії конкурують з виробниками з 

Китаю, Індії, США та ЄС. 

   Бразилія реалізує декілька інфраструктурних проектів в 

Африці. Цю латиноамериканську державу, насамперед, 

цікавлять в Африці не ресурси, яких у неї достатньо. Вона 

цілковито зацікавлена в інвестиціях у прибутковий бізнес на 

порівняно менш конкурентному ринку. Для просування себе на 
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африканському континенті Бразилія використовує слоган, що 

вона друга у світі «чорношкіра держава» після Нігерії. Цей 

аргумент часто озвучується переважно «білим керівництвом» 

цієї країни. Цікаво, що Індія може користатись із того, що в неї 

спільне колоніальне минуле з країнами Африки з метою 

завоювання довіри на континенті. Як наслідок, піар-позиції 

Китаю в цьому ракурсі виглядають дещо не такими 

переконливими, аніж Індії чи передусім Бразилії [1]. 

Власне Бразилії прогнозують перехід у статус нетто-

експортера нафти в недалекому майбутньому. Отже, сира нафта 

для забезпечення власних енергетичних потреб більше не буде 

настільки важливим аргументом для виходу Бразилії на ринки 

Африки, на відміну від Китаю. Те ж саме можна сказати і про 

Індію, яка не така активна на сировинних ринках, аніж Китай. 

Утім, держави БРІКС мають багато спільного в їхньому інтересі 

до Африки. Значною мірою тому, що всі вони представляють 

альтернативу Європі, США, Японії чи навіть Австралії для 

держав Африки, у термінах економіки, політики і навіть 

гуманітарного співробітництва. 

У будь-якому випадку, держави БРІКС у Африці 

розглядають по-різному. Їхні пріоритети відрізняються, навіть 

якщо станом на зараз вони не можуть конкурувати у сфері 

високих технологій з такими класичними гегемонами, як 

держави Організації економічного співробітництва та розвитку. 

Відповідно, Китай, Бразилія та Індія інвестують у складні 

ризиковані проекти, розвиток інфраструктури, розробку нових 

басейнів ресурсів. Але все ж, просування Китаю на ринки 

Африки виглядає найекстенсивнішим порівняно з іншими 

державами БРІКС. Бразилія та Індія співпрацюють над 

реалізацією проектів з залученням приватного капіталу, хоча в 

кількісних масштабах їхні проекти менші порівняно з 

китайськими. Тому в короткотерміновій перспективі спільного в 

їхніх інтересах (держав БРІКС) може стати менше. Усе це 
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дозволяє сказати про те, що Китай та інші держави зацікавлені в 

розвитку й поглибленні співпраці з країнами Африки, у 

дійсності, рухаються на суміжних курсах, що приведуть їх до 

нової фази конкуренції, зокрема, за ресурси африканського 

континенту. Відповідно, це може вимагати від них 

формулювання різноманітніших і цікавіших складників їхньої 

політики в Африці [7]. 

 Роль Африки в забезпеченні Китаю енергетичними та 

мінеральними ресурсами в перспективі може зрости, частково, 

причиною цьому може бути нестабільність на Близькому Сході. 

На цьому тлі Китай радше стане залежнішим від критичного 

імпорту енергоносіїв. Для того, щоб гарантувати стабільність і 

потрібну довготривалість відповідних поставок, офіційному 

Пекіну доведеться більше враховувати соціальні питання, тобто 

думку місцевої громади, у відносинах з країнами Африки. 

Глибоке залучення в соціальні пакети зобов’язань у 

відносинах з африканськими партнерами може виявитися 

надмірно обтяжливим для виконання китайськими компаніями. 

Саме через це економічна політика КНР щодо Африки може 

зазнати трансформаційних змін і більше нагадувати політику 

Західних країн. Співпраця може перейти у формат підписання 

менш багатофункціональних контрактів зорієнтованих на 

конкретний об’єкт і суб’єктів, зменшуючи сферу соціальних 

проектів. З позиції бізнесу, це сприятиме більшій прозорості і 

чіткості партнерства Китаю та держав Африки. Фінансова 

допомога КНР може бути спрямована більш вибірково, не 

будучи при цьому частиною якихось багатогалузевих 

контрактних зобов’язань, як це є на тепер. З другого боку, не 

чіткими видаються можливі умови для надання такої допомоги 

країнам Африки. Вони можуть бути схожі на західні, у частині 

управління ресурсами та боротьби з корупцією, або нагадувати 

мікс західних і специфічно китайських, водночас. 
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Підсумовуючи, варто зазначити, що Китай уже зараз 

проектує свої політичні та економічні потужності на Африку. 

Пекін намагається бути обережним у своїх відносинах зі США 

та ЄС, які є стратегічними партнерами КНР. Саме тому Китаю, 

намагаючись отримати найбільше вигод у співпраці з країнами 

Африки, доведеться не ігнорувати зростаюче занепокоєння 

інших держав щодо неоколоніальної загрози в Африці з його 

боку. Аргументи щодо такої загрози часто висуваються на 

Заході. Однією з причин цьому є намагання Заходу мінімізувати 

негативи від втрати власних монопольних позицій в Африці. 

Інші країни, що розвиваються, насамперед Індія та Бразилія, 

також претендують на значну частку на ринках Африки. 

Очікується, що вони так, як і КНР, продовжуватимуть свою 

постійну діяльність на континенті. Усе це може бути родючою 

основою для виникнення певного виду суперництва між цими 

новими гравцями в Африці. 

Важливо й те, що такі порівняно заможніші африканські 

держави, як ПАР та Ангола, протягом останнього часу набули 

нових можливостей для зовнішньополітичних маневрів. З-

посеред бідніших африканських держав багатші, найрадше, 

прагнутимуть до ствердження та посилення власного статусу на 

міжнародній арені. Ці африканські держави прагнутимуть 

екстраполювати міцніші економічні позиції в якісно інший 

підхід, згідно з яким до них мають ставитися їхні заокеанські 

партнери. Це також може виявитися ще однією причиною, через 

яку Китаю доведеться адаптувати свою політику щодо Африки 

в умовах світу, що змінюється. Достатньо ймовірно, що всі ці 

чинники ускладнять для різних держав досягнення їхній цілей, 

пов’язаних з Африкою.     

Завдяки внутрішній економічній трансформації згаданих 

африканських держав у суб’єктів, що прагнуть позиціонувати 

себе представниками Африки на міжнародній арені, ці держави 

можуть набути особливого статусу в Африці. Це може привести 
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до того, що ці африканські держави будуть прагнути отримати 

вигідніші умови в співпраці з китайськими партнерами. 

Поступово, у разі отримання задовільних результатів це може 

ще більше віддалити держави Африки в їхніх національних 

інтересах. Зрештою, Китай може опинитись у ситуації, коли в 

Африці виникне група держав, які не будуть більше 

задовольнятись укладенням традиційних угод з метою експорту 

сировини в обмін на багатофункціональні (із залученням 

китайських підрядників) контрактні зобов’язання інвесторів з 

КНР, вимагаючи вигідніших умов через те, що ці держави 

матимуть ширший вибір зацікавлених міжнародних партнерів. 

Утім, більшість держав Африки навряд чи володітимуть 

можливостями для цього. Проте, з другого боку, Китай та інші 

держави світу можуть використати посередництво більш 

благополучніших африканських держав з метою ефективнішої 

реалізації власної політики, інтересів та отримання вигідніших 

умов співпраці. Відповідно, виняткові позиції деяких держав 

Африки можуть спорадично провокувати політичний поділ, 

розколи і запеклі торговельно-економічні спори між країнами 

континенту. 

Зрештою, стик інтересів у форматі Китай і Захід в Африці 

має всі шанси перерости в багатосторонніший стик інтересів 

між розвиненими країнами й країнами, що розвиваються, і 

навіть у стик інтересів усередині групи країн, що розвиваються, 

для отримання вигідніших умов для реалізації власної політики 

на африканському континенті. Якщо ця тенденція не зміниться, 

держави Африки матимуть історичний шанс отримати з цього 

значну вигоду.     
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В статье исследованы актуальные вопросы политики 

Китая касательно стран Африки и проанализировано развитие 

политических, а также экономических отношений КНР с 

этими странами, среди которых крупнейшие торговые и 

инвестиционные партнеры Китая в Африке, на современном 

этапе. 

Ключевые слова: экономическое развитие, развивающиеся 

страны, дипломатические отношения, ВВП, торговый оборот. 

 

 

The article researches current issues of the China’s policy 

concerning the African countries and analyses contemporary 

political and economic relations development between the PRC and 

these countries, specifically, with the largest trading and investment 

partners of China in Africa. The article also concerns the genesis of 

China’s positions in Africa starting from the 15th century up till now 

and the contemporary state of affairs in political and economic 
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dimensions of interactions between China and the African countries. 

The prospective and problematic issues and their impact on the 

perception of China by its partners in Africa and beyond it as well as 

the trends of the evolving competition between China and the 

Western powers, specifically, the EU member-states and the US, and 

between China and other emerging countries are given careful 

consideration in the article. In addition to that, in the article are 

proposed the versions of the presumable development of the trends 

of the different world powers, particularly, China, India and Brazil, 

further political and economic cooperation and competition on the 

African continent. The options and dangers which these processes 

may create for the African states and for the PRC’s positions in 

Africa are evaluated.   

Key words: economic growth, emerging countries, diplomatic 

relations, GDP, trade turnover.             
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РОСІЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР 

Сьогодні енергетичні ресурси активно використовуються 

Росією як інструмент політичного тиску та економічного 

домінування в Європі. У статті аналізується енергетична 

політика Російської Федерації щодо країн ЄС і колишніх 

радянських республік, а також правові засади співробітництва 

Росії та ЄС в енергетичній сфері. Розглянуто механізми впливу 

РФ на політичні процеси в Європі за допомогою енергетичних 

важелів. 

Ключові слова: енергетична політика, енергетичні 

ресурси, газові війни, політичний тиск, енергетична 

залежність. 

 

Актуальність теми дослідження пояснюється значним 

інтересом до теми російської енергетичної дипломатії, що 

обумовлено роллю Росії на світових енергетичних ринках, а 

також впливом, який вона має на політичні процеси у світі. 

Адже за останні два десятиліття в Росії внаслідок серйозних 

трансформацій суттєво змінився зміст енергетичної політики 

держави, на який вплинула низка політичних рішень. Розуміння 

цілей та завдань, які ставить перед собою російське керівництво 

на даному етапі, допоможе спрогнозувати подальші кроки 

Російської Федерації в енергетичній сфері, зокрема, у 

відносинах з Україною. Крім того, аналіз енергетичної стратегії 

Росії на зовнішніх ринках, зокрема,українах Європейського 

Союзу, у значній мірі сприятиме формуванню державами 

регіону власної енергетичної політики. Інтерес до цієї теми 
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також визначається геополітичним суперництвом провідних 

держав світу та потенційними конфліктами в сфері енергетики. 

Нині енергетична проблематика посідає важливе місце в 

системі політичних та економічних досліджень і не сходить зі 

шпальт газет і сторінок наукових видань. Разом з тим, солідних 

монографічних досліджень бракує і у вітчизняній, і в російській, 

і в зарубіжній науковій думці. Звичайно, це не означає, що ця 

тематика зовсім не розглядалась із різних точок зору в науковій 

літературі. 

Так, серед російських науковців значну увагу темі 

російської енергетики та енергетичної політики Росії надають 

такі з них, якЖизнін С., Лихачов О., Симонов К., Зеленова І., 

Торкунов А., Мастепанов О. та ін. 

Праці західних науковців присвячені здебільшого 

питанням енергетичного складника зовнішньої політики Росії. 

Ідеться насамперед про праці З. Бжезінського, Ф. Хілла, К. 

Сміта, Ф. Хенсона, А. Коена. 

Що стосується джерельної бази, то основоположним 

документом, який формує засади енергетичної політики РФ, 

серед іншогой у сфері реалізації зовнішньої політики, є 

«Енергетична стратегія Росії на період до 2030 року»[1], 

затверджена розпорядженням Уряду Російської Федерації від 13 

листопада 2009 року №1715-р., а також федеральні закони,укази 

Президента та розпорядження Уряду Російської 

Федерації,декларації, договори, угоди та меморандуми у сфері 

енергетичної співпраці. 

Метою статті є аналіз особливостей процесу формування 

та здійснення сучасної енергетичної стратегії Росії щодо країн 

Заходу. 

Росія як один із ключових гравців на світовому ринку 

вуглеводнів не може не використовувати енергетичний фактор у 

своїй внутрішній і зовнішній політиці. Без перебільшення 

можна стверджувати, що дії Росії на міжнародній арені, 

сприйняття Росією навколишнього світу впливають не тільки на 
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поточну ситуацію на світових енергетичних ринках, а й 

визначають основні напрямки розвитку всієї міжнародної 

дипломатії в таких важливих сферах, як енергетична безпека, 

питання диверсифікації поставок енергоресурсів тощо. 

Основні пріоритети сучасної енергетичної дипломатії 

Російської Федерації, сформульовані в «Енергетичній стратегії 

Росії на період до 2030 року», у значній мірі обумовлені місцем 

Росії у світовій енергетиці та світовій енергетичній політиці. З 

одного боку, Росія багато років була активнимучасником 

«Великої вісімки», більшість держав-учасниць якої є 

імпортерами енергетичних ресурсів. Глобальні енергетичні 

інтереси цих держав полягають у забезпеченні довгострокових і 

надійних поставок енергоресурсів за розумними цінами. З 

другого боку, Росія входить до групи провідних експортерів 

вуглеводневих ресурсів, які зацікавлені в забезпеченні 

стабільних надходжень великих сум від експорту цих ресурсів.  

Росія, керуючись власними інтересами, прагне впливати 

на позиції обох цих груп, використовуючи суперечності 

світового ринку. Насправді, основу енергетичної дипломатії 

Російської Федерації становить поєднання економічних і 

політичних чинників. 

Упродовж останніх років Росія одночасно з 

націоналізацією енергетичного комплексу активно застосовує 

так звану енергетичну дипломатію, тобто використовує своє 

виключне положення на енергетичному ринку для досягнення 

геополітичних цілей, а також просування власних інтересів в 

енергетичній сфері. Якщо ще 20 років тому Росія намагалася 

впливати на європейські держави за допомогою ідеологічного 

чинника, то зараз Російська Федерація демонструє абсолютно 

іншу концепцію власної зовнішньої політики, активно 

використовуючи енергетичний козир у великій політичній грі. 

Для багатьох членів ЄС і таких країн, як Україна, 

Білорусь, Молдова така позиція Росії вже давно не є новиною. 
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Ще 1990 року Москва використала «енергетичну зброю» щодо 

країн Балтії, намагаючись придушити там рух за незалежність[2, 

с. 12]. 

Сьогодніж саме Євросоюз є ключовим партнером 

Російської Федерації у сфері видобування, транспортування та 

збуту вуглеводневого палива, торгівлі електроенергією, у 

питаннях енергоефективності та енергозбереження, 

забезпечення безпеки життєво важливої енергетичної 

інфраструктури, а також у сфері розв’язання проблем зміни 

клімату та стійкого розвитку. І якщо з економічної точки зору 

відносини сторін не виходять за межі цивілізованого діалогу та 

співробітництва, то політичні наслідки російської енергетичної 

політики вже давно привертають пильну увагу західних держав, 

передусім через недостатню прозорість енергетичного сектору 

РФ і спроби російського керівництва здобути політичні 

дивіденди за допомогою важелів енергетики. 

До того ж, між РФ і Євросоюзом існує пряма 

взаємозалежність: Євросоюз потребує енергетичних ресурсів, а 

Москва – доходів від їх продажу, фінансових надходжень для 

освоєння нових родовищ, модернізації існуючих і будівництва 

нових газопроводів, запровадження нових енергозберігаючих 

технологій. За таких умов кожна зі сторін прагне якомога 

ефективніше використати всі наявні важелі тиску для впливу на 

опонента та здобуття політичних та економічних переваг. 

З економічної точки зору взаємодія у сфері енергетики між 

двома сторонами здійснюється в межах Енергодіалогу Росія-ЄС, 

який було започатковано 2001 року на основі так званого 

«плануПроді», розробленого тодішнім головою Єврокомісії Р. 

Проді [3].  

Пріоритетні напрямки Енергодіалогу обговорюються на 

засіданнях Постійної ради партнерства Росії та Євросоюзу 

(ПРП) на рівні міністрів енергетики. Крім того, регулярно 

відбуваються зустрічі координаторів Енергодіалогу: нині це 
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міністр енергетики Росії А.В. Новак та комісар ЄС з питань 

енергетики Г. Оттінгер.  

Енергодіалог проходить у межах чотирьох тематичних 

груп: 

 торгівля; 

 інвестиції; 

 розвиток інфраструктури; 

 енергоефективність. 

Результати засідань цих груп представляються у вигляді 

регулярних доповідей на самітах сторін, де подаються 

узгоджені рекомендації [6]. Зокрема, для забезпечення взаємної 

енергетичної безпеки сторони розробили елементи «механізмів 

раннього попередження» про можливі порушення 

функціонування енергетичних систем. У листопаді 2009 року 

координаторами Енергодіалогу було підписано Меморандум 

про механізми раннього попередження у сфері енергетики [4]. 

Він передбачає оцінку можливих проблем і ризиків, пов’язаних 

із постачанням і попитом на природний газ, нафту й 

електроенергію. Крім того, у документі чітко прописано 

механізм попередження та оперативного реагування у випадку 

виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації в 

енергетиці. Також документ передбачає попереджувальне 

інформування про заплановані новації у сфері законодавчого 

або адміністративного регулювання енергетичної сфери [4]. 

Крім того, 1999 року тодішнім міністром палива та 

енергетики Російської Федерації С. Генераловим і членом 

Єврокомісії К. Папуцісом було підписано Меморандум про 

промислове співробітництво в енергетичній галузі [5], який 

серед іншого містив ініціативи з підтримкиенергоефективних 

підприємств в енергетиці, з урахуванням можливостей, 

визначених у межах програми TACIS.   

Загалом, основним документом співпраці Росії з ЄС є 

Угода про партнерство та співробітництво (УПС) [6], підписана 
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1994 року. Угода, яка розрахована на 10 років, втратила 

чинність 2007 року. Оскільки зараз багато чого у відносинах 

Росія-ЄС змінилось, сторони дійшли висновку, що необхідно 

розробити нову угоду. Передбачається, що в новому документі 

будуть висвітлені питання економічної співпраці, політичного 

діалогу, розвитку чотирьох загальних сфер – економічної; сфери 

свободи, безпеки та правосуддя; зовнішньої безпеки; науки та 

освіти, зокрема  культурні аспекти [7]. Однак для підписання 

нової угоди між Росією та ЄС потрібно подолати серйозні 

перешкоди, адже Брюссель і Москва, укладаючи цей договір, 

ставлять перед собою різні цілі. Росія хоче отримати лаконічну 

угоду, ЄС – загальну, у якій будуть закріплені демократичні 

стандарти правової держави та гарантовані основні аспекти 

енергетичної безпеки. Насамперед це стосується наміру ЄС 

інтегрувати Енергетичну хартію, включаючи її транзитний 

протокол, в Угоду про партнерство та співробітництво, що 

ймовірно призведе до загострення переговорного процесу.  

Договір до Енергетичної хартії (ДЕХ) був підписаний 

Росією та низкою інших держав ще 1994 року та вступив у силу 

1997-го, хоча Росія його так і не ратифікувала [8].  

Тривалий час ДЕХ вважався неефективним механізмом, 

однак 2006 року Єврокомісія та держави-члени ЄС розпочали 

активну роботу над втіленням основ договору в життя, 

наполягаючи на ратифікації договору Росією. І хоча на момент 

підписання Угоди про партнерство та співробітництво між 

Росією та ЄС Росія не ратифікувала Договір до Енергетичної 

хартії, угода все ж містила посилання на ДЕХ, як на основу 

відносин в енергетиці. Так, згідно з §1 ст. 65 УПС, 

«співробітництво здійснюється на основі принципів ринкової 

економіки та європейської Енергетичної хартії на основі 

поступової інтеграції енергетичних ринків у Європі»[6]. 

2006 року ЄС запропонував інтегрувати окремі положення 

ДЕХ і його протоколу безпосередньо в нову правову базу 

відносин Росія-ЄС – Договір про стратегічне партнерство. У 
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дійсності йдеться про те, щоб поставити схвалення нової 

правової бази відносин Росія-ЄС у залежність від прийняття 

Москвою відповідних вимог у сфері енергетики. 

Позиції ж Росії щодо ДЕХ та інших ключових питань були 

озвучені під час головування Російської Федерації на саміті 

Великої вісімки 2006 року, у межах якого енергетика була 

однією з пріоритетних тем. Так, було піднято питання про те, 

що чіткі гарантії безпеки повинні отримувати не лише 

споживачі, але й постачальники. У випадку останніх це безпека 

попиту – гарантії того, що видобуті природні ресурси знайдуть 

свого споживача, а інвестовані кошти окупляться. Іншими 

словами, ідеться про довгострокові зобов’язання постачальників 

видобувати й постачати енергетичні ресурси, а споживачів – 

купувати їх за прийнятними цінами.  

Імовірно, така позиція Москви на саміті була викликана 

газовим конфліктом з Україною у січні 2006 року, коли 

«Газпром» обмежив поставки газу до України, розпочавши, як 

виявилося пізніше, період «газових війн» між двома державами. 

Цей крок, до того ж зроблений на рідкість недбало з точки зору 

його інформаційного супроводження, викликав на Заході дуже 

різку реакцію. До того ж, було цілком зрозумілим політичне 

підґрунтя у використанні ціни на газ для тиску на прозахідний 

уряд в Україні. Як наслідок, із надійного постачальника 

енергоносіїв в очах європейської громадськості Росія відразу 

перетворилась на «енергетичного жандарма», а «Газпром»  на 

енергетичну зброю Кремля[9, с. 13]. 

Крім того, у січні 2007 року подібна акція з боку Росії 

відбулася проти Білорусі, яка до цього була найближчим 

партнером Москви.  

Хоча видима причина в кожному з цих випадків полягала 

в наближенні тарифів на нафту і газ для сусідніх країн до 

міжнародних рівнів, іншим мотивом, безсумнівно, було 

бажання Росії протидіяти поліпшенню відносин України із 
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Заходом і зіграти на уразливості та суперечностяхусередині ЄС. 

Навіть з урахуванням того, що ЄС досить повільно розпочав 

розробку власної енергетичної політики, Росії не варто було 

очікувати на вихід із цих ситуацій без погіршення свого реноме 

як надійного постачальника енергоресурсів.  

Не дивно, що підсумки саміту G-8 виявилися дуже 

скромними. Усе, чого вдалося досягти російській стороні – це 

зафіксувати як одне із завдань глобальної енергетичної безпеки 

«розвиток діалогу й обміну думками поміж усіма зацікавленими 

сторонами з питань посилення взаємозалежності в енергетичній 

сфері та безпеки пропозиції та попиту» [10]. 

У грудні 2006 року один із російських аналітиків влучно 

зазначив, що «Москві вдалося позиціонувати себе частиною 

проблеми енергетичної безпеки, а не частиною її розв’язання» 

[11]. 

Звичайно, «Газпром» декларує пріоритет економічних 

інтересів, реалізація яких необхідна для перетворення компанії 

в глобальну енергетичну корпорацію. Але визначальними при 

виборі моделі поведінки газового монополіста все одно стають 

політичні міркування Кремля. 

Так, РФ активно використовує придбані в Європі 

комунікації та активи як інфраструктурну зброю. Прикладом 

цього є словацький «Транспетрол», 49% акцій якого було 2002 

року придбано російською компанією «Юкос». Починаючи з 

2003 року, російська сторона блокує спроби українських 

експортерів у транспортуванні нафти неросійського 

походження, зокрема, каспійської, для потреб чеської 

нафтопереробки [2, с. 14].  

Очевидно, що Європа не згодна з російськими планами 

енергетичного домінування. Прикладом цього є не лише судові 

позови, але й проекти диверсифікації постачання енергетичних 

ресурсів, зокрема газу, до Європи. Таким проектом є 

Південний газовий коридор, розрахований на всі потенційні 

потоки газу, які можна отримати і транспортувати через 
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територію Туреччини до Європи. Ідеться про поставки газу з 

Азербайджану, Туркменистану, Ірану, Іраку, загальним обсягом 

60 млрд. кубометрів. 

До проектів у межах Південного газового коридору слід 

зарахуватиNabucco, інтерконектор Туреччина-Греція-Італія 

(ITGI) у зв’язці з Трансадріатичним газопроводом (ТАР), «Білий 

потік», Транскаспійський газопровід, новий проект 

Трансанатолійського газопроводу, а також іранський та 

іракський конектори для поставок газу до Європи. 

Базовим проектом слід вважати Nabucco, хоча його 

реалізація викликає в експертів усе більше запитань.  

Крім того, існують уже налагоджені шляхи поставок 

енергоносіїв в обхід території Росії. Це трубопроводи Баку-

Тбілісі-Джейхан, Баку-Супса та Баку-Тбілісі-Ерзурум, які 

проходять територією Грузії та напряму впливають на 

монопольне становище Росії як основного постачальника 

енергоносіїв до Європи. Чимало експертів пов’язують 

російсько-грузинський конфлікт 2008 року саме з намаганнями 

РФ нівелювати імідж Грузії як надійного постачальника 

енергоресурсів з Каспію та Центральної Азії до Європи, адже 

будь-яке загострення ситуації чи воєнні дії загрожують повним 

припиненням постачань [12]. 

Отже, відносини Росії з головним споживачем 

енергоносіїв і головним джерелом новітніх технологій у 

геологорозвідці – ЄС – важко назвати цілком дружніми та 

прозорими. Для Росії постачання нафти й газу на європейський 

ринок мають життєво важливе значення, і не лише з суто 

економічної точки зору. Амбітна мета економічного й 

політичного домінування Росії в Європі та енергетична зброя, 

яку Москва активно використовує задля досягнення цієї мети, 

вимагає тепер зовсім інших підходів і засобів.  

І якщо з економічної точки зору відносини сторін не 

виходять за межі цивілізованого діалогу та співробітництва, то 
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політичні наслідки російської енергетичної політики вже давно 

привертають пильну увагу західних держав, насамперед через 

недостатню прозорість енергетичного сектору РФ і спроби 

російського керівництва здобути політичні дивіденди за 

допомогою важелів енергетики. 
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During recent years, Russia widely uses the energy resources 

as an instrument of political pressure and economic dominance in 

Europe.InthearticleRussia’senergypolicytowardsthe EU and the 

former Soviet republics, as well as the legal basis of the EU-Russia 

energy cooperation, have been analyzed. Mechanisms of Russia’s 

influence over the Europe by using energy levers have been studied. 
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Сегодня энергетические ресурсы активно используются 

Россией в качестве инструмента политическо годавления и 

экономического доминирования в Европе. В статье 

анализируется энергетическая политика России по отношению 

к странам ЕС и бывшим советским республикам, а также 

правовые основы сотрудничества России и ЕС в 

энергетическойсфере. Рассмотрены механизмы влияния РФ на 

политические процессы в Европе с помощью энергетически 

хрычагов.  
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УЧАСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У 

ПРИДНІСТРОВСЬКОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ 

У статті досліджується роль і вплив Російської 

Федерації на врегулювання «замороженого конфлікту» в 

Придністровському регіоні Республіки Молдова. Доведено, що 

головним геополітичним мотивом участі Кремля в урегулюванні 

конфлікту є прагнення домогтися від провідних держав світу 

визнання пострадянського простору «сферою особливої 

відповідальності» Росії. Автор переконаний, що вирішальним 

чинником перебування придністровського конфлікту в 

«замороженому» стані залишається небажання Росії 

залишити останній військовий форпост у цьому регіоні і таким 

чином втратити один із дієвих важелів впливу на ситуацію в 

ньому, адже Придністров’я є також важелем політичного 

впливу Росії на Україну. Відтак не дивує, що попри низку 

запропонованих країнами-гарантами, посередниками і 

спостерігачами планів урегулювання придністровської 

проблеми, жоден з них не був реалізований, позаяк влада 

самопроголошеної ПМР повсякчас відчувала всебічну підтримку 

Кремля, що не лише прагне стати єдиним гарантом миру і 

безпеки в регіоні, але і своїми практичними діями робить 

неможливою реінтеграцію Придністров’я до складу Молдови. 

Ключові слова: Придністровський конфлікт, 

протистояння, посередництво, Росія. 
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Безпрецедентний тиск Кремля на українську владу, 

наслідком чого стало непідписання Україною Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом на вільнюському саміті в 

листопаді 2013 р., і парафування тексту аналогічної угоди 

Молдовою, актуалізувало придністровське питання. 

Результативність російського тиску на Київ надихнула владу 

самопроголошеної Придністровської Молдавської 

Республіки (ПМР) зробити ще один крок у напрямку 

інтеграції до складу Російської Федерації – відтепер на 

території ПМР верховенство належить російським законам. 

Це означає, що всі зусилля міжнародної спільноти, 

спрямовані на  реінтеграцію Придністров’я до складу 

Молдови, були марними, а влада ПМР разом з Росією – 

країною-гарантом врегулювання проблеми – робили 

видимість участі в переговорному процесі у форматі 5+2. 

Підтвердити чи спростувати цю тезу можна лише вдавшись 

до аналізу подій навколо Придністров’я та участі в них 

Російської Федерації від початку кризи і дотепер.  

Проблемі виникнення, ескалації та спроб розв’язання 

конфлікту між центральною владою Республіки Молдова в 

Кишиневі і сепаратистським режимом у Тирасполі на 

лівобережжі Дністра присвячено значну кількість праць 

українських [5; 8 – 12], російських [1; 3; 4; 6; 7; 12; 14] і 

зарубіжних дослідників [2; 15; 16]. Узагальнюючи стан 

наукової розробки теми українськими науковцями, 

зауважимо, що ними аналізуються причини, передумови та 

еволюція конфлікту, переговорний процес і участь у ньому 

країн-гарантів, проте питання участі Російської Федерації в 

урегулюванні придністровської проблеми комплексно не 

досліджувалось. Метою статті є аналіз основних аспектів 

участі Росії в придністровському врегулюванні. 

Коли розпався СРСР, озброєння та військову техніку 

колишньої 14-ї радянської армії, підпорядкованої Одеському 
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військовому округу і дислокованої в Молдові, отримали обидві 

сторони придністровського конфлікту. Військовики 

Придністров’я – згідно з указом лідера бунтівного регіону 

І. Смирнова про перехід у власність ПМР озброєнь, військової 

техніки і майна, що перебувало на її території, а офіційний 

Кишинів – згідно з рішенням командування 14-ї армії та 

Об’єднаних Збройних Сил СНД про передачу озброєння і 

військової техніки, підрозділів, дислокованих у Молдові. Ці 

рішення мимохідь сприяли розгортанню збройного 

протистояння конфліктуючих сторін.  

Збройна фаза протистояння у Придністров’ї, спричинена 

передусім етнічним і геополітичним чинниками, розпочалась у 

березні 1992 р. Наслідком збройного конфлікту стало введення 

28 березня президентом Молдови М. Снєгуром надзвичайного 

стану і прямого президентського правління. 18 червня 

парламентарі Молдови разом з депутатами Верховної Ради 

Молдови, обраними в Придністров’ї, затвердили основні 

принципи мирного врегулювання, що передбачали роз’єднання 

ворогуючих сторін, розформування добровільних воєнізованих 

угруповань і повернення біженців до місць постійного 

проживання. Однак 19 червня незаконні гвардійські 

формування й інші воєнізовані частини самопроголошеної ПМР 

атакували відділення молдовської поліції в Бендерах. У 

відповідь на ці дії в Бендери ввійшли молдовські війська, але 

взяти місто під свій контроль не змогли. Вирішальним 

чинником у поразці молдовської армії стала участь у бойових 

діях на боці ПМР дислокованої в Придністров’ї 14-ї російської 

армії, командувач якої генерал-майор О. Лебедь віддав наказ 

блокувати підступи до Бендер і мосту, що з’єднує місто з 

територією Лівобережжя Дністра. Бої в місті тривали до 2 

липня, коли сторони досягли домовленості про припинення 

вогню. 

21 липня президенти Молдови і Росії підписали угоду 

«Про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в 
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Придністровському регіоні Республіки Молдова», а 29 липня в 

Бендери ввійшла Тульська повітряно-десантна дивізія для 

здійснення миротворчих функцій у регіоні. Молдова, 

Придністров’я і Росія оголосили смугу вздовж Дністра 

(довжиною 225 км і шириною 12 – 24 км) зоною безпеки, 

контролювати яку доручено тристороннім миротворчим силам у 

складі молдовського, придністровського і російського 

контингентів під наглядом Об’єднаної контрольної комісії 

(ОКК).  

Посприявши перемозі Тирасполя у збройному 

протистоянні з Кишиневом силами 14-ї армії, Росія й надалі 

використовує її разом з розташованим там миротворчим 

контингентом для посилення свого геополітичного впливу в 

регіоні. За оцінкою незалежних експертів, до середини 1993 р. 

за допомогою 14-ї російської армії було завершено формування 

збройних сил Придністров’я, 70% складу яких, у порушення 

досягнутих угод, дислокується в зоні безпеки. Крім того, понад 

52% солдат і сержантів 14-ї російської армії комплектується зі 

складу населення придністровського регіону [5, с. 139], що 

ставить під сумнів здатність російського контингенту 

дотримуватися нейтралітету при виконанні миротворчих 

функцій. Не дивно, що керівництво Молдови задля збереження 

паритету протилежних сторін конфлікту запросило до зони 

безпеки миротворчий контингент ОБСЄ, який мав замінити 

російський миротворчий контингент. Утім ротації не відбулося, 

натомість до Молдови ОБСЄ направила свою постійну місію. 

У жовтні 1994 р. між Молдовою та Російською 

Федерацією була укладена угода щодо виведення 14-ї армії. 

Унаслідок угоди загальна чисельність групи зменшилася від 

6500 до 2600 військовослужбовців, значну кількість техніки 

було повернуто до Росії, однак знищення величезного арсеналу 

боєприпасів, розташованого поблизу ст. Ковбасна, триває й 

донині [8]. 



Участь Російської Федерації у Придністровському врегулюванні 

____________________________________________________________ 

247 
 

Щоби нівелювати вплив Росії у Придністров’ї, ОБСЄ на 

саміті в Стамбулі 1999 р. зобов’язало Кремль ліквідувати 

російські озброєння до 31 грудня 2002 р. Але, попри часткове 

виконання Москвою взятих зобов’язань, основна частина 

озброєнь так і залишається на цій території. Також Росія 

зазначає, що надалі не підписуватиме жодних документів у 

форматі ОБСЄ, якщо вони будуть поставлені в залежність від 

виконання Росією Договору про звичайні збройні сили в Європі 

(ДЗЗСЄ),  участь у якому Росії призупинена згідно з указом 

президента В. Путіна від 14 липня 2007 р. у відповідь на наміри 

США розмістити елементи американської протиракетної 

системи в Польщі та Чехії [14]. Це означає, що термін 

остаточного виведення російських військ з території невизнаної 

ПМР залишається невідомим. 

Окрім чинника військової участі Росії у 

придністровському конфлікті, важливе значення для 

врегулювання проблеми Кремль вбачає у виробленні плану дій, 

що сприяв би реалізації російського сценарію розв’язання 

проблеми. Свідченням цього є бажання нав’язати російське 

бачення виходу з кризи. Так, у серпні 2000 р. голова російської 

державної комісії з урегулювання придністровського конфлікту 

Є. Примаков висунув на обговорення російські пропозиції з 

цього питання – так званий «план Примакова», що передбачав 

створення на основі «ПМР» і Молдови договірної федерації. 

Пропонований статус не задовольнив жодну зі сторін конфлікту 

– Придністров’я допускало лише конфедерацію, Молдова ж 

відмовлялася надати придністровському регіону рівноправний 

статус як державоутворюючого суб’єкта. «План Примакова» 

передбачав і участь України в урегулюванні конфлікту, але на 

других ролях – лише як партнера, що підтримає «ідеологічну 

ініціативу» Російської Федерації, однак і він не став 

вирішальним для долі Молдови та невизнаної ПМР. 

Різне розуміння сторонами поняття «спільної держави» та, 

як наслідок, підходів до розв’язання придністровської 
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проблеми, настійливо вимагало від країн-гарантів Росії та 

України і Місії ОБСЄ розробки нового концептуального 

підходу до врегулювання відносин між Тирасполем і 

Кишиневом. Така ініціатива – створення федеративної держави 

– Республіки Молдова, одним із суб’єктів якої мало стати 

Придністров’я, була запропонована сторонам конфлікту на 

зустрічі в Києві 2 липня 2002 р. у вигляді проекту Угоди між 

Республікою Молдова і Придністров’ям. Наступні події 

показали, що й запропонований Україною, ОБСЄ  та США 

федеративний принцип побудови взаємин влади обох берегів 

Дністра не став продуктивним, позаяк керівництво сепаратистів 

воліло відтепер говорити про свою готовність сісти за стіл 

переговорів лише у випадку конструювання конфедерації 

Республіки Молдова і ПМР. Аналогічна доля спіткала й 

російський план урегулювання конфлікту через федералізацію 

Республіки Молдова, відомий як Меморандум Д. Козака, 

оприлюднений восени 2003 р. Окрім федералізації, документом 

передбачалося збереження російської військової присутності до 

2020 р.  

Пропонуючи «Меморандум Козака» Кремль усерйоз 

розраховував на те, що прийняття цього плану стане важливим 

прецедентом урегулювання етнополітичного конфлікту за 

сприяння Росії не лише в Придністров’ї, а й щодо решти 

«заморожених конфліктів» на пострадянському просторі – в 

Абхазії, Південній Осетії та Нагірному Карабасі. Успіх у 

Придністров’ї мав би показати, що Росія впоралась із 

завданням, непосильним для миротворців з ОБСЄ та Ради 

Європи.  

Після провалу «плану Козака» миротворча політика Росії 

щодо врегулювання конфліктів на пострадянському просторі 

зазнала кардинальних змін. Натомість керівництво Росії вдалося 

до вже неодноразово випробуваних засобів тиску і шантажу на 

країни так званого Близького зарубіжжя задля поновлення свого 
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домінування на всьому пострадянському просторі [15]. Ці зміни 

в політиці Росії вплинули й на її відносини з Молдовою. 

Щоб примусити країну проводити політику, що 

відповідала б інтересам 

Москви, було запроваджено низку обмежень у 

двосторонніх економічних відносинах. Упродовж усього 2004 р. 

згортались економічні зв’язки з Кишиневом,  2005 р. з’явилася 

заборона на ввезення до Росії плодоовочевої продукції, 

наступного 2006 р. припинено імпорт молдовських вин і 

коньяків, експорт яких становить важливу частину доходів 

країни. Не обмежившись економічними санкціями, Москва 

почала підтримувати опозицію владі комуністів у Молдові, 

проте прорахувалась, тому що на парламентських виборах у 

лютому 2005 р. опозиційний блок «Демократична Молдова» не 

зміг скласти серйозну конкуренцію коміністам, які знову 

отримали більшість у парламенті і переобрали на другий 

президентський термін свого лідера В. Вороніна.  

Погіршення відносин між Москвою та Кишиневом не було 

вигідним для обох сторін. Фінансові втрати Молдови через 

економічні санкції становили у 2006 р. майже 200 млн. доларів 

[10, с. 237]. Постраждали також власники винних заводів – в 

основному російські компанії, а також вітчизняні споживачі. 

Авторитет Росії серед населення Молдови різко знизився 

зокрема через підтримку Москвою націоналістичної опозиції. У 

виграші опинилася лише влада самопроголошеної ПМР, що 

продовжила дрейф у бік Москви, провівши у вересні 2006 р. 

референдум, 97% учасників якого підтримали ідею 

незалежності ПМР і її наступне приєднання до Росії.  

За цих обставин Кремль змушений був шукати новий 

варіант придністровського врегулювання. Так, 2007 р. з’явився 

на світ проект, підготовлений Юрієм Зубаковим – заступником 

секретаря РНБО Росії і представником російської сторони на 

російсько-молдовських переговорах, що відбуваються поза 

межами офіційного формату «5+2» [16].  
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Згідно з цим планом, по-перше, Москва фактично 

підтримала формальне відновлення територіальної цілісності 

Республіки Молдова без прямого порушення Конституції 

Молдови, зокрема – без декларування федеративного чи 

конфедеративного устрою, на відміну від попередньої 

російської пропозиції «Плану Козака» 2003 р. У другій 

пропозиції плану йшлося про необхідність вироблення спільної 

декларації президента Молдови В. Вороніна та лідера ПМР І. 

Смирнова щодо одночасного саморозпуску молдавського 

парламенту і Верховної Ради Придністров’я та оголошення 

нових виборів, що де – факто означало визнання Кишиневом 

влади Тирасполя. У третій – передбачалося проведення 

паралельних, але окремих виборів у Молдові та в ПМР у 

листопаді 2007 р. до парламенту Республіки Молдова, що мав 

надати 18 – 19 депутатських мандатів з 101-го для депутатів з 

Придністров’я, пропорційно населенню останнього. Також 

Тирасполь мав делегувати до уряду Молдови першого віце-

прем’єра і заступників міністрів у кожне відомство [16].  

Зовнішньополітична частина плану містила відмову 

Молдови від вимоги негайного виведення з території 

Придністров’я російських військ, які, згідно з «планом 

Зубакова», мали залишити молдавську територію впродовж 

двох років у випадку повної реалізації цього плану. Також 

Кишинів мав гарантувати збереження статусу постійного 

нейтралітету, утриматись від вступу до НАТО, й відмовитися 

від розміщення на своїй території військових баз будь-якої 

держави, окрім Росії [16]. У разі прийняття цього плану 

керівництвом Молдови, Кишинів та Москва мали 

проінформувати інших членів переговорного процесу у форматі 

5+2 про його прийняття, що означало фактичне усунення 

учасників урегулювання  від процесу розв’язання 

придністровського конфлікту. Однак і цей план Кремля не було 

реалізовано через дійсне вилучення з цього процесу таких 
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важливих учасників переговорного процесу, як США, ЄС і 

Україна.  

На Заході є усвідомлення того, що існування такої зони 

нестабільності, як придністровсько-молдовська, а також 

існування самопроголошеної ПМР, є безпосередньою загрозою 

стабільності та безпеці об’єднаної Європи. Підтвердженням 

цьому є й задекларований 5 червня 2010 р. Німеччиною і Росією 

намір про створення нової платформи для вироблення 

можливих варіантів розв’язання придністровського конфлікту у 

вигляді комітету РФ-ЄС із зовнішньої політики та безпеки на 

рівні глав зовнішньополітичних відомств сторін. Україну до 

участі в новій ініціативі не покликали. Відбувається це, 

вочевидь, тому, що Україна, здається, до кінця не 

сформулювала свої національні інтереси у придністровському 

врегулюванні. 

Утім вирішальним чинником перебування 

придністровського конфлікту в «замороженому» стані 

залишається небажання Росії залишити останній військовий 

форпост у цьому регіоні і, таким чином, втратити один із дієвих 

важелів впливу на ситуацію в ньому, адже Придністров’я є 

також важелем політичного впливу Росії на Україну. Саме тому 

ПМР є стратегічним партнером РФ. Орієнтований на Росію 

Тирасполь дозволяє їй здійснювати вплив на культурно подібні 

йому області Півдня та Сходу України, Криму. 

Разом з тим, не треба недооцінювати вплив, який 

справляють Придністровський та інші етнополітичні конфлікти 

пострадянського простору на внутрішньополітичну ситуацію в 

самій Росії. Для неї все характернішими стають процеси 

консолідації російського суспільства через форсоване створення 

образу ворога в особі незалежних пострадянських республік. Їм 

посилено «інкримінуються» не тільки вдавані порушення прав 

російськомовного населенння, але й відкрите декларування 

прозахідної орієнтації власного державного розвитку. Усе це 

породжує реваншистські агресивні настрої в російському 
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суспільстві і лише підживлює сепаратиські настрої населення 

самопроголошених держав.  

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що попри 

низку запропонованих країнами-гарантами, посередниками і 

спостерігачами планів врегулювання придністровської 

проблеми, серед яких і побудова асиметричної федерації, і 

створення широкої автономії, і асоційоване членство в союзі 

держав, жоден з них не був реалізований, тому що влада 

самопроголошеної ПМР повсякчас відчувала всебічну 

підтримку Кремля, що не лише прагне стати єдиним гарантом 

миру і безпеки в регіоні, але й своїми практичними діями 

робить неможливою реінтеграцію Придністров’я до складу 

Молдови. І не через євроінтеграційні прагнення Молдови, а 

заради реалізації Росією проекту створення Євразійського 

союзу як антитези ЄС. Безсумнівно, що місце в цьому проекті 

нового варіанта Російської імперії знайдеться й для 

Придністровського регіону Молдови.  
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The role and influence of the Russian Federation in the 

settlement of "frozen conflict" in the Transnistrian region of 

Moldova are examined in the article. It is proved that the main 

geopolitical motive of Kremlin involvement in the settlement of the 

conflict is the desire to achieve from the leading countries of the 

world the recognition of the post-Soviet space as a "sphere of special 

responsibility" of Russia. The author is convinced that the decisive 

factor that Transnistrian conflict is staying in the "frozen" status is 

Russia's unwillingness to leave the last military outpost in the region 

and thereby to lose one of the most effective levers of influence on 

the situation there, because Transnistria is also a lever of political 

impact in Ukraine. Therefore it is not surprising that despite a 

number of proposed plans to settle the Transnistria conflict by 

guarantor countries, mediators and observers, none of them have 

been implemented, as self-proclaimed authorities of Pridnestrovian 

Moldavian Republic often feel comprehensive support from the 

Kremlin that not only aims to be the only guarantor of peace and 

security in the region, but also by its practical actions makes it 

impossible to reintegrate Transnistria to Moldova. 
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В статье исследуется роль и влияние Российской 

Федерации на урегулирование «замороженного конфликта» в 

Приднестровском регионе Республики Молдова. Доказано, что 

главным геополитическим мотивом участия Кремля в 

урегулировании конфликта является стремление добиться от 

ведущих государств мира признания постсоветского 

пространства «сферой особой ответственности» России. 

Автор убежден, что решающим фактором пребывания 

приднестровского конфликта в «замороженном» состоянии 

остается нежелание России оставить последний военный 

форпост в регионе и таким образом потерять один из 

действенных рычагов влияния на ситуацию в нем, ведь 

Приднестровье является также рычагом политического 

влияния России на Украину. Поэтому не удивляет, что 

несмотря на ряд предложенных странами-гарантами, 

посредниками и наблюдателями планов урегулирования 

приднестровской проблемы, ни один из них не был реализован, 

поскольку власти самопровозглашенной ПМР постоянно 

чувствовали всестороннюю поддержку Кремля, который не 

только стремится стать единственным гарантом мира и 

безопасности в регионе, но и своими практическими 

действиями делает невозможной реинтеграцию 

Приднестровья в состав Молдовы. 

Ключевые слова: Приднестровский конфликт, 

противостояние, посредничество, Россия. 
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умовах подолання фінансово-економічної кризи, її вплив на 

становлення і розвиток загальноєвропейської зовнішньої 

політики. Особливу увагу відведено аналізу основних 

зовнішньополітичних напрямів європейської дипломатії, 

окреслено перспективи спільної зовнішньої та безпекової 

політики  об’єднаної Європи. 
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Подолання кризових явищ у єврозоні, значною мірою 

зумовлених особливостями економічної та інституційної моделі 

ЄС, визначило не лише порядок денний його діяльності 

протягом останніх років, а й задало магістральний напрям 

дискусій щодо майбутнього Європейського проекту в цілому. 

Економічна криза зробила очевидною необхідність глибинних 

інституційних трансформацій цієї міждержавної установи задля 

успішного розвитку та поглиблення євроінтеграційних процесів. 

Драматичні події в України, безпосередньо пов’язані з 

прагненням реалізувати європейський вибір українського 

народу, а також фактична анексія Криму Російською 

Федерацією впродовж надзвичайно малого проміжку часу 

створили кардинально інший контекст щодо перспектив 

подальшого розвитку європейської спільноти як впливового 
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міжнародного гравця. Отже, актуальність даної статті 

визначається необхідністю з’ясувати передумови, економічні та 

політичні обставини, що зумовлюють позиції ЄС з основних 

зовнішньополітичних проблем.  

Дослідження політичних процесів, що відбуваються на 

європейському просторі, через їх комплексність та 

багаторівневість, являють собою широкий спектр напрацювань 

науковців, експертів, дипломатів, журналістів, тому значний 

масив праць щодо цього належить, радше, до політичної 

публіцистики. Політичні проблеми Європи перебувають у 

центрі уваги досліджень таких відомих фахівців, як Дж. Демпсі, 

А. Рар, А. Ротфельд, С. Сестанович, Р. Каган, А. Леві, А. Пол, 

Дж. Фрідмен. Серед російських дослідників європейської 

проблематики відзначимо С. Караганова, Ф. Лукьянова, 

Н. Арбатову, Ю. Дєрябіна, Д. Трєніна; серед українських учених 

– Г. Яворську, Г. Перепелицю, М. Капітоненка, О. Снігир, 

В. Горбача, В. Чалого, В. Копійку. Загалом проведений нами 

аналіз експертного доробку у сфері вивчення політичних 

процесів на європейському просторі показово свідчить про те, 

що оцінки фахівців часто збігаються, але наявні й відмінності, 

що доводить багатогранність європейських політичних, 

соціальних, економічних і культурних процесів, складність 

їхнього осягнення, дослідження та прогнозування.  

Метою статті є аналіз низки внутрішніх і зовнішніх 

чинників, що зумовлюють характер загальноєвропейського 

зовнішньополітичного курсу, а також спрогнозувати 

пріоритетні напрями зовнішньої політики ЄС у коротко – та 

середньостроковій перспективі. 

Підсумки 2013 року свідчать про поступовий вихід країн 

єврозони з рецесії, проте експерти все ж таки доволі обережні в 

прогнозах щодо стабільного відновлення європейської 

економіки через його нерівномірність і небезпечну вразливість 

фінансових ринків. До того ж, у європейському експертному 
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співтоваристві розгорнулася ціла дискусія щодо ефективності 

політики бюджетного стримування та жорсткої економії 

державних витрат [1].  

Занепокоєння викликають процеси, що негативно 

впливають на соціально-політичну ситуацію всередині 

європейської спільноти. З одного боку, це поява розподілу на 

центр (країни зі стійкішою економікою, що демонструють 

тенденції зростання) та периферію (країни з високим рівнем 

суверенного боргу та безробіття). З другого боку, простежується 

загострення внутрішньодержавних суперечностей і зростання 

євроскептичних настроїв внаслідок погіршення соціально-

економічних умов. Водночас, у політичному житті 

європейських країн простежується стабільне зростання 

популярності правих партій з яскраво вираженою критичною 

позицією щодо євроінтеграційних процесів – голландська 

Партія свободи, французький Національний фронт, Партія 

незалежності Великої Британії. Головними об’єктами критики 

євроскептиків є: розширення повноважень брюссельської 

бюрократії; несправедливий розподіл фінансової допомоги 

(причому, у країнах-донорах критикується надмірність такого 

фінансування, тоді як у проблемних країнах незадоволення 

викликає його недостатність); катастрофічність наслідків 

міграційної та етноінтеграційної політики і так званого 

мультикультуралізму; позбавлення національних держав 

суверенних прав і повноважень в ім’я загальноєвропейської 

єдності [2]. 

Слід також зазначити, що в європейському політичному й 

експертному середовищі триває дискусія щодо перспектив 

розвитку ЄС як наддержавного утворення в глобалізованому 

світі з вільним обертом капіталів і тенденцією до утворення 

стратегічних блоків (регіональних економічних зон, угод про 

вільну торгівлю тощо) [3]. З позиції М. Драгі, подальший 

розвиток ЄС потребуватиме дедалі більшої консолідації зусиль 
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його країн-членів, очікуються посилення наднаціональних 

елементів, передусім в економічній царині. Західні економісти 

також пророкують передачу національних повноважень у сфері 

бюджету та фіскальної політики загальноєвропейським органам, 

створення ефективного Банківського союзу та єдиного 

контролюючого механізму на базі Європейського центробанку 

[4]. 

Перспективи загальноєвропейської зовнішньої політики. 

Тривалий час зовнішньополітичний вимір європейської 

інтеграції займав другорядні позиції, що обумовлювалося 

відсутністю спільного порядку денного, слабкістю 

загальноєвропейських інститутів та істотними розходженнями в 

позиціях країн-учасниць ЄС щодо проблемних питань 

міжнародних відносин. Положення Лісабонського договору 

(2009 р.) щодо запровадження посади Верховного представника 

ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки покликані 

були забезпечити узгодженість і координацію зовнішньої 

діяльності Європейського Союзу. Однак національні дипломатії 

провідних європейських держав, насамперед Німеччини та 

Франції, поки не готові повністю відмовитися від власних 

позицій, передавши повноваження єдиному 

зовнішньополітичному відомству ЄС у Брюсселі. Західні 

експерти називають кілька причин виникнення подібної 

ситуації. По-перше, виникла інституційна невизначеність 

унаслідок конфлікту між повноваженнями керівних органів ЄС і 

представниками держав-учасниць. По-друге, декларативний 

характер зовнішньополітичної діяльності ЄС, часто 

перевантажений риторикою щодо спільних цінностей, відверто 

гальмує практичну реалізацію політичних рішень. По-третє, 

зовнішній політиці ЄС не вистачає послідовності та чіткого 

визначення пріоритетів. Вироблення й розробка стратегічно 

важливих векторів загальноєвропейської зовнішньої політики на 

практиці замінюється висуненням нових політичних ініціатив, 
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що відображають інтереси окремих членів  або ж груп країн ЄС 

[5]. 

У цьому контексті надзвичайно важливим чинником для 

успішного розвитку загальноєвропейської зовнішньої політики 

виступає саме стратегічна визначеність єдиного 

зовнішньополітичного курсу ЄС, його зосередженість на 

розв’язані міжнародних проблем, які мають першочергове 

значення як для держав-учасниць, так і для розвитку та 

перспектив самого Євросоюзу як авторитетного міжнародного 

гравця. Виходячи з нинішньої геополітичної ситуації, 

очевидною є пріоритетність трьох основних напрямів, на яких у 

найближчій і середньостроковій перспективі 

зосереджуватимуться політичні інтереси Євросоюзу: сусідні 

держави, які не є членами ЄС, але перебувають у постійній 

тісній взаємодії з європейським співтовариством (країни 

Східного партнерства та Середземноморський регіон), 

Російська Федерація та США. 

Зовнішньополітичні ініціативи ЄС. Про певні кроки в 

напрямку формування спільних зовнішньополітичних інтересів 

Європи свідчить тенденція до розширення сфери європейських 

стратегічних інтересів у східному та південному напрямках 

(розроблення проектів Середземноморського та Східного 

партнерства, формування системи транспортних комунікацій з 

відповідною інфраструктурою). На думку експертів, реалізація 

подібних проектів означає формування орієнтованого на Європу 

геоекономічного простору з відповідним включенням 

проміжних країн у сферу європейських інтересів [6]. 

Щодо розвитку відносин ЄС з країнами 

Середземноморського регіону. Цілі Євросоюзу в даному регіоні 

є очевидними: зміцнення безпеки його південних кордонів у 

контексті посилення загроз у вигляді діяльності міжнародних 

терористичних угруповань; боротьба з нелегальною міграцією, 

що стала справжнім викликом для південно-європейських 
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держав; розширення можливостей доступу до ресурсів регіону, 

насамперед енергетичних; вихід на місткий і перспективний 

ринок збуту європейських товарів; розвиток інфраструктурних 

проектів тощо.  

Наслідки фінансово-економічної кризи, хвиля революцій і 

масових виступів у країнах Близького Сходу та Північної 

Африки, громадянська війна в Сирії, напружені відносини 

Ізраїлю з низкою арабський держав негативно впливають на 

ефективність проекту Союзу Середземномор’я. Це ставить під 

сумнів можливості Євросоюзу як міжнародного суб’єкта не 

тільки впливати  на розв’язання кризової ситуації, а й 

забезпечити формування зони безпеки і стабільності на 

територіях, що безпосередньо межують з ЄС. Таким чином, 

можна констатувати, що середземноморський вектор зовнішньої 

політики ЄС не досяг заявлених цілей, зокрема – щодо 

формування повноцінної зони стабільності, безпеки і 

процвітання в регіоні Середземномор’я.  

Східне партнерство. Оформлення проекту Східного 

партнерства 2008 – 2009 рр. можна розглядати як продовження 

деталізації Європейської політики сусідства, що зазнала 

критики внаслідок надмірної універсальності підходів 

запропонованих східноєвропейським і середземноморським 

країнам-сусідам, без урахування регіональної специфіки, рівня 

економічного і політичного розвитку, культурно-історичних 

традицій. За такої ситуації головною ідеєю Східного 

партнерства стало посилення процесів демократизації в країнах 

Східної Європи і Південного Кавказу, надання їм допомоги у 

здійснюваних ними процесах модернізації і встановлення 

верховенства права [7]. Задекларовані наміри соціально-

економічної взаємодії в межах Східного партнерства, в 

узагальненому вигляді, виглядали так: спрощення візового 

режиму та поступове просування до його лібералізації; 

укладання угоди про створення зони вільної торгівлі; адаптація 
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законодавства до європейських норм; співробітництво у сфері 

енергетичної безпеки тощо. При цьому, кожна з держав-

учасниць проекту мала свої цілі: посилення регіональних 

позицій і виходи на європейські енергетичні ринки 

(Азербайджан), подолання економічної ізоляції та розрахунок 

на європейську фінансову і політичну допомогу (Вірменія), 

ідеологічні міркування та доступ до фінансування програм з 

модернізації управлінського апарату (Грузія), інструмент для 

подальшої інтеграції до європейського простору (Молдова) [8, 

с. 146 – 148]. 

Вагомим чинником повільного просування процесів 

європеїзації пострадянського простору та його демократизації за 

європейським зразком виступає вплив Російської Федерації, що 

прагне відновити геополітичну вагу через створення нових 

інтеграційних проектів типу Євразійського союзу.  

Драматична ситуація в Україні, де саме відмова від 

європейського вибору стала однією з причин трансформаційних 

процесів у політичній системі, засвідчує, що євроінтеграційна 

перспектива є потужним стимулом для реформування 

пострадянського простору відповідно до європейських 

принципів і цінностей. Усвідомлення цього моменту 

провідниками Євросоюзу має стати потужним імпульсом для 

продовження та інтенсифікації політики Східного партнерства. 

Відносини ЄС із Російською Федерацією. Основною 

характеристикою цих відносин на даному етапі є їхня очевидна 

прагматичність, спрямованість на з’ясування конкретних 

проблемних питань, з одночасною розробкою перспектив 

взаємодії на глобальному рівні. Наразі основними складниками 

порядку денного російсько-європейських взаємин є: підготовка 

нової базової угоди між РФ і ЄС; проведення переговорів про 

перехід до безвізового режиму; інтенсифікація енергетичного 

діалогу та інші.  
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Окреме місце в російсько-європейському діалозі мала 

посісти реалізація спільної ініціативи РФ і ЄС Партнерство для 

модернізації в ім’я добробуту своїх громадян (2010 р.) для 

сприяння щодо виконання завдань модернізації економіки Росії 

та всього комплексу двосторонніх відносин. Проте на практиці 

«новий формат» взаємодії між РФ і ЄС швидко перейшов у суто 

декларативну площину внаслідок різного бачення цілей і змісту 

даного проекту обома сторонами. Якщо російська сторона 

передбачала насамперед модернізацію інноваційно-

технологічну, у Європі модернізацію в Росії бачили ширше – як 

оновлення політичної системи, зокрема, щодо розширення 

громадянських свобод, дотримання прав людини, незалежності 

судової системи та з’ясування інших гуманітарних питань. 

Водночас, російська сторона висуває низку вимог до 

європейських колег, основним змістом яких є незастосування 

положень Третього енергетичного пакету до інфраструктурних 

проектів, ініційованих і підтримуваних Москвою [9]. 

Нині можна констатувати й відсутність прогресу в 

переговорах щодо простору зовнішньої безпеки між Росією та 

ЄС. Невід’ємним складником дискусії навколо російської 

ініціативи Договору про європейську безпеку стало питання 

створення системи європейської протиракетної оборони 

(ЄвроПРО). Уже перші раунди консультацій між російськими та 

європейськими експертами засвідчили наявність суперечностей 

між Москвою і Брюсселем ще на стадії оцінок загроз, а також 

щодо загальних принципів і структури майбутньої системи 

ЄвроПРО [10].  

Агресивна політика РФ щодо України поставила ЄС перед 

складною дилемою щодо необхідності підтримки України та 

відвертим небажанням радикально охолоджувати відносини з 

РФ, зумовленим, насамперед, обсягами економічної взаємодії. 

Запровадження санкцій проти РФ, хоча й не надто жорстких, 

але доволі демонстративних (призупинення переговорів щодо 



Сучасні тенденції політичного життя  

об’єднаної Європи 
__________________________________________________________________ 

264 

 

лібералізації візового режиму, укладання нового договору між 

ЄС і РФ тощо) відчутно охолодило взаємини. І хоча 

найважливіший сегмент – постачання енергоносіїв – наразі не 

зазнало безпосереднього тиску, питання максимальної 

диверсифікації енергопостачання Європи знову посіло провідні 

місця загальноєвропейського порядку денного.  

Партнерство ЄС-США. Трансатлантичні відносини, 

зовнішньополітична та зовнішньоекономічна стратегії 

Євросоюзу і США являють собою єдиний цивілізаційний, 

геоекономічний і геополітичний простір, відіграючи ключову 

роль у формуванні сучасного політичного й економічного 

світоустрою.  

Співробітництво сторін у торговельно-економічній сфері 

не має аналогів у світі: на частку Сполучених Штатів і 

Євросоюзу припадає майже половина сукупного світового ВВП 

та 1/3 світової торгівлі. У контексті швидкого зростання нових 

глобальних і регіональних держав, економізації міжнародних 

відносин, загострення боротьби за контроль за енергоресурсами 

варто розглядати початок переговорів між США та ЄС щодо 

створення трансатлантичної зони вільної торгівлі в лютому 2013 

р. Вашингтон і Брюссель сподіваються, що всеосяжний договір 

про трансатлантичну торгівлю та інвестиційне партнерство 

стимулює економічне зростання обох сторін, кардинально 

вплине на нинішню економічну ситуацію у світовому масштабі. 

Реалізація цього договору означатиме найрадикальнішу зміну 

структури світової економіки з моменту створення Світової 

організації торгівлі, що охопить приблизно 50% обсягів 

світового виробництва, 30% глобальної торгівлі та 20% прямих 

іноземних інвестицій. Очевидно, що початок подібних 

переговорів, серед іншого, свідчить про спробу старих економік 

вижити за рахунок обмеження допуску на свою територію 

нових впливових геополітичних гравців, передусім Китаю. Так, 

провідні азійські держави (КНР, Японія, Південна Корея) вже 
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заявили про готовність створити регіональний торговий союз з 

обігом в $3 трлн. [11]. Подібна тенденція може призвести до 

формування конкуруючих торгових блоків, що не сприятиме 

розвитку системи глобальної торгівлі.  

Надзвичайно важливим елементом взаємодії США та ЄС 

залишається сфера безпеки й оборонної політики. Потребу 

посилення та оновлення євроатлантичного  партнерства в повну 

силу проявила ситуація довкола анексії Криму та очевидної 

неспроможності наявних невійськових інструментів кризового 

врегулювання. 

Отже, можна дійти таких висновків.  

Подолання Євросоюзом наслідків фінансово-економічної 

кризи засвідчило правильність дій європейської спільноти: саме 

на основі спільних цінностей захищати спільні політичні й 

економічні  інтереси, враховуючи бурхливі глобалізаційні 

процеси. 

Глибока координація національних економік та 

інституційне завершення оформлення спільного економічного 

простору, безумовно, становлять основу для нової хвилі 

поглиблення інтеграції в посткризовій перспективі. 

В умовах помітного зростання тенденцій національного 

«егоїзму» та євроскептицизму, європейська спільнота 

продемонструвала посилення взаємозалежності, в окремих 

галузях інтеграційний дискурс стає дедалі помітнішим, 

насамперед щодо європейської спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки. 

Спільна зовнішня політика Євросоюзу залишається доволі 

вразливою через збереження сильних міжнародних позицій 

окремих європейських держав (Німеччина, Велика Британія, 

Франція), зовнішньополітичні інтереси яких не завжди 

збігаються із загальноєвропейськими позиціями, що робить 

досягнення політичного консенсусу доволі проблематичним. 

Основне питання нині полягає в тому, чи зможуть 
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наднаціональні інститути Євросоюзу ефективно відстоювати 

європейські інтереси та чи можна сформувати спільну 

загальноєвропейську основу таких інтересів, як платформу для 

пошуку оптимальних і загальноприйнятних рішень для всіх 

держав-учасниць ЄС. Відсутність довгострокової стратегії та 

усталених пріоритетів зумовлює характер зовнішньополітичної 

діяльності ЄС у режимі реакції на певні виклики, що часто 

ускладнюється наявністю різних, часто неузгоджених їхніх 

позицій з конкретних питань. 

Фактична анексія частини території Української Держави 

в умовах військової агресії викрила відсутність реальних 

механізмів взаємодії та прийняття впливових рішень не лише 

щодо найближчого оточення Євросоюзу, але й усередині цього 

міждержавного об’єднання. Кримська криза продемонструвала 

глибоку стагнацію європейської системи безпеки та фактичної 

неспроможності європейських інститутів (ОБСЄ, ЄПБО та 

інших) адекватно реагувати на кризові ситуації та запобігати 

їхній появі.  

Руйнація системи міжнародних договорів і безпекових 

гарантій, що визначали життя Європейського континенту після 

завершення «холодної війни», примушує до радикального 

перегляду підходів і стратегічних засад щодо забезпечення 

сталого й безпечного розвитку країн загальноєвропейського 

простору.  
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The main aspects of EU policy under the conditions of 

overcoming the financial and economi crisis, its influence on the 

European foreign policy are being analyzed in this article. Special 

attention is devoted to analysis of main directions of European 

diplomacy. Perspectives of common foreign and security policies of 

united Europe are being researched.  

Key words: financial and economic crisis, integration, 

euroscepticism, common foreign and security policy. 

 

 

Проанализированы основные аспекты политической 

жизни ЕС в условиях преодоления финансово-экономического 

кризиса, его влияние на становление и развитие 

общеевропейской внешней политики. Особенное внимание 

отведено анализу основных внешнеполитических направлений 

европейской дипломатии, рассмотрены перспективы общей 

внешней политики и политики безопасности объединенной 

Европы. 

Ключевые  слова:     финансово - экономический    кризис, 

интеграция,    евроскептицизм,   общая  внешняя    политика и 

политика безопасности.
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ПРОЦЕСИ ПРИВАТИЗАЦІЇ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ 

АМЕРИКИ: 

ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

 

У статті досліджуються особливості основного етапу 

процесу приватизації в країнах Латинської Америки і 

Карибського басейну, який припав на кінець 1980-х і на 1990-ті 

рр., і відбувався в межах політики Вашингтонського 

консенсусу. Окреслюються відмінні масштаби приватизаційних 

процесів у різних країнах регіону. Наводяться різні оцінки 

результатів приватизації, пов'язані з відмінними ідеологічними 

позиціями їхніх авторів. Доводиться, що неоліберальні 

реформи, складником яких була приватизація, призвели до 

значної фінансової та макроекономічної нестабільності, 

сприяли концентрації економічної влади в країнах регіону та 

стали причиною значної поляризації їхньої соціальної 

структури і зубожіння основної маси населення. 

Ключові слова: зовнішня заборгованість, країни 

Латинської Америки і Карибського басейну, націоналізація, 

неоліберальні реформи, приватизація, соціальна поляризація. 

 

Процеси приватизації, які відбувались у різні періоди в 

країнах Латинської Америки і Карибського басейну (ЛАКБ), 

дещо відрізнялися за своєю природою. У випадку 

південноамериканських диктатур у 1970-ті рр. (передусім, 

чилійського уряду генерала А. Піночета) вони були наслідком, з 
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одного боку, ідеологічних переконань, а з другого боку – 

фінансової та політичної залежності від США. У випадку 

латиноамериканських демократичних режимів у 1980-ті рр. 

вони ставали наслідком прагнення урядів отримати кредити 

міжнародних фінансових установ. В інших випадках 

приватизація була стратегією нового експортоорієнтованого 

класу, пов'язаного з міжнародними елітами, який прагнув 

розширити свою сферу впливу і водночас залучити іноземних 

інвесторів. 

Основний етап процесу приватизації в країнах ЛАКБ 

припав на кінець 1980-х рр. та на 1990-ті рр. Приватизація цього 

періоду була реакцією на проблеми економічної стагнації та 

великої зовнішньої заборгованості регіону, і здійснювалась як 

складник неоліберальних реформ у межах так званої політики 

Вашингтонського консенсусу [1]. Вона стала одним з елементів 

нової «неоліберальної» моделі економіки, яка впроваджувалась 

в той період. Ця нова модель була заснована на відкритті 

економіки зі скороченням зовнішніх тарифів, набутті більшої 

конкурентоспроможності, зростанні ролі ринку в економіці, 

збільшенні ефективності виробництва, досягненні 

макроекономічної стабільності через контроль грошової маси, 

реформуванні ринків факторів виробництва (трудових і 

фінансових) і поліпшенні зовнішнього фінансування. До того ж, 

передбачалася заміна традиційних інструментів втручання в 

економіку, які використовувались урядами (регламентування, 

субсидіювання і державна монополія) на регулятивні норми для 

забезпечення функціонування ринку. 

Структурні реформи, які відбувались у ЛАКБ, стали 

поштовхом для реалізації широкомасштабних програм з 

приватизації. Так, упродовж 1990 – 1997 рр. мало місце 900 

випадків приватизації, які повинні були принести державам 

загалом близько 100 млрд. доларів. Надходження від 

приватизації становили, в середньому, близько 1% ВВП регіону, 

що вдвічі перевищувало їхній середній рівень для інших 
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регіонів світу [2]. Лише впродовж 1996 р. в ЛАКБ було 

здійснено 17% усіх операцій з приватизації у світі на загальну 

суму 15 трлн. дол. [3]. 

Загалом у ЛАКБ 75% надходжень від приватизації були 

отримані від продажу комунальних підприємств та об’єктів 

інфраструктури, 11% – від продажу підприємств у фінансовому 

секторі, а решта – від приватизації родовищ і промислових 

підприємств. Більшість країн ЛАКБ приватизувала 

підприємства у сфері телекомунікацій і служби житлово-

комунального господарства. Проте приватизації державних 

підприємств у транспортній галузі – залізниць, авіакомпаній, 

аеропортів і автодоріг – не були настільки масштабними, 

оскільки більшість з них уже була в приватній власності. 

Водночас більшість країн залишила принаймні один державний 

банк і зберегла контроль над компаніями, пов'язаними з 

експлуатацією природних ресурсів – таких, як нафта, газ і мідь. 

Навіть Чилі вирішила не приватизувати стратегічні 

підприємства – передусім, пов’язані з видобутком міді й нафти, 

а також банки, поштову службу, залізниці і порти.  

Незважаючи на значні загальні масштаби приватизації в 

регіоні, її реальні обсяги в різних країнах дуже відрізнялись. 

Деякі країни з великим державним сектором економіки (Коста-

Ріка, Еквадор, Уругвай) приватизували лише окремі 

підприємства; тоді як в інших (Аргентині, Болівії, Мексиці, 

Панамі й Перу) сума коштів, одержаних від приватизації 

державних підприємств, сягнула 10% ВВП. У Мексиці кількість 

підприємств у державній власності зменшилась від 1155 

наприкінці 1980-х рр. до 80 у 1994 р. [1] У Бразилії кінцевим 

результатом десятиліття приватизації став продаж 115 

державних компаній на загальну суму 69 млрд. дол., при цьому 

лише впродовж 1997 р. країна одержала 21,5 млрд. дол.[3]   
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Особливим був випадок Аргентини, яка не залишила в 

руках держави жодної важливої компанії, за винятком деяких 

національних і провінційних банків і деяких провінційних 

підприємств у сфері охорони здоров'я. Основні дії з 

приватизації в країні були здійснені в період президентства К. 

Менема (1989 –1999 рр.), що відповідало курсу його уряду на 

лібералізацію ринків і слідування політиці МВФ. Лише 

впродовж трьох перших років перебування його на посаді було 

продано 400 компаній. Основним ударом по державному 

сектору стала приватизація Yacimientos Petroliferos Fiscales (яка, 

проте, надала символічні прибутки), що зробило Аргентину 

піонером у роздержавленні нафтової галузі в Західній півкулі. 

Натомість в Уругваї, який за іншими аспектами може бути 

порівняний з Аргентиною, масштаби приватизації були 

найменшими в регіоні. Він став єдиною державою регіону, яка 

не приватизувала підприємства в секторі енергетики, 

нафтовидобувної промисловості і телекомунікаційного зв'язку – 

можливо, з тієї причини, що це питання було винесене на 

референдум, на якому громадяни масово проголосували проти 

приватизації. Жодна з інших латиноамериканських країн не 

використала подібного механізму. 

У деяких країнах хвиля приватизації породила конфлікти 

за контроль деяких компаній над іншими – наприклад, у Чилі, 

де після боротьби за концентрацію влади 7 осіб спромоглися 

взяти під контроль 70% підприємств. Але в інших країнах – 

таких, як Венесуела і Бразилія, виникло щось на зразок «Нової 

межі», де приватизація стала свого роду кульмінацією, коли на 

аукціони виносилось усе: від електромереж до шахт, 

телефонних компаній і землі, морських портів та аеропортів, 

туристичних центрів та іподромів, і навіть каналізаційних 

мереж.  

Як основну характеристику процесу приватизації в країнах 

ЛАКБ можемо вирізнити те, що більша частина приватизованих 

підприємств у різних галузях була викуплена іноземними 
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компаніями – здебільшого, транснаціональними. У процесі 

приватизації в регіоні брав активну участь великий капітал, 

передусім зі США, а також з Іспанії, Сполученого Королівства, 

Франції, Швейцарії та Німеччини. Варто окремо зазначити, що 

Іспанія витрачала майже 90% свого капіталу, призначеного для 

купівлі компаній, на країни ЛАКБ, що розглядається багатьма 

аналітиками як сучасний різновид «Реконкісти».  

Зокрема, у Болівії з 1995 р. серед іноземних компаній, які 

стали власниками підприємств, 59,5% належали США, 9% 

країнам Європи і 22,1% країнам ЛАКБ. Наприклад, 1995 р. була 

«капіталізована» Національна енергетична компанія (Ende), яка 

перейшла у власність американських компаній Dominion 

Energy, Energy Initiatives та Constellation, при цьому було 

одержано 104 млн. дол. Національна залізнична компанія стала 

власністю чилійської компанії Cruz Blanca – за 39 млн. дол. 

Завдяки приватизації декілька компаній, які належали 

різним країнам ЛАКБ, спромоглися вийти на регіональний і 

навіть на світовий рівень. Серед аргентинських компаній Bunge 

y Born (у харчовій промисловості, зараз почала займатись також 

виробництвом добрив) розширила діяльність на Бразилію, Чилі 

та Уругвай; Techinet Group (у металургійній промисловості – 

сталеливарній) зараз діє в Еквадорі, Парагваї, Чилі, Колумбії, 

Венесуелі та Уругваї; Pérez Companc (видобування нафти і газу; 

харчова промисловість; системи комунікації) має дочірні 

компанії в Бразилії, Болівії, Еквадорі та Венесуелі; діяльність 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (видобування, переробка і 

транспортування нафти і газу) поширюється, серед інших, на 

Мексиканську затоку і навіть на Індонезію та Алжир. З 

бразильських промислових груп посилились: Petrobras 

(розвідування і видобування нафти) діє в різних країнах поза 

межами регіону – Ангола, Лівія, США тощо; Odebrecht 

(інжиніринг, будівництво, хімічна та нафтохімічна 
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промисловість тощо) діє також у Перу, Венесуелі та Еквадорі; 

Sadia (виробництво рефрижераторів; харчова промисловість) 

експортує свою продукцію в понад 100 країн світу. 

Неоліберальні реформи в країнах ЛАКБ дозволили 

встановити контроль над інфляцією, урегулювати платіжний 

баланс і збільшити обсяг експорту. Однак вони також призвели 

до значної фінансової та макроекономічної нестабільності. 

Приватизація, яка була однією з центральних осей програми 

реформ, сприяла концентрації економічної влади в країнах 

регіону.  

 У тому, що стосується економічного зростання, результат 

приватизації в країнах ЛАКБ був дуже посереднім. За період від 

1990 до 2005 року збільшення сукупного ВВП становило в 

середньому лише 2,7% на рік, а його зростання у розрахунку на 

душу населення – всього 1%. Ці темпи зростання не були 

достатніми для того, щоби скоротити розрив з розвинутими 

країнами, зокрема, відставання у рівні розвитку від США лише 

збільшилось. Крім того, процес приватизації мав здебільшого 

негативні наслідки для розвитку країн регіону – зокрема, сприяв 

поляризації їхніх суспільств і зубожінню більшості громадян. 

До того ж, приватизація, яка також називається 

«капіталізацією» у Болівії та в країнах Карибського басейну, 

була пов’язана передусім з масштабним процесом 

роздержавлення природних ресурсів (що найяскравіше 

проявилось у передачі в приватне володіння нафтових родовищ) 

й їхньою подальшою варварською експлуатацією. 

Оцінка процесу приватизації в ЛАКБ є полемічною і в 

більшому ступені пов’язаною з ідеологічними позиціями 

авторів, ніж у випадках інших питань. Загалом, вчені та 

політики за своєю позицією щодо приватизації зазвичай 

розділяються на її прихильників –  переважно, ті, хто був 

причетний до її реалізації, та її критиків – здебільшого, 

незалежні дослідники [4]. 
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Латиноамериканські дослідники А. Чонг і Ф. Лопес-де-

Сіланес у 2005 р. дійшли висновку, що приватизація значно 

збільшила рентабельність і продуктивність підприємств, що 

стало наслідком декількох причин. Після приватизації 

підприємства зафіксували збільшення на 14% чистого прибутку 

від продажів. Найбільшим цей показник був у Перу та 

Аргентини, де він становив приблизно 20%, тоді, як у Бразилії 

він виявився найменшим – лише 2%. Основною причиною 

цього збільшення рентабельності було різке збільшення 

продуктивності. Приватизація спричинила зменшення сукупних 

витрат: вони в середньому знизились на 16% для всіх 

проаналізованих дослідниками випадків. До того ж, 

співвідношення продажу активів збільшилось у середньому на 

26%. Перу була єдиною країною, в якій мало місце зниження 

цього показника – майже на 20% – за рахунок того, що 

приватизовані підприємства зробили масштабні інвестиції. Що 

стосується показника продажів на одного працівника в 

приватизованих компаніях, то у найяскравіших випадках Чилі 

та Мексики воно збільшилось удвічі, а у випадках деяких 

специфічних підприємств – у кілька разів. Один з висновків 

дослідження полягав у тому, що продуктивність підприємств 

значно збільшилася саме внаслідок приватизації. Найбільше 

зростання було зареєстроване в Мексиці та Колумбії, де 

виробництво в середньому збільшилось на 68% і 59%, 

відповідно. Найменше збільшення, але також важливе, було в 

Бразилії: на 17% [5]. 

Однак більшість дослідників приватизації підкреслюють її 

негативні наслідки, котрі виявилися масштабнішими, ніж 

надбання. 

На думку Дж. Петраса і С. В’ю, в ЛАКБ приватизація 

замість «виправлення» перекосів, спричинених втручанням 

держави (монополізацію і завищену вартість послуг), навпаки їх 



О.І. Ковальова 

________________________________________________________________ 

276 

 

поглибила, створивши економічну структуру, яка не відповідає 

потребам національних споживачів та уразливих груп 

суспільства.  

Численні латиноамериканські дослідники звертають увагу 

на те, що, хоча риторика приватизації має чітке «антидержавне» 

забарвлення, на практиці приватизація лише переключає 

державу з фінансування програм із соціального забезпечення на 

фінансування бізнесових еліт. Насправді застосовується 

широкомасштабне державне втручання для «соціалізації» 

приватної заборгованості землевласників і банкірів, а також для 

прямого та непрямого субсидіювання. Рівні заробітної плати, а 

також соціальні пільги для робітників встановлюються 

державою так, щоби дати змогу  накопичувати кошти на 

верхівці державної піраміди. На продаж державних компаній 

встановлюються настільки низькі ціни, що це дозволяє великим 

компаніям купляти їх, отримуючи надприбутки. Таким чином, 

за своєю сутністю «антидержавна» ідеологія приватизації 

набула вигляду нового типу етатизму, за якого приватизація 

фінансується й організовується державою для приватного 

сектору. Крім того, у багатьох випадках держава продовжує 

вкладати кошти в уже приватизовані компанії.  

Іншим наслідком приватизації стали негативні зміни в 

політичній системі. Посилення зв'язку між приватними 

монополіями і виконавчою владою з паралельним нівелюванням 

значення законодавчої та судової влади призвело до того, що 

важливі рішення почали ухвалюватися без їхньої участі – 

зокрема, в іноземних банках і корпораціях. Кінцевим 

результатом приватизації є ослаблення демократії і втрата 

законодавчою владою контролю за функціонуванням базових 

секторів економіки.  

Щодо економічних наслідків, приватизація спричинила дві 

основні зміни, негативні для розвитку національної економіки. 

По-перше, приватизація позбавила народне господарство 

прибуткового джерела накопичення – передусім, через те, що 
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нові інвестори переводять свої прибутки за кордон. По-друге, 

держава втратила стратегічні важелі, оскільки є змушеною 

спрямовувати фінансування на ті сектори економіки, які не 

можуть у найближчій перспективі стати прибутковими [6]. 

В більшості країн ЛАКБ наголошувалось, що результатом 

приватизації мало стати зменшення зовнішньої заборгованості. 

Однак відтоді й дотепер сума зовнішнього боргу регіону значно 

зросла. Зокрема, впродовж 1990–1996 рр. у приватну власність у 

регіоні було передано державних підприємств на суму близько 

73 млрд. дол. За той же період сукупний зовнішній борг 

латиноамериканських держав зріс від 443 до 603 млрд. дол. – 

тобто на 160 млрд. дол. Зокрема, у Бразилії від жовтня 1991 по 

червень 1996 року було приватизовано 50 великих державних 

компаній, серед них Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 

(Usiminas), la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Copesul y 

LIGHT, що дозволило державі одержати 11 млрд. дол. За той же 

період зовнішній борг зріс від 123 до 175 млрд. дол. – тобто, на 

52 млрд. дол. Зовнішній борг Чилі, який у 1975 р. дорівнював 

4,07 млрд. дол., у 2001 р. сягнув 27 млрд. дол. Щодо Болівії, її 

зовнішній борг із 670 млн. дол. у 1970 р. зріс до 2,5 млрд. дол. у 

1977 р., а в 1995 сягнув 5,3 млрд. дол. [3]. 

Приватизація в країнах ЛАКБ призвела до поляризації 

соціальної структури. З одного боку, покупці державних 

компаній у більшості випадків отримали надприбутки, 

обернувшись з мільйонерів на мільярдерів. Водночас звільнення 

«надлишкових» державних працівників перетворило більшість 

із них на представників нового класу міської бідноти – тобто, 

низькооплачуваних «неофіційних працівників». Працівники, які 

мали соціальні гарантії та соціальні пільги, відчули значне 

погіршення рівня життя й обмеження соціальної мобільності. 

Зменшення соціальних виплат збільшило прибутки і статки 

нових приватних власників. Зростання цін на послуги, 
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електроенергію, транспорт тощо, яке супроводжувало 

приватизацію (наприклад, за даними Бразильського інституту 

захисту споживачів (IDEC), вартість послуг телефонного зв'язку 

впродовж 1998 – 2006 рр. збільшилась на 156% – тоді, як 

інфляція за той же період становила 56%), викликало падіння 

рівня життя, і водночас збільшило переваги приватних 

монополій, які привласнили державні монополії. Так, за даними 

ЕКЛАК, кількість бідних у регіоні, яка 1990 р. становила 197,2 

млн. осіб, до 1994 р. зросла до 210 млн. [3]. 

Закономірним наслідком економічної кризи, яка охопила 

країни регіону в 1990-ті рр. внаслідок проведення 

неоліберальних реформ, зокрема, політики приватизації, стала 

відмова від неї на початку 2000-х рр. багатьох урядів регіону – 

передусім, так званих «лівих урядів» – і перехід до здійснення 

протилежної їй політики націоналізації. 

Першим до націоналізації вдався уряд У. Чавеса у 

Венесуелі, який  1999 р. здійснив одержавлення паливних 

ресурсів. Відтоді процес націоналізації почав визначати життя 

ЛАКБ, викликаючи значне занепокоєння в розвинутих країнах, 

які мають активи в цьому регіоні.  

Останній «гучний» випадок націоналізації мав місце у 

квітні-травні 2013 р., коли Аргентина, яка дотепер залишалась 

єдиною великою країною в регіоні, де ПЕК не був 

одержавлений, вдалась до націоналізації контрольного пакета 

акцій найбільшої в країні нафтової компанії YPF, 57,4% акцій 

якої з 1999 р. належало іспанській нафтовій корпорації Repsol. 

Остання звернулась до суду Нью-Йорка, вимагаючи 

компенсацію в розмірі 10 млрд. доларів. Іспанія і керівництво 

Європейського Союзу загрожують Аргентині економічними 

санкціями, США засуджують дії керівництва цієї країни. 

Діяльність YPF не приносить прибутку Аргентині: за останні 

роки збитки від її діяльності перевищили 9 млрд. доларів, тоді 

як більша частина реальних доходів виводилася за кордон 

іспанською компанією-власником. На тлі зростання світових цін 
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на енергоносії Аргентина потребує забезпечення власною 

нафтою і газом, однак політика YPF до націоналізації була 

спрямована на скорочення їх видобутку (приблизно на третину 

порівняно з 1999 р.). Показово, що рішення про націоналізацію 

YPF отримало підтримку з боку Бразилії, Венесуели, Чилі, 

Уругваю і Болівії, які наполягають на тому, що держави 

Латинської Америки повинні мати суверенітет над своїми 

природними ресурсами. 

Отже, враховуючи досвід приватизації у країнах ЛАКБ, 

можна дійти висновку, що ліберальні експерименти з 

приватизацією великих державних компаній не лише не 

сприяють досягненню соціально-політичної стабільності, але 

обмежують ресурси держави і призводять до загострення 

соціальних конфліктів. 
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The article deals with the main features of the privatization 

process in Latin America and the Caribbean which took place in the 

late 1980s and in the 1990s within the policies of the Washington 

consensus. The article outlines the different extent of privatization 

process in different countries of the region. It gives different 

considerations of the privatization results based on different 

ideological positions of their authors. It is shown that neoliberal 

reforms, which included privatization, led to significant financial 

and macroeconomic instability, to the concentration of economic 

power in the region and resulted in significant polarization of the 

social structure and the impoverishment of the most of population.  
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В статье рассматриваются основные особенности 

процесса приватизации в странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна в конце 1980-х и в 1990-е гг., 

проводившегося в рамках политики Вашингтонского 

консенсуса. Показаны  различия в масштабах 

приватизационных процессов в разных странах региона. 

Приводятся оценки результатов приватизации, обусловленные 

разными идеологическими позициями их авторов. 

Обосновывается, что неолиберальные реформы, частью 

которых была приватизация, привели к значительной 

финансовой и макроэкономической нестабильности, 

способствовали концентрации экономической власти в странах 

региона и стали причиной значительной поляризации их 

социальной структуры и обнищания основной массы населения. 

Ключевые слова: внешний долг, неолиберальные реформы, 

национализация, приватизация, социальная поляризация, 

страны Латинской Америки и Карибского бассейна.  
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У статті розглядаються питання економічної 

привабливості, історичних аспектів розвитку співпраці між 

Україною та Європейським Союзом. Висвітлюються основні 

проблеми дипломатичних відносин і перспективи економічних, 

політичних і соціальних вигід. Акцентовано увагу на формуванні 

повноцінної зони вільної торгівлі (ЗВТ).Здійснено спробу 

проаналізувати можливі торговельно-економічні наслідки 

інтеграції з Митним союзом. Представлені узагальнені 

методичні підходи щодо визначення зовнішньополітичної 

стратегії України, пов’язаних із упровадженням європейських 

норм і стандартів в економіку, соціальну політику, освіту, 

науку і техніку. 

Ключові слова: євроінтеграція, Європейський Союз, 

економічна інтеграція, асоціація, зона вільної торгівлі, Митний 

союз, євроінтеграційні процеси. 

 

 

Нині країна і суспільство перебувають на стратегічній 

межі. Геополітичний вибір, закладений у Законі «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики України», зроблений. 

Євроінтеграція – це не примха чиновників чи політиків, а 

чинник об’єктивної реальності, обумовлений розташуванням 

України в центрі Європейського континенту і бажанням більшої 

частини суспільства. Керуючись цією ж логікою, зберігаємо і 

прагнемо розвивати рівноправні відносини з партнерами – 
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Російською Федерацією, країнами євразійського співтовариства, 

іншими світовими лідерами і новими центрами економічного 

розвитку. Керівництво держави прагне до партнерства на 

вищому рівні. Держава є учасником зони вільної торгівлі в 

межах СНД і готова наповнити конкретним змістом відповідну 

договірну базу [2]. 

Україна конче потребує сталого зростання економіки та 

підвищення добробуту народу і розраховує досягти цієї мети на 

шляху євроінтеграції. Проте виявляється, що євроінтеграційні 

успіхи не такі вже й визначні, що зумовлено наявністю в ЄС 

низки проблем інтеграційного характеру. 

Це пояснюється тими чинниками, що нині основною 

метою зовнішньої політики України є саме євроінтеграція, а 

запровадження європейських стандартів у всіх сферах життя – 

головне завдання внутрішніх реформ. На початковому етапі 

співпраця України та Європейського Союзу мала безліч 

проблем і суперечностей, тому завжди привертала увагу 

науковців та засобів масової інформації. 

Євроінтеграційні процеси України найбільше зацікавили 

науковців, істориків, політологів, економістів після набуття 

нашою державою статусу незалежної. У наукових працях таких 

вчених, як Білоусов М.М., ГайдуковЛ.Ф., Копійка В.В., 

Манжола В.А., Ситник С.В., Ченчик Д.В., Чорноплеча О.М., 

Шинкаренко Т.І. системно та ґрунтовно досліджуються 

динаміка створення, розвитку Європейського Союзу, 

інтеграційні процеси в його середовищі.  

Метою статті є визначення основних історичних аспектів 

розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом; 

характеристика основних етапів євроінтеграції та перспектив 

розвитку співпраці. 

Нещодавно президент Європейської комісії ЖозеМануел 

Баррозу, виступаючи в Європейському парламенті, закликав до 

створення «демократичної федерації національних держав». 

http://gazeta.dt.ua/internal/intrigaciya-_.html
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Однак цей заклик видається дуже декларативним на тлі 

посилення кризи довіри країн до політики ЄС. Рівень довіри до 

ЄС упав до історичного мінімуму навіть у тих державах, котрі 

традиційно виступали за спільну Європу. Це стосується вже не 

тільки Великобританії чи Іспанії, а й Німеччини та Франції, але 

незважаючи на істотне ослаблення за останні десятиліття 

інтеграційного потенціалу ЄС, він залишається ще дуже 

привабливим для України. Ця привабливість багатоаспектна: 

загальноекономічна, інвестиційна, інноваційна, модернізаційна, 

міграційна, соціальна, цивілізаційна тощо. 

Економічна привабливість Євросоюзу для України полягає 

насамперед у можливості долучитися до високої культури 

ефективного ринкового господарювання і підняти до такого ж 

рівня власну економіку. Європа являє собою один із 

масштабних платоспроможних та інноваційних ринків, освоїти 

й заповнити який намагаються багато країн світу, серед них 

США, Японія, Китай, Індія, Бразилія, Росія. Інноваційність 

виробництва в ЄС перевищує 75%. З таким потенціалом 

євроінтеграційної привабливості не може зрівнятися ніхто. ЄС – 

це територія високоефективної інноваційної економіки. 

Середній показник ВВП на жителя в ЄС майже увосьмеро 

вищий, ніж в Україні, і в 2,5 раза – ніж у Росії. У провідних 

країнах ЄС рівень економічного розвитку ще вищий [3]. 

Уже зараз з боку північного сусіда нагнітаються сумні 

очікування щодо економічного поступу нашої держави, а деякі 

«наукові інституції» почали відверту пропаганду можливих 

економічних вигод для України у межах Митного союзу. 

Ризики є всюди. Однак є більший вибір, ніж будь-яка 

разова вигода: вибір майбутнього. У Митному союзі немає 

майбутнього для України. 

Це газова голка, з якої ми і так досить важко злазимо. 

Майбутнє – у рівноправному політичному та торговельно-

економічному співробітництві як з Росією, так і Європейським 

Союзом. 

http://gazeta.dt.ua/macrolevel/yevrointegraciya-yak-viklik-za-duzhkami-diskusiyi-_.html
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/yevrointegraciya-yak-viklik-za-duzhkami-diskusiyi-_.html
http://gazeta.dt.ua/science/chi-mozhliviy-v-ukrayini-innovaciyniy-stribok-_.html
http://gazeta.dt.ua/science/chi-mozhliviy-v-ukrayini-innovaciyniy-stribok-_.html
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Асоціація між Україною та ЄС чітко визначає дві її 

основні мети – поглиблення політичної асоціації та поступова 

економічна інтеграція. 

Досягнення мети поступової економічної інтеграції 

України в ЄС – це запровадження умов для посилених 

економічних і торговельних відносин, що вестимуть до 

поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, 

зокрема завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі. 

Чітка і пріоритетна орієнтація України на Європейський 

Союз повинна розглядатися як основа стратегії економічного і 

соціального розвитку нашої держави на наступні десять років і 

віддаленішу перспективу. Підписавши угоду з ЄС, Україна 

стане частиною європейського політичного простору. 

Особисто перед президентом України це також великий 

світоглядний вибір. Він, на відміну від своїх попередників, 

може ввійти в історію як президент, який утвердив Україну в 

Європі. Така доля є набагато виграшнішою в політичному сенсі, 

ніж доля людини, що повернула Україну назад до СРСР.У 

цьому йому повинні сприяти всі політичні сили країни без будь-

яких ультиматумів та умов. 

Перша «Стратегія економічного і соціального розвитку 

України на 2004–2015 роки: шляхом європейської інтеграції» 

розроблена під керівництвом прем’єр-міністра Віктора 

Януковича на початку 2004 року. 

Жодна з нових держав – членів ЄС за економічним 

потенціалом не зрівняється з Україною, але для досягнення 

європейських стандартів потрібен час.  

Перший етап асоціації України з Європейським Союзом – 

формування повноцінної зони вільної торгівлі – ЗВТ. Це також 

не справа одного дня, вона буде створюватися поступово 

впродовж перехідного періоду, максимум десять років, 

починаючи з дати набрання чинності угодою про асоціацію. 
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Що може дати Україні ЗВТ з ЄС, і які ризики несе зона для 

економіки? 

Під вільною торгівлею традиційно розуміють скасування 

імпортних тарифів і квот на торгівлю товарами. Угода про 

вільну торгівлю з державами ЄАВТ – Ісландією, 

Ліхтенштейном, Норвегією, Швейцарією, що набула чинності 1 

червня 2012 року, заклала основу для формування великого 

економічного простору. 

Цим документом передбачено встановлення нульових 

ставок митних платежів і прирівняних до них податків або їх 

значне зменшення на велику групу товарів українського 

походження при експорті до країн-членів ЄАВТ, передусім 

щодо експорту продукції хімічної промисловості, інгредієнтів 

для косметичних виробів. 

За договором про ЗВТ між Україною та ЄС, її 

складниками стануть: збереження квот на безмитний експорт з 

України до ЄС більшості видів аграрної та промислової 

продукції, безмитний імпорт більшості видів продукції АПК до 

України з ЄС, скасування в ЄС субсидій на експорт аграрної 

продукції до України, перехідні періоди для лібералізації 

ввізних мит та лібералізація торгівлі послугами в Україні, 

перехід на європейські стандарти і сертифікати. 

Нині є різні експертні оцінки щодо можливих вигод і втрат 

від упровадження угоди про ЗВТ між ЄС та Україною. Однак 

можна говорити, що Україна однозначно поліпшить 

інвестиційний клімат унаслідок пристосування національного 

законодавства до норм і правил ЄС. 

Крім того, зросте експорт української продукції до ЄС, 

розшириться доступ на ринки третіх країн через гармонізацію 

стандартів з ЄС, буде скасовано субсидування експорту 

сільськогосподарської продукції з ЄС до України. Є й 

особливості. 

По-перше, ЄС відмовився від використання експортних 

субсидій на сільськогосподарські товари при експорті до 
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України. ЗВТ передбачає безмитний доступ для українських 

сільськогосподарських товарів у межах тарифних квот. 

Українська сторона разом з частковою лібералізацією 

імпортного режиму на сільськогосподарські товари закріпила 

право на використання захисних заходів і додаткових умов 

торгівлі, зокрема – застосування системи вхідних цін. 

Характерною рисою зони вільної торгівлі між Україною та 

ЄС є комплексний підхід у наближенні галузевого українського 

законодавства і нормативних актів щодо сільського 

господарства до відповідних стандартів ЄС. 

Це сприятиме усуненню нетарифних бар’єрів у торгівлі і 

забезпечить розширений доступ для українських експортерів на 

ринок ЄС. Можливим є ввезення товару до ЄС без обмежень, 

але за ставкою чинного імпортного мита поза тарифною 

квотою. 

За оцінками українських учених, унаслідок підписання 

угоди про ЗВТ Україна зможе безмитно постачати в країни ЄС 

1,6 млн. тонн зерна. Передбачено поступове збільшення обсягів 

квот протягом п’яти років до 2 млн. тонн. 

Квота на ввезення в ЄС пшениці буде встановлена в 

розмірі 950 тис. тонн, після чого вона буде збільшена до 1 млн. 

тонн, ячменю – 250 тис. тонн із збільшенням до 350 тис тонн, 

кукурудзи – 400 тис. тонн і 650 тис. тонн через п’ять років[5]. 

Нині Україна експортує зернові до ЄС на загальних 

умовах, тому виділення персональної квоти для України можна 

розглядати як позитивний факт. 

Так, у 2012 – 2013 маркетинговому році тарифна квота на 

ввезення пшениці середньої і низької якості в ЄС для третіх 

країн, куди входить Україна, становить     2 378 тис. тонн. Квоти 

для США і Канади – 572 тис. тонн і 38 тис. тонн відповідно. 

У межах даних квот діє преференційна ставка імпортного 

мита в розмірі 12 євро за тонну, але в 2012–2013 роках через 

дефіцитний баланс зернових у країнах ЄС вона була нульовою. 
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Поставки пшениці понад обсяг квоти потрапляють під дію 

ставки ввізного мита в розмірі 95 євро за тонну. 

Після підписання ЗВТ Україна зможе експортувати 1 млн. 

тонн пшениці у межах персональної тарифної квоти. Якщо буде 

необхідно, то українські експортери зможуть скористатися 

квотою для третіх країн за пільговою ставкою ввізного мита – 

12 євро за тонну, що дозволить поставити ще 1 млн. тонн 

збіжжя. 

Сумарно обсяг імпорту пшениці до ЄС на пільгових 

умовах може досягти 2 млн. тонн. Це задовільний результат, 

враховуючи, що 2011 року з України до ЄС було ввезено 1,4 

млн. тонн, у 2010 році – 94 тис. тонн, а 2009 року – 2,3 млн. 

тонн. 

Досягнута домовленість про встановлення тарифної квоти 

для імпорту українського білого цукру в розмірі 20 тис. тонн на 

рік. Цей результат переговорів є успіхом, хоча дані поставки 

значно нижчі за експортний потенціал України [5]. 

Із зменшенням захисту внутрішнього ринку на кордоні 

внаслідок початку дії ЗВТ з ЄС саме фактичний рівень цін на 

сільськогосподарські товари буде визначальним чинником при 

формуванні споживчого попиту на продукти харчування з боку 

населення країни і з боку української промисловості. 

Однак у зоні ризику залишаться сировинні товарні позиції. 

Окремі галузі сільського господарства України на даний момент 

не спроможні конкурувати з аналогічними секторами ЄС як за 

структурними показниками, так і за матеріальним 

забезпеченням, наприклад, молочна галузь та виробництво 

овочів і фруктів. 

Підписання угоди про ЗВТ та скасування ввізних мит не 

означає автоматичного доступу до європейського ринку для 

тваринницької продукції, виробленої в Україні. 

Процеси гармонізації та адаптації законодавства у сфері 

технічного регулювання потребують не тільки тривалого часу, 

але й значних матеріальних ресурсів. Наприклад, сукупні 
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витрати на адаптацію до стандартів ЄС тільки м’ясної 

промисловості Польщі становили близько 2 млрд. євро. 

По-друге, серед позитивних ефектів для національного 

ринку електроенергії від імплементації угоди є підвищення його 

прозорості, відкритості доступу до транспортної 

інфраструктури, збільшення інвестицій у модернізацію, 

підвищення надійності, якості та екологічності 

електропостачання. 

Визначені в угоді напрями співробітництва України та ЄС 

у секторі є підґрунтям програм фінансування національних 

проектів міжнародними організаціями. 

Зокрема, таким проектом може бути створення в Україні 

центральноєвропейського газового хабу на базі своїх підземних 

сховищ газу. Він актуально вписується в сучасну політику ЄС 

щодо створення нової цільової моделі газового ринку ЄС, яка 

дозволить знизити ціни на газ для країн Східної Європи та 

Балтії на 20 – 30%. 

Такого ж ефекту слід очікувати й Україні. Крім того, 

газовий хаб з’ясує  питання диверсифікації постачання газу до 

України і дасть змогу залучити більше інвестицій у 

модернізацію газотранспортної системи [5]. 

Проблемним питанням залишається інтеграція 

електроенергетичної системи України до європейської 

електроенергетичної мережі. Для повного приєднання 

енергосистеми України необхідно залучити додаткові 

інвестиції. 

За офіційними та експертними оцінками – 1 – 1,5 млрд. 

дол. для модернізації об’єктів електроенергетики з метою 

виконання європейських стандартів щодо надійності роботи 

енергосистеми, підвищення якості електроенергії, що також 

сприятиме зростанню собівартості та цін на електроенергію на 

внутрішньому ринку. 
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Держава мусить взяти під повний контроль продаж струму 

за межі України. 

Умови угоди у сфері ядерної енергетики стосуються лише 

питань безпеки, чистого використання ядерної енергії та 

використання її в мирних цілях, що закріплені в директивах 

Ради Євратому і повинні бути імплементовані протягом двох 

років з дати набрання угодою чинності. Ці директиви не 

загрожують роботі сектору. 

По-третє, передбачається гармонізація законодавства 

України з ЄС у сферах, де ще не відбулися реформи. Це 

конкуренція та державна підтримка, інвестиційний клімат і 

фінансові послуги, охорона довкілля та енергетика. 

Більшість тарифних обмежень у торгівлі металом між 

Україною та ЄС було усунуто внаслідок вступу України до СОТ 

2008 року та купівлі українськими металургійними 

підприємствами прокатних потужностей у Європі. 

Угода обмежує можливість застосування торговельних 

обмежень ЄС щодо України та поліпшує перспективи для 

інтеграції на рівні металургійних компаній. Проте якщо 

українська металургія не буде модернізуватися, вітчизняні 

виробники втрачатимуть ринки ЄС та інших країн на користь 

Китаю й Туреччини. 

При цьому конкуренція за ринок ЄС загострюватиметься і 

з боку європейських компаній та інших великих експортерів до 

ЄС. Це пояснюється тим, що металургійна промисловість ЄС 

має очевидні технологічні переваги та кращий доступ до 

великих європейських покупців сталі. 

Крім цього, ЄС докладатиме ще більших зусиль для 

забезпечення рівних умов діяльності тоді, коли лібералізація 

торгівлі дасть змогу українським компаніям повною мірою 

використовувати свої переваги у вигляді нижчих виробничих 

витрат. 

Імовірно, європейські виробники й надалі будуть 

ініціювати антидемпінгові розслідування проти українських 
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виробників і проводити моніторинг випадків викривлення 

конкуренції. Проте такі розслідування йтимуть у межах правил 

угоди. 

По-четверте, українські хімічні підприємства зацікавлені у 

створенні ЗВТ з ЄС і розраховують не тільки на зростання 

власного експорту, але й на імпорт з ЄС передових технологій. 

Це дозволить прискорити модернізацію вітчизняних 

підприємств, поліпшити якість і безпечність продукції. 

2012 року Євросоюз уперше від 1996 року відкрив свій 

ринок аміачної селітри для продукції з України, скасувавши дію 

обмежувальних мит. Українська продукція імпортується за 

загальним ввізним митом 6,5% від митної вартості – близько 16 

євро за тонну щодо цін на українську селітру на умовах FOB 

Чорне море. 

Місткість європейського ринку – 10 млн. тонн або 3 млрд. 

євро за сучасними цінами. Українська продукція займає 4% 

цього ринку. Відсутність мит зробить українську селітру 

конкурентоспроможнішою на європейському ринку[1]. 

По-п’яте, перспективи вступу України до зони вільної 

торгівлі стають чинником додаткових ризиків щодо розвитку 

українського машинобудування та формування імпортної 

залежності. 

Зараз майже 70% експорту машинобудівної продукції з 

України припадає на країни СНД, передусім Росію – 52%. 

Європа залучає лише 20% українського експорту продукції 

машинобудування. 

Вступ України до зони вільної торгівлі з перспективою 

подальшого отримання статусу члена ЄС, безумовно, викличе 

негативну реакцію з боку Росії, яка може як ускладнити, так і 

скоротити машинобудівний експорт з України як елемент 

ультиматуму для вступу до Митного союзу. 

У цьому випадку можливі втрати від скорочення експорту 

до Росії та деяких країн СНД, за оцінками вітчизняних 
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науковців, можуть становити до 40% від сучасного рівня 

зовнішньої торгівлі продукцією машинобудування. 

Європейська спільнота, навіть якщо вона з турботою 

поставиться до нашого експорту, не зможе компенсувати таких 

втрат за рахунок своїх ринків. Основна причина в тому, що за 

технічним рівнем і якістю продукції українське 

машинобудування перебуває на значно нижчому рівні. 

Можна стверджувати, що поки Україна буде перебувати 

на нижчому щаблі технологічного прогресу, ніж Європа, у її 

торговельних відносинах з Європою буде домінувати імпорт. 

Проте не слід забувати, що залишається режим ЗВТ з СНД та 

кожною окремою країною, якого ніхто не скасовував і не 

збирається цього робити. 

Як і для машинобудування, унаслідок підписання угоди 

про асоціацію може як ультиматум бути поставлено питання 

про перспективи українського суднобудування. Росія 

залишається найреальнішим замовником для наших 

підприємств, що могло б забезпечити виробничі потужності 

замовленнями. 

Тим перспективнішим російський ринок є у світлі 

прийнятої в РФ стратегії з розвитку військового і цивільного 

флотів. Можлива і досить імовірна відмова Росії від кооперації з 

українськими підприємствами у низці проектів. 

Разом з тим, саме через європейську інтеграцію України 

Москва може глибше інтегруватись у ринок ЄС. Для цього 

потрібна добра воля і стратегічне розуміння керівництвом Росії 

майбутніх перспектив. 

По-шосте, підписання угоди матиме ризики та поглибить 

проблеми переважання імпортних виробів у торговельній 

мережі, однак і надаватиме можливості нівелювання цих 

ризиків і розвитку виробництва одягу й текстильних виробів. 

Це може привести до більшого завезення до України 

секонд-хенду, під виглядом якого завозять новий одяг і 

реалізують на ринку за комерційними цінами без сплати мита. 
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Навіть з підвищенням ставки ввізного мита на вживаний одяг 

імпорт секонд-хенду зростає: у 2012 році завезли 98,6 тис. тонн 

на 116,5 млн. дол. 

По-сьоме, у статті 54 угоди ЄС та Україна підтверджують 

свої права та обов’язки в межах угоди про технічні бар’єри й 

торгівлю СОТ. В Україні вже ухвалено 41 технічний регламент, 

розроблений на основі європейських директив, з них 

упроваджено 29. На основі цих регламентів розроблено близько 

2 тис. стандартів. 

Приєднання України та Росії до СОТ відбувалось у різний 

час і супроводжувалося різним обсягом зобов’язань щодо 

реформування системи технічного регулювання. Крім того, 

Україна, розпочавши реформу технічного регулювання після 

2000 року, взяла для себе як орієнтир систему технічного 

регулювання Євросоюзу. 

Усі країни-члени СОТ, серед них і Україна, ЄС і Росія, 

приєдналися до угоди про технічні бар’єри в торгівлі. Її головна 

вимога полягає в тому, щоб національна система не створювала 

бар’єрів для міжнародної торгівлі, не перешкоджала імпорту і 

не формувала упередженого ставлення до окремих експортерів. 

По-восьме. Соціальна привабливість євроінтеграції для 

України полягає в можливостях досягнення високих соціальних 

стандартів європейських країн. Середньомісячна заробітна 

плата в ЄС нині майже вдев’ятеро вища, ніж в Україні, і 

вчетверо вища, ніж у Росії. У Єврозоні та окремих країнах ЄС 

рівень оплати праці ще вищий.Така ж динаміка характерна і для 

пенсійного забезпечення. Європейська система пенсійного 

забезпечення давно сформувалася як ринкова, трирівнева. Вона 

давно тісно прив’язана до доходів населення і не викликає 

нарікань щодо неадекватного розподілу коштів пенсійних 

фондів. Це дуже важливо для української пенсійної системи, яка 

поки що надто слабо прив’язана до доходів населення, а більше 
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– до віку й стажу, що викликає невдоволення пенсіонерів і 

соціальні проблеми. 

Принципово важливим питанням для України є вихід на 

європейський стандарт оцінки робочої сили. Нині робоча сила в 

Україні недооцінена порівняно із середньою в ЄС і Єврозоні 

вдвічі, а порівняно з Бельгією, Францією, Швецією – учетверо. 

Мається на увазі не за рівнем зарплати, а за часткою оплати 

праці у ВВП. 

Нині високі соціальні стандарти в країнах ЄС дозволили 

його громадянам сформувати значні фінансові заощадження. За 

цими показниками Україна, як і Росія, теж відстає від країн ЄС і 

Єврозони в десятки разів. При цьому співвідношення 

фінансових активів на жителя до ВВП в Україні та Росії 

набагато нижче, ніж у країнах ЄС і Єврозони. 

Таким чином, навіть зважаючи на істотне соціальне 

перевантаження економіки країн ЄС, Україна, як і Росія, дуже 

відстає від основних європейських соціальних стандартів [3]. 

По-дев’яте, підписання угоди про асоціацію буде 

стимулювати процеси адаптації технічних, санітарних і 

фітосанітарних стандартів до вимог Євросоюзу. 

Позитивним моментом можна назвати надання Україні 

можливості експортувати м’ясо птиці, яйця та яєчні продукти на 

ринок ЄС. Підписання угоди надасть цим поставкам 

додаткового імпульсу. 

Для України європейська інтеграція є реальним поступом 

у здійсненні реформ і модернізації, приведення умов для бізнесу 

до європейських стандартів. 

Україна, за згодою країн-членів Митного союзу, може 

мати статус спостерігача. Як бачимо, вона вже його отримала. 

Для цього вироблені відповідні механізми. Такий статус вона 

має і в межахЄврАзЕС. Це, за висловлюваннями урядовців, дає 

змогу краще орієнтуватись у ситуації в даних утвореннях. 
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Однак можливий вступ до Митного союзу тільки посилить 

диспропорції, що склалися в економіці України, втягне її в ще 

більшу залежність від енергетичних ресурсів Росії. 

Україна стратегічно зацікавлена в поглибленні 

економічної інтеграції з РФ і країнами СНД як суверенними 

державами. Розвиток торговельно-економічних відносин 

України з країнами СНД є одним з пріоритетів 

зовнішньоекономічної політики, ринок яких є основним ринком 

збуту української продукції. 

Формування зони вільної торгівлі на принципах СОТ 

повинне розглядатися як найвища планка інтеграційних 

процесів на пострадянському просторі. Переступивши цю межу, 

Україна може опинитись у ситуації, що докорінно змінить 

геополітичну парадигму держави, її стратегічний курс на 

європейську інтеграцію. 

Зона вільної торгівлі є найвищим рівнем відносин у межах 

СНД, при якій Україна може в перспективі претендувати на 

членство в Європейському Союзі. 

Ще однаважлива деталь. Вільна торгівля – це довіра і 

цивілізовані способи ведення справ. На превеликий жаль, в 

учасників ЗВТ СНД довіра один до одного дуже мала, більше 

прагнення бачити васала, конкурента, а не партнера. В Україні 

ще не навчилися вести чесний рівноправний діалог. 

Майбутня зона вільної торгівлі між Україною та ЄС не 

вимагає перегляду існуючих договорів про вільну торгівлю 

України з іншими країнами. Україна може мати одночасно зону 

вільної торгівлі з Росією та Європейським Союзом, а також 

утворювати в майбутньому нові зони вільної торгівлі. 

ЄС має угоди про вільну торгівлю з 24 країнами, а з 

Андоррою, Туреччиною і Сан Марино – Митні союзи. У межах 

ЄС існують спільний ринок і спільна митна політика. Остання 

передбачає спільний митний тариф щодо третіх країн[4]. 
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Теоретично, у випадку входження України до митного 

союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном ЄС повинен буде 

утворювати зону вільної торгівлі тільки з Митним союзом, а не 

з окремою країною, що входить до цього союзу. 

Водночас, ЄС не практикує утворення зон вільної торгівлі 

з угрупованнями, до яких входять країни– не члени СОТ. У 

випадку з Митним союзом – це Казахстан і Білорусь. 

Водночас утворення зони вільної торгівлі між Україною та 

ЄС не буде перешкодою торговельним відносинам України з 

країнами Митного союзу у складі Росії, Білорусі та Казахстану. 

Політика ЄС передбачає утворення зон вільної торгівлі з 

багатьма країнами світу, тому можна передбачити, що вступ 

Білорусі та Казахстану до СОТ відкриє шлях до переговорів 

щодо утворення зон вільної торгівлі між ними та ЄС. 

Таким чином, у випадку можливого приєднання України 

до Митного союзу не як спостерігача, а як учасника, це може 

спричинити припинення переговорного процесу з ЄС до 

моменту вступу всіх зазначених країн до СОТ. 

Росії нічого не заважає починати повноцінні переговори 

про формування ЗВТ з ЄС, як це робить Україна. Своєю чергою, 

Україна повинна докласти максимум зусиль для вступу до СОТ 

Білорусі та Казахстану. Україна зацікавлена тільки в повній 

імплементації до системи відносин Митного союзу правової 

бази СОТ. 

Отже, гіпотетичне приєднання України до союзу є 

можливим лише на умовах СОТ, що означає прийняття 

країнами-членами Митного союзу умов України. 

Аналіз можливих торговельно-економічних наслідків 

інтеграції з Митним союзом показує, що для України переваги в 

експорті складатимуться лише з переліку скасованих вилучень з 

режимів вільної торгівлі. 

Водночас спрощення митного режиму, наприклад у межах 

ЗВТ з ЄС, дозволить Україні не тільки розширити ринки збуту 

власного експорту, але й наростити імпорт інвестиційних 
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товарів, використання яких у виробництві є передумовою 

стабільного довгострокового зростання економіки. 

Таким чином, перегляд ввізних мит з метою їх 

гармонізації з митним тарифом Митного союзу для України як 

члена СОТ є неможливим. 

Державі слід відійти від стратегії лавірування між 

сильними геополітичними гравцями та невизначеної 

багатовекторності, від шантажу сильних держав. 

Важливо припинити формування зовнішньополітичних 

орієнтацій на основі інтеграційної міфології, тобто уявлень про 

те, що входження до будь-яких об’єднань – ЄС, ЄЕП або НАТО 

– здатне розв’язати всі проблеми України. 

Європі нині потрібне об’єднання технологічного ресурсу 

на Заході та енергетичного ресурсу на Сході. Асоціація і ЗВТ 

дає змогу Європі мати в особі України надійного партнера і 

форпост євроінтеграції без формального членства, але з 

масштабним залученням до окремих євроінтеграційних 

механізмів. Ключовою ідеєю цього процесу є конвергенція 

України з нормами, стандартами та політикою ЄС. Це пішло б 

на користь і Україні, і ЄС. 

Відмова від утриманства повинна стати основою 

розбудови прагматичної зовнішньополітичної стратегії України. 

Проте це не означає політики ізоляціонізму. 

Україна входила і мусить входити до різних економічних 

блоків і міждержавних об’єднань. Однак це повинно робитися 

не під зовнішнім тиском, а з урахуванням національних 

інтересів, зміцнення національної безпеки, ціннісних орієнтацій. 

Подальша динаміка відносин України з Європейським 

Союзом потребує: досягнення відповідних якісних 

характеристик, макроекономічної стабілізації та підвищення 

ефективності економіки нашої держави; дотримання умов, 

необхідних для вступу до ЄС; упровадження європейських норм 

і стандартів в економіку, соціальну політику, освіту, науку й 
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техніку; адаптації українського законодавства до правових норм 

ЄС; розвитку та вдосконалення регіональної інтеграції, 

встановлення та поглиблення прямих контактів із державами-

членами й кандидатами в члени Євросоюзу [6].  

Стратегією подальшої діяльності у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції є активний перехід на сучасні 

європейські методи роботи, сприяння розвитку міжвідомчої 

взаємодії на горизонтальному рівні, розширення повноважень 

середньої та нижньої управлінських ланок у сфері обміну 

інформацією, заохочення ініціативності, глибокої продуманості 

пропозицій і бачення кінцевих результатів їхньої реалізації, 

вивчення та трансляція корисного досвіду інших європейських 

країн у сфері державного управління інтеграційними процесами 

[7]. 

Слід зазначити, що нині Україна має зробити серйозні та 

відповідальні кроки.Україна мусить позбутися своєї одвічної 

меншовартості. Тільки наступальна політика – гарант сили і 

стабільності. 

Європейська політика України повинна виходити з того, 

що ідея Великої Європи неможлива без України. Тільки в цьому 

контексті модернізована економіка України може розглядатися 

як вагомий економічний потенціал, інтеграція якого в економіку 

ЄС забезпечить важливі зміни в геополітичному становищі 

Європи. 

Сьогодні Євросоюз продовжує динамічно змінюватись. 

Мейнстрім цих змін – формування «демократичної федерації». З 

одного боку, це може позитивно вплинути на оздоровлення 

економіки, фінансової та соціальної сфери європейської 

спільноти. А з другого – спровокувати відцентрові, 

національно-егоїстичні процеси. У цій ситуації Україні, 

напевно, не слід кидати великі економічні втрати на вівтар суто 

політичних рішень ізнепевними наслідками. Україні треба мати 

політику і стратегію гідного руху до європейських цінностей. 
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Схоже, це починають розуміти не тільки в Україні, а й у 

Європі. Варте уваги недавнє висловлювання авторитетного 

європейського політика, колишнього голови Єврокомісії 

РоманоПроді. Він переконаний: «Україна важлива для Європи 

як джерело економічного зростання та енергетичної безпеки. 

Людський, інженерно-технічний потенціал і земельні багатства 

України допоможуть продовжити перетворення Європи на 

центр світового масштабу». Хочеться сподіватися, що така 

об’єктивна оцінка європейського політика високого рангу буде 

почута не тільки в Україні, а й у Європі. 

Як висновок слід зазначити, що українське ставлення до 

євроінтеграційних процесів не зазнало значних змін: його, як і 

на попередніх етапах, характеризує переважання риторики над 

практичними реформаторськими кроками. Отже, є підстави 

говорити про досить значний термін, упродовж якого 

відбуватиметься підготовка України до вступу до ЄС. За цей 

період нашій державі необхідно буде: по-перше, забезпечити 

динамічний внутрішній розвиток, який передбачив би створення 

надійних механізмів для подолання потенційних ризиків 

євроінтеграції; по-друге, побудувати конкурентоспроможну 

економіку, здатну стабільно функціонувати при появі кризових 

явищ; по-третє, знайти оптимальну модель українсько-

російських відносин. 
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trade zone (FTZ). An attempt to analyse the possible trade 

andeconomic consequences of integration with a customs union is 

carried out. The presented is generalized methodical approaches in 

relation to determination of foreign-policy strategy of Ukraine of the 

European norms and standards related to introduction in an 

economy, social policy, education, SciTech. 

http://gazeta.dt.ua/international/ukrayina-yes-problemi-integraciyi-html
http://gazeta.dt.ua/international/ukrayina-yes-problemi-integraciyi-html
http://www.epravda.com.ua/publications/2013/08/8/388884
http://www.epravda.com.ua/publications/2013/08/8/388884


Український вибір –євроінтеграція: економічні вигоди  

та історичні засади 

__________________________________________________________________ 

301 
 

Key words: eurointegration, European Union, economic 

integration, association, free trade zone, customs union, 

eurointegration processes. 

 

В статье рассматриваются вопросы экономической 

привлекательности, исторических аспектов развития 

сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. 

Освещаются основные проблемы дипломатических отношений 

и перспективы экономических, политических и социальных 

выгод. Акцентировано внимание на формировании полноценной 

зоны свободной торговли (ЗСТ). Предпринята попытка 

проанализировать возможные торгово-экономические 

последствия интеграции с Таможенным союзом. 

Представлены обобщенные методические подходы к 

определению внешнеполитической стратегии Украины, 

связанных с внедрением европейских норм и стандартов в 

экономику, социальную политику, образование, науку и технику. 

Ключевые слова: евроинтеграция, Европейский Союз, 

экономическая интеграция, ассоциация, зона свободной 

торговли, Таможенный союз, евроинтеграционные процессы.
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ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА В 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

Останні десятиліття суспільство переживає глобальний 

перехід від індустріальної до інформаційної системи суспільних 

відносин. Для нового часу, нової епохи є характерним 

переосмислення майже всіх сфер життя, не винятком є і 

політика, а особливо - політична комунікація. Суспільство 

переглядає правила політичної взаємодії, її учасників – 

політичних акторів, і рівні на яких здійснюється політична 

комунікація. У результаті цих процесів з’являються політичні 

неологізми, збагачується суспільно – політичний лексикон 

зовсім новими словами: «електронний уряд», «кіберзагрози», 

«кібертероризм», «електронний уряд», «соціальні мережі» та 

ін. 

Політична комунікація – є невід’ємною частиною 

політичної системи. Політична комунікація  є характерними 
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явищем для всіх держав світу і вона постійно зазнає змін із-за 

глобальних процесів політичної модернізації, прогресу у сфері 

інформаційних технологій, появи нових засобів масової 

інформації та комунікації, та формування єдиного 

інформаційного простору. Політична система ускладнюється, 

з’являються нові актори, нові форми політичної боротьби і 

політичного впливу, змінюються традиційні ролі політичних 

інститутів та ЗМІК. Як результат трансформується і 

ускладнюється система соціально-політичної комунікації, 

змінюється її роль у політичному процесі. 

Ключові слова: політика, комунікація, політична 

комунікація, медіа, суспільство, ЗМІК, політичні актори, 

система, парадигма. 

 

Дослідження поняття «політичної комунікації» є сьогодні 

дуже популярним, але одночасно дуже складним та 

багатогранним, оскільки велика кількість суміжних дисциплін 

займаються вивченням політичної комунікації.  

Дослідження політичної комунікації можна назвати 

своєрідною традицією, яка бере початок ще з Давньої Греції та 

реалізована у працях Платона та Арістотеля.  

Політична комунікація, як явище суспільного життя та 

інструмент управління соціумом, досліджувався філософами 

Античності. Ціль політичної комунікації у Платона – це 

уніфікація масової свідомості та досягнення політичного 

єднання громадян «ідеальної держави». Як спілкування заради 

загального добра трактував політичну комунікацію Арістотель. 

До ХХ ст. різноманітні аспекти політичної комунікації 

досліджувалися у рамках процесу взаємовідносин держави та 

суспільства. Ідеї Ш. Монтескьє, Дж. Локка, Дж. Мільтона мали 

великий вплив на процеси розвитку і принципи функціонування 

політичної комунікації у країнах Заходу.  
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У рамках марксистської парадигми політична комунікація 

розглядається як інструмент розповсюдження і насадження у 

суспільстві певної ідеології, ідей та цінностей певних 

соціальних груп, а саме володарюючого класу. 

Але до сих пір наука не дала точного визначення поняттю 

«політичної комунікації». Німецькі дослідники П. Донгес та О. 

Яррен вважають, що причиною цього можуть бути складові 

елементи поняття політична комунікація, тобто – політика і 

комунікація, що вже є самодостатніми поняттями, та не 

потребують розширення або звуження свого сенсу [1]. 

Початком вивчення політичної комунікації вважають 

дослідження пропаганди у період Першої світової війни. 

Початком комплексних досліджень політичної комунікації 

можна вважати ідеї та праці Г. Лассуелла 20-х – 40-х років ХХ 

ст. Фундаментальні роботи у цій сфері, так само як і сам термін 

«політична комунікація», з’явився в кінці 40-х років – на 

початку 50-х років. Відокремлення дослідження політичної 

комунікації у самостійний напрямок на межі соціологічних та 

політичних наук було викликано демократизацією політичних 

режимів у другій половині ХХ ст., а також розвитком 

кібернетичної теорії, виникненням і збільшенням ролі нових 

комунікаційних систем та технологій. Звісно це пов’язано і з 

використанням формалізованих методів системного аналізу, яке 

відбувається у 50-ті – 60-ті роки – у період становлення 

загальної теорії систем як міждисциплінарної логіко-

методологічної концепції дослідження складно – 

сконструйованих об’єктів різної природи, а також стрімким 

розвитком кібернетики – області знань, що вивчає найбільш 

загальні закономірності процесів інформаційного обміну та 

управління в різноманітних системах [2]. 

«Політику неможливо уявити без комунікації» – так 

вважає німецький дослідник політичної комунікації В. Шульц 

На його думку, зв'язок є настільки тісним, що автор схиляється 
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до того, що можна давати визначення політиці через поняття 

комунікації [3]. У цьому ж напрямку вбачають політичну 

комунікацію О. Яррен та Х. Бонфаделлі: «…центральний 

механізм у формулюванні, поєднанні, створенні та реалізації 

рішення, що повинно об’єднувати. Таким чином комунікація є 

не тільки частиною політики. Комунікація є самою політикою» 

[4]. 

Відомий німецький соціолог ХХ ст. Карл Дойч 

висловлював свою думку у ще більш широкому сенсі і був 

переконаний, що політична комунікація могла би бути центром 

усієї політології, а політичні системи трактувалися б тоді, як 

великі комунікаційні мережі [5]. 

Представник французької політико – соціологічної школи 

Ж.-М. Коттре порівнював політичну комунікацію, а саме її 

головну мету у житті суспільства, зі значенням кровообігу для 

людського організму. Схожу думку з французьким дослідником 

мав і К. Дойч, який називав політичну комунікацію «нервовою 

системою державного управління», вважаючи політичне 

повідомлення фактором, що зумовлює політичну поведінку. 

 Дати одне визначення політичній комунікації дуже 

важко, оскільки це поняття, що постійно змінюється під 

впливом нових суспільно-політичних процесів, тенденцій 

розвитку та глобальних настроїв. 

Зігфрід Вайшенберг дає коротке визначення політичній 

комунікації, одночасно називаючи трьох головних політичних 

акторів: «Під політичною комунікацією треба розуміти 

відносини між політичною системою, системою ЗМІК та 

суспільством» [6].  

П. Фільцмаєр описує політичну комунікацію, як 

інтерактивний процес між тими, хто керує і  тими,  ким  

керують [7]. Його погляд базується на роботах таких соціологів, 

як М. Вебер, Т. Парсонс, К. Мангейм. Вони уявляли політичну 
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комунікацію, як процес соціальної взаємодії між «керуючими» і 

«керованими». 

Дослідниця Барбара Пфетч переконана, що політична 

комунікація проявляється у чітко структурованій 

комунікаційній системі, що знаходиться на межі між політикою 

та ЗМІ, що виконує функції продукування і обробки політичних 

заяв та новин [8].  

Велика кількість дослідників займаються проблемою 

політичної комунікації. Особливо останні десятиріччя 

дослідження почастішали. Це пов’язано з тим, що відносини 

між політикою та комунікацією стали набувати нових форм та 

нової якості. У більшості досліджень висхідною точкою аналізу 

політичної комунікації є спостереження з приводу змін ЗМІК та 

їх ставлення до політики. Одні дослідники негативно ставляться 

до впливу телебачення та Інтернету, тенденцій комерціалізації 

та американізації політичної комунікації. Інші, навпаки, 

вказують на позитивні процеси модернізації та глобалізації, що 

створюють нові форми політичної комунікації, які пропонують 

нові види політичної та громадської активності.  

Зміни насамперед пов’язані з тим, що ЗМІК розвиваються 

дуже швидкими темпами, проникають у всі сфери життя і 

абсорбують все більше уваги. Таким чином ми спостерігаємо 

постійно прогресуючу медіалізацію суспільства, і особливо це 

стосується політичної сфери. Зміни відбуваються завдяки 

технічному розвитку медіа, а також комерціалізації та 

глобалізації системи медіа, яка прискорилася після 1980 року. 

Уже з приходом електронних медіа у першій половині 

минулого століття, політична комунікація набула зовсім іншого 

характеру. Радіо та телебачення передають інформацію на 

великі аудиторії та створюють публічність неймовірних 

масштабів. Телебачення починає пропонувати своїм глядачам 

візуальні образи з усього світу, та й ще у форматі «наживо». Ще 

більші наслідки для політичної комунікації були пов’язані з 
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надшвидким поширенням Інтернету. Запропоноване бачення М. 

Маклюєном та його роботою «Глобальним селом» стають 

реальністю. 

Інша група дослідників впроваджує ідею – розглядати 

політичну комунікацію з точки зору політичних акторів. У 

цьому контексті роль комунікації у політичних процесах: 

вираження своєї позиції, вплив ЗМІК на волевиявлення 

громадян та на громадську думку у державі [9]. 

Деякі вчені, як Брайан МакНаір центральною точкою своєї 

інтерпретації поняття політичної комунікації робить політичних 

акторів. І одразу зауважує, що необхідно чітко розуміти, хто 

такі політичні актори. Так поруч з індивідуальними 

політичними акторами також діють колективні політичні актори 

– групи, об’єднання, організації. «Політичний актор – це такий 

суб’єкт, який має певну політичну роль, тобто який задіяний у 

загально – обов’язкових рішеннях про розподіл влади або 

ресурсів» [10]. 

Узагальнимо інформацію, політична комунікація – це 

комунікація, що висловлюється політичними акторами, яка 

одночасно є спрямованою на них, і містить у собі їх стиль, 

знання, мотиви, цінності та орієнтири.  

Політична комунікація відбувається на двох рівнях: 

макрорівні та мікрорівні. Але сьогодні вже починають виділяти 

і третій рівень – мезорівень, який має тимчасову функцію та 

певні цілі у своїй політичній комунікації. Розглянемо рівні 

політичної комунікації: 

1. Мікрорівень: соціальний рівень дії індивідуумів та 

соціальних груп, які не мають власного статусу політичних 

акторів. Одиницями аналізу виступають політичні погляди, 

цінності, комунікаційні та виборчі позиції. Доступ до цього 

рівня найчастіше забезпечують емпіричні опитування. 
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Дослідженню мікрорівня приділяли увагу такі вчені, як: 

Г. Лассуелл, Л. Фестінгер, У. Ліппман, Б. Берельсон. 

2. Мезорівень: соціальний рівень дії організацій та 

інституцій. На цьому рівні йдеться про дії деяких організацій як 

колективних або корпоративних акторів. Ці колективи як 

правило обмежені якимось терміном існування та створюють 

свої специфічні правила або навіть порядок. 

3. Макрорівень: також загально – суспільний рівень дії. 

Покликаний концептуально відображати зміст та тенденції 

розвитку процесів інформаційного впливу і взаємодії суб’єктів 

політики на рівні політичної системи, і суспільства в цілому. Н. 

Вінер, Д. Істон, Г. Алмонд, Р.-Ж. Шварценберг досліджували 

феномен політичної комунікації на макрорівні. 

Отож, політична комунікація завжди здійснюється на цих 

трьох рівнях, але за певних умов та обмежень, які встановлює 

суспільство. Обмеження постійно змінюються. До 

найголовніших обмежень німецький дослідник Ульріх Вік 

відносить [11]: 

1. Публічність та громадськість – повинні бути прописними 

нормами у демократичному суспільстві. 

2. Система ЗМІК – впливає на форму та якість політичної 

конкуренції. 

3. Конкурентна ситуація політичних акторів, що діють на 

політичній арені – впливає на специфіку політичної комунікації. 

4. Нові інформаційно-комунікативні пропозиції, що 

підсилюватимуть конкуренцію – створюватимуть новий простір 

для політичної комунікації. 

5. Складність явища політики як такого. 

Як ми бачимо політична комунікація залежить від багатьох 

факторів та складових частин, найголовнішими з яких є 

політика та ЗМІК. Для того, щоб повністю зрозуміти поняття 

політичної комунікації розглянемо парадигми співвідношення 

політики та ЗМІК один до одного [12]. 
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1. Парадигма розподілу влади. ЗМІК вважаються четвертою 

гілкою влади. Відбувається протиставлення ЗМІК, як 

контролюючої інстанції, до інших трьох гілок влади: 

законодавчої, виконавчої та судової. Ця правова теорія була 

запропонована Дж. Локком, сам термін ввів Ш. Монтеск'є. 

Виконання цієї контролюючої функції припускає економічну 

незалежність, яка створює між сферою політики та ЗМІК 

відносини у форматі автономії та певної дистанції. 

2. Парадигма інструменталізації. Характерним для цієї 

парадигми є відносини у форматі «залежність – домінування» 

між політичною системою та ЗМІК. Домінантні відносини 

ґрунтуються на функції керування однієї системи над іншою. 

Розрізняють два напрямки розвитку цієї парадигми: 

 Переважання ЗМІК. Теза домінування ЗМІК над 

політичною системою представлена роботами таких дослідників 

як Е. Ноель – Нойман, Г. Кепплінгер та Г. Оберрейтер. Хоча 

двостороння залежність обох систем не заперечується, але 

одночасно береться до уваги зростаюча сила впливу ЗМІК на 

політичну систему, особливо телебачення. Залежність 

політичних інституції від ЗМІК зростає, а самі ЗМІК 

перетворюються на політичну владу, які не тільки реагують на 

політичну систему, а все більше самі діють прямо на арені, і 

непрямо сприяють певним процесам [13]. 

 Переважання політики. Контраргументом у цьому 

випадку є втрата автономії ЗМІК. Із-за соціально-економічних 

конфліктів політична система знаходиться по відношенню до 

громадян під дуже високим тиском своїх повноважень і робить 

ЗМІК управлінським інструментом. До інструменталізації ЗМІК 

належать: прямі та непрямі акти впливу на ЗМІК, створення 

пресс - служб, відбувається професіоналізація політичних 

зв’язків з громадськістю, створення переконливих PR-стратегій 

[14]. 
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3. Парадигма взаємозалежності та симбіозу. Сьогодні 

домінує погляд у науці, що між медіа-системою та політичною 

системою існує комплексна взаємодія з різносторонніми 

залежностями та процесами пристосування. Основною моделлю 

відносин між політичною системою та системою ЗМІК 

виступають відносини обміну: інформація в обмін на гласність, 

та навпаки. Політична система залежить від розповсюдження 

інформації зі сфери політичної системи, а ЗМІК в свою чергу 

залежать від політичної системи, яка їм і надає цю інформацію. 

Таким чином утворюється дієва система, що встановлюється 

політичними акторами та процесом інтеракції, а стабілізується 

завдяки прийнятим ролям та правилам [15]. 

Політична комунікація – дуже складний процес передачі 

інформації між політичної системою до соціальної системи, на 

яку впливають процеси глобалізації та трансформації у світі, а 

також у медіа-просторі, який є невід’ємною частиною 

політичної комунікації.  
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The last decades of global society is experiencing a transition 

from an industrial to an information system of social relations. In 

modern times, a new era is characterized by rethinking almost all 

spheres of life without exception is politics, and especially – political 

communication . Society is reviewing the rules of political 

engagement, its members – the political actors and the level at which 

the political communication . As a result of these processes, there 

are political neologisms , enriched socio - political lexicon entirely 

new words : "e-government", "Cyber Threat", "cyberterrorism", "e-

government", "social media" and others. 

Political Communication – is an integral part of the political 

system. Political communication is typical for all countries in the 

world and it is constantly changing due to global processes of 

political modernization, progress in information technology, the 

emergence of new media and communications, and the formation of 

a common information space. The political system is complicated, 

new actors, new forms of political struggle and political influence, 

changing the traditional role of political institutions and mass-

media. As a result, transformed and complicated system of social 

and political communication is changing its role in the political 

process . 

Keywords: politics, communication, political communication, 

media, society, mass-media,  political actors, the system paradigm. 
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Последние десятилетия общество переживает 

глобальный переход от индустриальной к информационной 

системе общественных отношений. Для нового времени, новой 

эпохи характерно переосмысление многих сфер жизни не 

исключением является и политика, а особенно – политическая 

коммуникация. Общество пересматривает правила 

политического взаимодействия, ее участников – политических 

актеров, и уровни на которых осуществляется политическая 

коммуникация. В результате этих процессов появляются 

политические неологизмы, обогащается общественно-

политический лексикон совершенно новыми словами: 

«электронное правительство», «киберугрозы», 

«кибертерроризм», «электронное правительство», 

«социальные сети» и др. 

Политическая коммуникация – является неотъемлемой 

частью политической системы . Политическая коммуникация 

характерны явлением для всех государств мира и она 

постоянно претерпевает изменения из-за глобальных процессов 

политической модернизации, прогресса в области 

информационных технологий, появления новых средств 

массовой информации и коммуникации, и формирование 

единого информационного пространства. Политическая 

система усложняется, появляются новые актеры, новые 

формы политической борьбы и политического влияния, 

меняются традиционные роли политических институтов и 

ЗМИК. Как результат трансформируется и усложняется 

система социально-политической коммуникации, меняется ее 

роль в политическом процессе. 

Ключевые слова:   политика, коммуникация, политическая 

коммуникация, медиа, общество, ЗМИК,  политические актеры, 

система, парадигма.
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Досліджено актуальність нового освітнього напряму 

"Безпека людства", проблеми його впровадження до 

навчального процесу у ВНЗ країн Європи, України, Росії та 

Білорусії. 

Ключові слова: безпека людства, забруднені території, 

Європейський освітній простір, радіація, Tempus. 

 

У сучасних наукових колах проблема безпеки далеко 

вийшла за межі визначення військових загроз, їх виявлення й 

усунення. Класичні концепції безпеки – лібералістична та 

реалістична, були сформовані в період протистояння 

глобальних геополітичних центрів. Відтак поняття безпеки 

складалося зі стереотипів і концепцій, які передбачали збройні 

конфлікти. Наукова думка вважає, що в основі реалістичного 

йлібералистичного підходів міститься етатизм.  

Нині загальновизнаною концепцією є твердження про те, 

що безпека людини та суспільства складається з, окрім 

військового, ще й політичного, суспільного/соціального, 

економічного, екологічного, науково-технічного, 

інформаційного та низки інших значущих складників. Велика 

кількість досліджень присвячена кожному з наведених вище 

напрямів. Проте комплексний підхід з'явився досить нещодавно. 

                                                           
* Безпека людини  



Є.В. Рябоштан 

________________________________________________________________ 

 

315 
 

Нові трактування міжнародної та національної безпеки були 

сформовані після розпаду СРСР. Базувалися вони на критиці 

традиційних концепцій. Насамперед слід згадати соціальний 

конструктивізм, який є уособленням постмодерністських і 

неомарксистських ідей. Зокрема,у межах критичного підходу 

було перенесено центр уваги дослідників з держави до окремого 

індивідуума. Відзначалося, що окремі інститути й держава 

можуть бути не лише гарантами безпеки людини, але й навпаки 

– джерелом загроз [1]. 

Нові типи загроз, а саме: стан навколишнього середовища, 

бідність, тероризм, економічний розрив між країнами – гостро 

поставили перед міжнародною спільнотою питання розробки 

інструментів розв’язання глобальних проблем. Відтак, 

актуальність концепції "HumanSecurity" є нині незаперечною 

[2].  

Уперше поняття "Human Security" було вжите в доповіді 

ООН  1994 р. "Human Development Report", щорічного 

документа в межах Програми Розвитку ООН. Зазначається, що 

на тлі проблем територіальної безпеки та національних 

інтересів країн губляться повсякденні потреби людства. 

Головною проблемою запропонованого підходу стала 

відсутність чіткої ідентифікації проблемної ділянки.  

Самими авторами була здійснена спроба чітко окреслити 

елементи людської безпеки: 

- економічна безпека (freedomfrompoverty); 

- продукти харчування (foodsecurity); 

- охорона здоров’я (healthsecurity); 

- безпека навколишнього середовища 

(environmentalsecurity); 

- особиста безпека (personalsecurity); 

- суспільна безпека (communitysecurity); 

- політична безпека (politicalsecurity) [3]. 
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Методи узагальнення дозволяють розмежувати загрози на 

два напрями: 

1) постійні загрози (проблеми харчування, медичного 

обслуговування, чистоти оточуючого середовища, політичної та 

економічної стабільності, соціального забезпечення); 

2) надзвичайні загрози (техногенні катастрофи, збройні 

конфлікти). 

Починаючи від часу оприлюднення документа, академічні 

кола намагаються пристосувати окреслені напрями до певної 

ситуації або території. На даному етапі серед таких яскравих 

прикладів слід виокремитияпонську та канадську школи. Обидві 

країни інтегрували положення "HumanSecurity" до національних 

зовнішньополітичних стратегій. 

Японський підхід передбачає дослідження всіх існуючих 

загроз людського виживання: погіршення екології, 

недотримання прав людини, транснаціональну злочинність, 

наркоторгівлю, інфекційні захворювання тощо. Канадська 

позиція ширша і трактується, як свобода постійних загроз 

правам людей, безпеці їх життю. Крім зазначених шкіл, низка 

академічних досліджень також досить широко інтерпретує 

об’єкт дослідження. Це праці Дж. Нефа, Л. Рід, М. Техранян, 

В. Асташина та інших.  

Плюралізм підходів до інтерпретації визначень і 

формування понятійно-категоріального апарату, тим не менш, 

не заважає інституціоналізації наукових 

напрямів.Передбачуваною проблемою стала інтеграція 

теоретичних підходів до практичної площини.На нашу думку, 

найефективнішим і найактуальнішим кроком, на початкових 

етапах імплементації положень концепції "HumanSecurity" до 

відповідних галузей людської діяльності є підготовка 

кваліфікованих кадрів. Нині чітко простежується потреба 

підготовки нового покоління професіоналів, які б максимально 

орієнтувалисьу багатопредметній сфері безпеки людини.  
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Заходом, покликаним виконати це завдання,став проект у 

межах програми Темпус* під назвою "Безпека Людини на 

територіях, забруднених радіоактивними речовинами". Проект 

присвячений організації особистісної безпеки на радіологічно-

забруднених територіях. Як було зазначено вище, часто в 

підходах до реалізації безпекових стратегій визначальним є 

територіальний або галузевий чинник. У нашому випадку 

йдеться про території, які свого часу підлягали, або підлягають, 

забрудненню внаслідок техногенної катастрофи.  

Можливо, найжахливішою антропогенною катастрофою 

кінця ХХ століття стала аварія на Чорнобильській атомній 

електростанції (ЧАЕС). П’ять регіонів Республіки Білорусь, 

Російської Федерації та України зазнали інтенсивного 

радіологічного зараження. Унаслідокаварії тяжкими 

радіонуклідами було заражено та втрачено на роки понад 10 

мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. Більше 23% 

територій Білорусі було забруднено радіоактивними ізотопами, 

зокрема – цезієм-137 [4]. 

Окрім Чорнобильської катастрофи, територія Російської 

Федерації також підлягала радіоактивному зараженню 

внаслідок Киштимської аварії. У вересні 1957 року на 

виробничому об’єднанні "Маяк", одному з найбільших центрів 

переробки ядерних відходів (відходи АЕС, атомних підводних 

човнів), сталася техногенна катастрофа. Через порушення 

системи охолодження стався вибух, капсулу з 80 тонами 

відходів було зруйновано. Радіоактивні речовини піднялисьу 

повітря на висоту 1-2 кілометри. Унаслідоку трикутнику 

Челябінськ-Єкатеринбург-Тюмень були заражені, за різними 

оцінками, до 20 тис. кв. кілометрів.  У зоні забруднення 

перебувало 217 населених пунктів, у яких проживало 272 

                                                           
*530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCR 
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тис. осіб. Східно-Уральський радіоактивний слід складався 

переважно з цезію-137 і стронцію-90 [5]. 

Проблеми радіоактивного ураження актуальні й донині. 

Аварія, яка сталась у вересні 2011 року на Фукусіма-І, є 

яскравим підтвердженням цього. Два роки потому, 

американські екологи під час дослідження тихоокеанської 

флори й фауни знайшли на узбережжі Каліфорнії заражені 

радіоактивними відходами популяції тунця [6]. 

Саме тому гостро постає питання підготовки 

професіоналів нової генерації, які б розвязували проблеми 

мультидисциплінарного характеру на територіях України, Росії 

та Білорусі, які постраждали від радіоактивного ураження. На 

територіях, заражених унаслідок Киштимської та 

Чорнобільської катастроф,зараз проживають понад 10 мільйонів 

осіб. Їхня безпека залежить від стану навколишнього 

середовища, якості надання медичної допомоги, продуктів 

харчування (вирощуваних на зазначених територіях) і 

соціально-політичної ситуації. Наразі жодна з країн не може 

похизуватися підготовкою фахівців, які мають одночасно 

високий рівень компетенції в зазначених галузях. 

У межах Національної програми пріоритетів 

національного розвитку 2006 року уряд України ухвалив 

Національну програму медичного та біологічного захисту 

навколишнього середовища, яка передбачає правову підтримку 

компаній та організацій, що впроваджують наукові інноваційні 

методи в процесі знезаражування радіозабруднених територій. 

Уряди Російської Федерації та Республіки Білорусь впровадили 

наукову програму Знезаражування територій (2005 р.). 

Зазначені національні ініціативи теж вимагають кадрів 

обізнаних у тонкощах функціонування забруднених територій. 

Ці програми з-поміж інших покликані забезпечити 

безпечне перебування населення на територіях відповідно до 

концепції "HumanSecurity", з огляду на яку, як уже зазначалося 
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вище, національні інтереси держави досягаються через 

добробут окремого індивіда.  

У межах проекту виділено напрями, які не суперечать 

"HumanDevelopmentReport" 1994 р. (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Відповідність галузей безпеки в проекті Tempus 

"Human security on contaminated areas" до  "Human Developmen t 

Report" 

Загалом e проекті беруть участь 19 університетів 

Починаючи з вересня 2014 року дванадцять університетів 

(по 4 з України, Росії та Білорусі) мають розпочати навчання 

випускників магістратури (магістрантів) та аспірантів за 

відповідною програмою.  
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Вищі навчальні заклади було розбито на робочі групи (РГ) 

відповідно до галузевого спрямування. Склад учасників 

виглядає так:.  

Робочагрупа 2 «Безпека навколишнього середовища» 

- Університет Парми (Італія); 

- Воронезький державний університет (Російська 

Федерація); 

- Національний університет ядерної енергетики та 

промисловості (Севастополь, Україна); 

- Міжнародний державний екологічний університет ім. 

О.Д. Сахарова (Мінськ, Білорусь). 

Робоча група 3 – "Якість харчування": 

- Шведський аграрний університет (Уппсала, Швеція); 

- Челябінський державний університет (Челябінськ, 

Російська Федерація); 

- Житомирський державний технологічний університет 

(Житомир, Україна); 

- Державний аграрний університет (Гродно, Білорусь); 

- Український науково-дослідний інститут лісового 

господарства та агролiсомелiорацiї ім. Г.М. Висоцького, 

Поліське відділення (Житомир, Україна). 

Робоча група 4 –  "Охорона здоров'я": 

- Університет Флоренції (Італія); 

- Ризький технічний університет (Рига, Латвія); 

- Тюменська медична академія (Російська Федерація); 

- Медичний університет ім. М.І. Пирогова (Вінниця, 

Україна); 

- Гродненський державний медичний університет (Гродно, 

Україна). 

- WG5 -  "Безпека Людини та суспільство": 

- Університет Кордоби (Іспанія); 

- Уральський федеральний університет (Єкатеринбург, 

Російська Федерація); 
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- Київський міжнародний університет (Київ, Україна); 

- Білоруський державний університет (Мінськ, Білорусь); 

Як бачимо, у проекті, направленому на підготовку 

фахівців, беруть участь вищі навчальні заклади різного 

фахового спрямування. Координація роботи представників 

університету проводиться в межах робочої групи 1 на базі 

Ризького технічного університету. 

На етапі модернізації вже існуючих магістерських програм 

головним питанням є досягнення певної універсальності для 

різних напрямів і спеціальностей. Наприклад, Уральський 

федеральний університет планує модернізацію навчального 

плану спеціальності "Політологія", Білоруський державний 

університет – "Правознавство", Київський міжнародний 

університет – спеціальності "Міжнародна інформація" галузі 

знань "Міжнародні відносини". У свою чергу, Університет 

Кордоби планує започаткування нової, окремої спеціальності 

"Безпека людства". Це питання досить актуальне для регіону 

Андалусії, оскільки там розміщене кладовище ядерних відходів.  

У Київському міжнародному університеті для студентів 

магістратури пропонується впровадити шість нових дисциплін: 

1. Основи радіології: 

а) побудова атому, радіоактивність; 

б) проблеми радіаційного забруднення; 

в) проблеми навколишнього середовища, продуктів 

харчування та медичного обслуговування на уражених 

територіях. 

2. Основи прикладних наук: 

а) статистика; 

б) експертні системи; 

в) аналіз ризиків; 

г) системний аналіз та основи прийняття рішень; 

д) теорія конфліктів. 
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3. Сталий розвиток суспільства та "Безпека 

людства": 

а) моделі використання природних ресурсів; 

б) організація міжінституційного співробітництва в 

сфері "Безпеки людства"; 

в) теоретичні засади "Безпеки людства"; 

г) моделі розвитку навколишнього середовища; 

д) міжнародні та національні програми сталого 

розвитку людства. 

4. Методи й засоби забезпечення "Безпеки людства" 

на радіоактивно забруднених територіях: 

а) історія радіаційних катастроф; 

б) основи радіологічної безпеки; 

в) співробітництво органів місцевої влади з 

міжнародними організаціями у сфері безпеки населення, яке 

проживає на забруднених територіях; 

г) системний підхід у розв’язанні проблем, 

спричинених ядерними катастрофами. 

5. Правові аспекти та права людини на радіоактивно 

забруднених територіях: 

а) правовий статус радіоактивнозабруднених 

територій; 

б) правове забезпечення екологічної безпеки 

радіоактивнозабруднених територій; 

в) правова підтримка виробництва продуктів 

харчування; 

г) правове регулювання медичного обслуговування 

населення, яке проживає на радіоактивно забруднених 

територіях; 

д) радіологічна безпека та права людини. 

6. Інформаціологічнийі культурологічний аспекти 

"Безпеки людства". 

а) основи інформаціології; 
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б) забезпечення відкритості інформації; 

в) освіта людей, які мешкають на радіоактивно 

забруднених територіях; 

г) індивідуальна й масова культура населення; 

д) процеси інформаційного обміну у сфері безпеки 

людства. 

 

Виходячи зі змісту модулів, запропонованих для 

запровадження до навчального плану, слід зауважити таке: 

 прикладні дисципліни і дисципліни технічного 

спрямування можуть викликати певні труднощі у здобувачів, 

які здобули ступінь бакалавра у сфері гуманітарних наук 

("Політологія", "Правознавство"); 

 зважаючи на інтеграцію України до Європейського 

освітнього простору, у процесі розробки навчально-

методичного забезпечення важливим моментом є дотримання 

"Дублінських дескрипторів", які передбачають значно ширше 

тлумачення компетенцій студентів (знання та розуміння, 

застосування знань, винесення суджень, комунікативні навички, 

педагогічні навички та здатність до подальшої самоосвіти); 

 уже на етапі вироблення підходів до запровадження 

комплексу дисциплін проявляється занепокоєння експертів 

проекту щодо легімітизації змін навчального плану 

національними профільними міністерствами (у випадку з 

Україною – Міністерство освіти і науки та Міністерство 

охорони здоров'я). 

Проблеми, перелічені вище, певним чином ускладнюють 

завдання підготовки фахівців, утім початок упровадження 

принципів задекларованих у доповіді ООН до практичної 

площини – покладено.  

З великою часткою впевненості можна стверджувати, що 

підготовка висококваліфікованих кадрів у сфері "Безпеки 
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людства" є найефективнішим методом розв'язання окресленої 

проблеми. 
 

Література 

1. HumanSecurityReport [електроний ресурс].Режим доступу: 

http://www.hsrgroup.org/human-security-

reports/2012/overview.aspx 

2. Booth K., Dunn T. LearningbeyondFrontiers // 

HumanRightsinGlobalPolitics. Cambridge: 

CambridgeUniversityPress, 1999. – P. 303–328. 

3. UnitedNationsDevelopmentProgramme (1994): 

HumanDevelopmentReport. [електроний ресурс]. Режим 

доступу:http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/ 

4. Шишкин А. Г. Чернобыль – Радиоэкологические 

исследования грибов и дикорастущих ягод. К., 2003. – 312 с. 

5. Тrabalka J.R., Eyman L.D., AuerbachS.I. Analysis ofthe 1957 – 

1958 Sovietnuclear accident. – Science, М., 18.07.1980 

6. FukushimaRadiationAffecting US Tuna. [електроний ресурс]. 

Режим доступу:http: //theenergycollective.com/ energyrefuge /  

266341/fukushima-radiation-affecting-us-tuna. 

 

One of the most horrible anthropogenic cincidents of the last 

XX century was the Chernobyl catastrophe, from which it was 

passed 25 years. Five regions of the Republic Belarus, Russian 

Federation and Ukraine were exposed to the intensive radioactive 

contamination. Therefore, there is a strong need fo rtraining of new 

generation of professionals which can fully decide multidisciplinary 

problems existing on the territories contaminated by radioactive 

nuclear agents during thet echnological disasters. 

These Programs analyzed above and otherinitiatives aimed at 

providing of safecondition of humanbeing at the territories polluted 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/
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by the radioactive gents come within the “Human Security” concept 

which among other points is arguing that the proper referent for 

security should be the individual lrather than the state. It holds that 

a people-centered view of security is necessary for national, regional 

and global stability. Human security argues that the scope of global 

security should be expanded to include threats in wider ange of 

areas including those that Project istargeted: environment, 

qualityoffood, publichealthandsocialprotection. 

Keywords: human security, contaminated territories, 

European Higher Education Area, radiation, Tempus. 

 

 

Исследована актуальность нового образовательного и 

академическогонаправления "Безопасность человечества", 

проблемы связанные с его внедрением в учебный процесс вузов 

стран Европы, Украины, России и Белоруссии.  

Ключевые слова: безопасность человечества, заражены 

етерритории, Европейское образовательное пространство, 

радиация,  Tempus. 
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ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 

 

У статті автори здійснили аналіз та узагальнили існуючі 

технології, дефініцій «інформаційної війни», та запропонували 

їх власне обґрунтоване авторське розуміння, визначили основні 

ознаки, закономірності та наслідки інформаційних воєн. Також 

у статті досліджено характер інформаційної війни та 

технології захисту населення від інформаційної зброї. 

Ключові слова: інформаційна війна, інформаційно-

психологічний вплив, форми інформаційних воєн, ЗМІ, 

інформаційна зброя, наслідки інформаційної війни. 

 

Війна нині не ведеться лоб в лоб. Війна – поняття об'ємне і  

часом воїнам доводиться стояти, а атакувати  

журналістам, політикам, економістам. 

О.Бригинець 

 

Сучасні глобальні тенденції в галузі комунікації 

демонструють якісно нові результати, які були неможливими в 

минулому. Різко зріс обсяг інформації, яку громадяни почали 

отримувати поза контролем своїх національних урядів. 

Інформація несе в собі як життєдайну, так і деструктивну силу. 

Але її вплив значно зріс. Тому надзвичайно актуальною стає 
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проблема інформаційної війни. Це війна нового типу,  об’єктом 

впливу якої є свідомість людей, їхнє світосприйняття. У її 

основі лежить можливість керування та маніпулювання 

масовою свідомістю, підкорення волі людини. 

Найнебезпечнішим є те, що це зовсім не сприймається 

свідомістю тих, хто підпадає під інформаційно-психологічний 

вплив. Головним завданням інформаційного агресора є 

формування в особистості вигідної для нього картини світу, 

неадекватного сприйняття реальності, що робить можливим 

підкорення такої особистості своїй волі, а згодом, через 

мільйони подібних     підкорених особистостей – 

підпорядкування всієї держави. До того ж, інструментарій 

інформаційних воєн пропонує засоби, за допомогою яких 

користувачі інформаційної зброї зможуть упродовж тривалого 

часу втримувати у своїх руках владу таких держав. Головне – 

підтримка в населення необхідної, вигідної для себе картини 

світу, точніше – інформаційного образу світу, який, за наявності 

адекватних засобів захисту від інформаційної агресії, майже 

неможливо змінити. Тому для того, щоб захиститися від 

подібної загрози,  яка в дійсності являє собою загрозу 

національній безпеці держави,  необхідно осягти природу і 

технології інформаційної влади над людьми та чітко виділити 

можливі засоби захисту від інформаційно-психологічних 

впливів. Метою цієї статті є конкретизація основних правил і 

закономірностей інформаційних воєн на основі прикладів, які 

так чи інакше охоплюють майже весь проміжок часу існування 

людства – від часів Стародавнього світу до епохи 

постіндустріального суспільства. Об’єктом дослідження є самі 

інформаційні війни. Предмет – технології та закономірності 

інформаційних воєн. 

Поняття «інформаційна війна» з’явилось і почало широко 

застосовуватися від середини 80-х років минулого століття, хоча 

принципи ведення воєн такого типу були відомими ще в 
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Стародавньому світі. Так, ще в Давньому Китаї, серед методів 

активного протистояння противнику підкреслювалася 

необхідність «розкладати все добре, що є в стані ворога», 

«розпалювати внутрішні чвари», «заважати всіма засобами» 

його цілеспрямованій діяльності. 

Нині існує чотири підходи щодо визначення 

інформаційних воєн. Перший підхід трактує їх як сукупність 

політико-правових, соціально-економічних, психологічних дій, 

що передбачають захоплення інформаційного простору, 

витіснення ворога з інформаційної сфери, знищення його 

комунікацій, позбавлення засобів передачі повідомлень, а також 

інші подібні цілі. Так, один з представників цього напрямку, 

відомий російський фахівець у галузі інформаційних воєн 

Сергій Расторгуєв, визначає їх як відкриті та приховані 

цілеспрямовані інформаційні взаємодії інформаційних систем з 

метою отримання певного виграшу в матеріальній сфері. Під 

інформаційною системою автор розуміє систему, що здійснює 

отримання вхідних даних, обробку цих даних чи зміну свого 

внутрішнього стану та видачу результату або зміну свого 

зовнішнього стану. Під час протистояння інформаційні 

системипостійно використовують інформаційну зброю, яка має 

запустити програми самознищення ворожої інформаційної 

системи(для людини інформаційним впливом, що здатний 

привести до запуску таких програм, є активізація бажань, думок 

і провокування вчинків, скерованих на самознищення).      

 На думку з представників другого підходу, інформаційна 

війна – це найгостріша форма протистояння в інформаційному 

просторі. Акцент переноситься на характер протистояння 

опонентів. У даному випадку першочергового значення 

набувають такі якості інформаційної взаємодії, як 

безкомпромісність, висока інтенсивність суперечки та 

короткотривалість гострого суперництва. Для позначення 

агресивності сторін застосовується поняття інформаційної зброї.  
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При такому трактуванні інформаційної, коло учасників 

інформаційного протиборства значно розширюється. Ними вже 

є не лише дві сторони, але й всі ті, хто так чи інакше є 

присутнім в інформаційному просторі в даний проміжок часу, а 

саме: громадськість, особи, які відповідають за прийняття 

рішень, ЗМІ і т. п. За такої інтерпретації інформаційних воєн до 

них часто зараховують будь-які форми ідейного протистояння 

різних доктрин, релігій і навіть напрямків мистецтва. Ідейні 

суперечності, різниця в думках і навіть звичайні пристрасті 

визнаються формами інформаційного протистояння.  

За третім підходом інформаційна війна інтерпретується як 

форма забезпечення та ведення військово-силових дій за 

допомогою найсучасніших електронних засобів, наприклад, 

цифрових випромінювачів, супутникових передавачів та інших 

аналогічних засобів, які застосовуються для виконання 

військових завдань. 

Четвертий підхід ототожнює інформаційні війни з 

кібернетичними війнами. Під останніми розуміють 

протистояння між технічними системами.  

Незважаючи на розбіжності в чотирьох вищезазначених 

підходах до розуміння інформаційної війни, їх об’єднує спільна 

думка про те, що основним засобом здійснення агресивних дій і 

нанесення ушкоджень противнику є інформація. При цьому 

існує багато способів реалізації цих дій. Ще одна спільна риса 

вищезазначених концепцій – розгортання інформаційних 

баталій у сфері інформаційного простору. 

Учасників інформаційних воєн можна розглядати в двох 

аспектах: широкому та вузькому. Увузькому розумінні – це 

інформаційні системи, тобто системи, що здатні здійснювати 

отримання вхідних даних, обробку цих даних або зміну свого 

внутрішнього стану(внутрішніх зв’язків і ставлень) і видачу 

результату або зміну свого зовнішнього стану (зовнішніх 

зв’язків і відношень). У широкому – це: 
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 індивід; 

 група індивідів; 

 суспільна система; 

 держава; 

 група держав; 

 технічна система.    

Форми інформаційних воєн залежать від характеру 

протистояння їх учасників. 

Це може бути[1, с. 258]: 

 конфлікт між державами або групами держав у дусі 

холодної війни; 

 конфлікт між державою та недержавними 

організаціями(наприклад, війна з тероризмом); 

 боротьба всередині держави між окремими 

політичними одиницями під час виборчих кампаній і виборів у 

державні органи влади; 

 війна держави проти власного населення з метою його 

перепрограмування;  

 війна проти політики конкретних держав у сфері 

захисту прав людини, свободи слова та віросповідання тощо. 

Інформаційна зброя.Варто підкреслити, що інформаційна 

зброя не є винаходом середини – кінця ХХ століття. Просто так 

сталося, що її потенціал повністю розкрився  після початку 

нової епохи в історії розвитку людства – епохи інформаційного 

суспільства, основною прикметою якого є надзвичайно високий 

розвиток і поширення інформаційних технологій. Як результат, 

людство отримало якісно новий вид зброї – інформаційну 

зброю. Що ж являє собою цей тип зброї? Наведемо декілька 

визначень науковців – фахівців у галузі інформаційних воєн: 

1. Як вже згадувалося вище, це інформація, яка 

використовується для здійснення ворожих дій і нанесення 

пошкоджень противнику [1, с. 258]. 
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2.Цезасоби, які дозволяють здійснювати задумані діїразом 

з повідомленнями(даними), що передаються, обробляються, 

створюються, знищуються та сприймаються [2, с. 115]. 

3.Це зброя, яка відрізняється такими якостями: 

 асиметрія – якість,яка може зробити окремий елемент 

системи сильнішим за    всю систему; 

 мімікрія – якість, за якої інформаційна зброя повторює 

формою типовий елемент даної системи, але має при цьому 

зовсім інше значення; 

 адаптація – якість, що дозволяє змінювати середовище 

згідно з вимогами змісту, що вводиться[5, с. 395].  

Спробуємо дати єдине визначення інформаційної зброї на 

основі вищезазначеного:інформаційна зброя – це 

інформація(дані), які є засобом ведення інформаційних воєн і 

призначення яких полягає в зміні системних якостей об’єкта 

інформаційного впливу за допомогою прихованих установок на 

здійснення задуманих користувачем інформаційної зброї дій. 

Напрями і приклади використання інформаційної зброї: 

 порушення, пошкодження або модифікація 

інформаційних ресурсів і знань людей про самих себе та про 

середовище яке їх оточує; 

 здійснення впливу на суспільну думку та позицію 

політичної еліти; 

 завдання шкоди протилежній стороні дипломатичними 

засобами; 

 пропагандистські, психологічні та підривні акції у сфері 

культури й політики; 

 дезінформація; 

 чутки, які створені навмисно;  

 упровадження у ЗМІ своїх прибічників для проведення 

підривних акцій; 
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 проникнення в комп’ютерні мережі та системи 

управління базами даних, зараження комп’ютерних систем 

вірусами, навмисне введення різного роду помилок у програмне 

забезпечення об’єкта; 

 інформаційна підтримка дисидентських та опозиційних 

рухів.  

Далі виникає цілком закономірне запитання: які ж 

переваги має інформаційна зброя над традиційною? Науковці 

мають спільну позицію з цього приводу:основною, 

найістотнішою перевагою інформаційної зброї є її порівняно 

низька собівартість відповідно до інших видів озброєння. За 

критеріями ефективності/вартість вона значно виграє в інших 

видів озброєння. Чому?  А тому, що вона не вимагає вкладення 

зовнішніх системдля знищення ворога, бо він апріорі володіє 

всіма необхідними засобами для власного знищення. Завданням 

використання інформаційної зброї є «допомогти» противнику 

скерувати всі засоби, що є в його арсеналі (серед них і технічні), 

проти самого себе [6, с. 105].  

До того ж дуже важливе значення має здебільшого 

прихований характер інформаційної  зброї. Багато жертв даного 

виду зброї, навіть володіючи теорією та відповідною 

матеріально – технічної базою, усвідомили себе жертвами 

тільки  тоді, коли було вже занадто пізно(наприклад, СРСР). 

Звідси випливає необхідність знаходження ефективних 

засобів своєчасного швидкого розпізнавання інформаційної 

загрози та її оперативної ліквідації, що можна трактувати як 

основну проблему інформаційної безпеки.  

ЗМІ як основний інститут інформаційної війни.У вік 

інформаційних воєн, коли основним завданням будь-якого 

агресора є не фізичне знищення противника, а його 

перепрограмування, саме ЗМІ виступають якзброя масового 

ураження. Якими ж є її функції і характеристики ефективності?  

До основних функцій ЗМІ належать такі [6, с. 397]: 
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 інформувати глядача(читача); 

 розважати  глядача(читача); 

 нав’язувати глядачеві(читачеві) точку зору своїх 

власників або рекламодавців, що зрештою перепрограмовує 

поведінку споживачів у потрібному напрямку. 

      Основні характеристики ефективності ЗМІ такі 

[6, с. 398 – 399]: 

 розмір аудиторії, яка охоплюється даним ЗМІ(для 

друкованих засобів характеристика визначається через тираж; 

для телевізійних – через кількість населення, яке має необхідні 

технічні засоби на території покриття); 

 потенційні можливості, тобто інтелектуальний потенціал 

населення, яке є споживачем продукції ЗМІ; 

 сила інформаційного впливу, яка є головним критерієм 

ефективності ЗМІ. Її можна визначити як величину, що 

характеризує зміну стану об’єкта інформаційного впливу під 

час цілеспрямованого інформаційного впливу порівняно з його 

початковим станом. Під «зміною стану об’єкта» ми розуміємо 

зміну хоча б одного складового елемента інформаційної 

системи – об’єкта, або хоча б одного зі зв’язків між елементами 

системи(наприклад, зміна точки зору після прочитання або 

перегляду певного матеріалу ЗМІ). Якщо під час 

інформаційного впливу початковий стан  об’єкта не змінюється, 

то сила цього інформаційного впливу дорівнює нулю.     

Останній показник у значній мірі залежить від рівня 

професійної підготовки працівників ЗМІ. Дія професійно 

підготовленої публікації не обмежується лише вузьким колом 

передплатників і випадкових покупців, вона поширюється 

майже на все населення завдяки накладу та гучних і водночас 

влучних назв, які мимоволі приковують до себе увагу та 

сприймаються на підсвідомому рівні. Будь-який несвідомо 
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сприйнятий, незрозумілий нині текст залишається у 

підсвідомості і очікує свого виходу на поверхню. 

Загалом, створення конкретного матеріалу ЗМІ чимось 

нагадує проектування засобу масового ураження. Кількість 

уламків від кожного слова, від кожного сюжету намагаються 

зробити якомога більшим, а радіус враження – якомога 

ширшим. Це означає, що дія цих повідомлень має зачепити 

якомога більшу кількість елементів і зв’язків між ними у 

інформаційній системі, якаперебуває під впливом ЗМІ. Але на 

шляху повідомлень, що розлітаються в усі боки, є істотна 

перешкода: сприйняття повідомлення вимагає наявності 

спільних понять і категорій, що містяться в повідомленні, та 

отримувача цього повідомлення. Інакше випадку повідомлення 

не дійде свого адресата. Тому завданням персоналу ЗМІ є  

виготовлення таких повідомлень, які найбільше враховують 

рівень своєї цільової аудиторії [6, с. 405 – 406]. 

Історія інформаційних воєн нині включає до себе такі 

війни, які завершувалисязазвичай або революцією, або 

переворотом [4, с. 31]: 

 холодна війна між країнами соцтабору на чолі з СРСР і 

західним блоком, очолюваним США; 

 «оксамитові революції» в країнах Східної Європи 

наприкінці 80х років; 

 «революція троянд» у Грузії (2003); 

 «помаранчева революція» в Україні (2004); 

 спроба «джинсової» революції в Білорусі (2006); 

 російсько-грузинська війна (2008); 

 український «Євромайдан» (2013) іросійська окупація 

Криму (2014). 

Безумовно, найважливішою з вищезазначених 

інформаційних воєн є холодна війна, яка, на думку деяких 

авторів, являла собою, по суті, третю світову війну, 



П.С. Шпига, Р.М. Рудник 

________________________________________________________________ 

 

335 
 

інформаційно-психологічну за своїм характером. Саме її можна 

вважати першою повноцінною інформаційною війною, тому що 

інформаційний вплив з обох боків здійснювався усвідомлено, на 

базі наукових рекомендацій відповідних дисциплін. До того ж, 

надзвичайного рівня розвитку набули комп’ютерні системи, які 

зробили можливою побудову моделей інформаційного впливу. 

Наслідки інформаційної війни.Якщо виходити з того, що 

інформаційна війна нічим не відрізняється від звичайної війни, 

за винятком типу зброї, що використовується, то ознаки поразки 

мають бути такими ж. Для такої системи, як держава, поразка у 

традиційній війні характеризується такими наслідками [2, с. 

155]: 

 загибель та еміграція частини населення; 

 руйнація промисловості та сплата контрибуції; 

 втрата частини території; 

 політична залежність від переможця; 

 різке скорочення збройних сил; 

 вивіз наукомістких технологій. 

Провівши узагальнення, можна сказати, що для 

інформаційних систем поразка має такі ознаки [2 с. 155 – 156]: 

 скорочення структури інформаційної системи, загибель її 

елементів і підструктур; таке спрощення системи робить її 

безпечною для агресора; 

 виконання завдань у площині інтересів переможця. 

Система обробляє тільки ті дані, які отримує від переможця; 

  переможена система вбудовується до алгоритму 

функціонування системи переможця, тобто поглинається її 

структурою.  

Як бачимо, для переможеної сторони майже немає різниці, 

у якій війні вона програла – чи то у звичайній, чи в 

інформаційній. Різниця може бути тільки в тому, що 

інформаційна війна не має чітко окресленого завершення на 
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відміну від звичайної, фінал якої, як звичано, визначається 

підписанням мирної угоди. До того ж, агресор навряд чи 

відмовиться від можливості подальшого контролювання 

завойованої системи, бо це дозволить йому протягом тривалого 

часу отримувати виграш у матеріальній сфері. 

Отже, теорія інформаційних воєн пояснює термін 

«інформаційна війна», описує її принципи та закономірності; 

займається вивченням основних якостей і можливостей 

застосування інформаційної зброї; досліджує інститути 

інформаційної війни; встановлює можливі для інформаційної 

системи наслідки поразки або перемоги в інформаційній війні та 

намагається передбачити сценарії інформаційних воєн у 

майбутньому.  

Отже, зазначимо, що поняття інформаційної війни 

з’явилося лише у 80х роках ХХ століття, тоді як інформаційні 

війни у тому чи іншому вигляді пронизують майже всю історію 

людства. Але усвідомлено інформаційна зброя почала 

застосовуватися саме від 70х років ХХ ст., коли людство почало 

вступати до інформаційної ери, яка характеризується визнанням 

пріоритету за знанням, інформацією та інформаційними 

технологіями. 

 Існує багато підходів щодо визначення інформаційної 

війни. Усі наявні дефініції  можна звести до такого загального 

визначення: інформаційна війна – це протистояння між 

інформаційними системами, які є учасниками інформаційних 

воєн, у сфері інформаційного простору з використанням 

інформаційної зброї за виграш у матеріальній сфері.  

Інформаційна зброя є основним знаряддям 

конфронтуючих сторін для нанесення ушкоджень один одному. 

Її визначають як інформацію, призначення якої полягає в зміні 

системних якостей об’єкта інформаційного впливу за 

допомогою прихованих у ній установок на здійснення 

задуманих користувачем інформаційної зброї дій. Основними 
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перевагами інформаційної зброї є її над дешева порівняно з 

іншими видами озброєнь собівартість і здебільшого прихований 

характер. 

Ведення інформаційної війни спирається на певні 

принципи. Найважливішими серед них є такі: 

 намагання розширення  інформаційного простору під 

власним контролем; 

 скерування інформаційного впливу проти 

найуразливіших елементів інформаційної структури 

противника; 

 жорсткий спротив інформаційним акціям ворога та 

зменшення сфери його впливу; 

 використання комплексного підходу при формуванні 

стратегії інформаційної війни, тобто поєднання суто 

інформаційних методів впливу з економічними, військовими, 

політичними і т.д. 

Необхідною умовою для проведення інформаційних 

операцій є залучення інститутів інформаційної війни, серед яких 

чи не найважливіше значення мають ЗМІ, що зумовлено 

особливостями інформаційної епохи. 

 Стратегія інформаційної війни є загальним планом 

ведення інформаційної війни. Розробка стратегії зводиться до 

чіткого окреслення низки елементів ворожої інформаційної 

структури, на яких буде спрямовуватись інформаційний вплив, 

їхніх властивостей і потенційних можливостей, засобів 

інформаційного впливу та заходів щодо забезпечення 

інформаційної безпеки власної інформаційної структури. 

Наслідки від програшу в інформаційній війні є подібними 

до наслідків від поразки у війні з використанням традиційних 

видів озброєнь. Подібно до того, як переможена держава 

втрачає частину своєї території, населення, промислового 

потенціалу і підпадає під економічну та політичну залежність 

від переможця, інформаційна система позбавляється частини 
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своєї структури, змушена виконувати завдання, які містять в 

площині інтересів переможця, і згодом поглинається його 

інформаційною структурою.  

 

Література 

1. Политические коммуникации: учебное пособие для 

студентов вузов/под ред. Соловьёва А.И. – М . : Аспект 

Пресс, 2004. – 332 с. 

2. Расторгуев С.П. Философия информационной войны. – М . : 

Московский психолого-социальный институт, 2003. – 496 с. 

3. ПочепцовГ.Г. Информационные войны. – К . : Ваклер, 2001. – 

576 с. 

4. РасторгуевС.П. Информационная война. Проблемы и модели. 

Экзистенциальная математика: учебное пособие [для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям в области 

информационной безопасности]. – М . : Гелиос АРВ, 2006. – 

240 с. 

5. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М . : Эксмо-

Пресс, 2004.– 368с. 

6. Зиновьев А. Русскийэксперимент. – М . : Наш дом, 1995. – 

284 с. 

7. Кара-Мурза С.Г. Экспортреволюции. – М . : Алгоритм, 

2005. – 462 с. 

8. ПочепцовГ.Г. Психологические войны. – К . : Ваклер, 2002. – 

528 с. 

 

In the articte the author carried out analyze of existing 

technologies, definitions of the informational was and offered his 

own grounded definition, defined main features, appropriateness and 

outcomes of the informational war. Also character of the 

informational war was researched. 
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В статье автор осуществил анализ сущесствующих 

технологий, дефиниций «информационнойвойны» и предложил 

свое обоснованно еавторское понимание, определил основне 

черты, закономерности и результатыинформационны хвоен. 

Также в статье было исследовано характер информационной 

войны. 

Ключевые слова: информационная война, информационно-

психологическое влияние, формы  информационных воен, СМИ, 

информационное оружие, результаты информацинных воен. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НИГЕРИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В статье анализируются основные национальные 

интересы Нигерии и нормативные документы Абуджи в сфере 

национальной и региональной безопасности. В результате 

проведенного анализа произведена классификация модели 

национальной безопасности Нигерии, а также осуществлена ее 

оценка в качестве возможной угрозы национальным интересам 

Украины. 

Ключевые слова: Нигерия, национальная безопасность, 

международная безопасность, международные отношения. 

 

Глобальные тенденции конца прошлого тысячелетия, 

окончание холодной войны и гибель биполярной системы 

создали новейшую международную обстановку, осуществив 

большое влияние на политическую ситуацию в развивающихся 

странах, и, в первую очередь, африканских, вынужденных 

адаптироваться к трансформировавшемуся мироустройству. 

Вступая в новое тысячелетие мировое сообщество, 

включая африканские страны, сталкивается с новыми угрозами 

и вызовами, обостряющимися и прогрессирующими давними 

проблемами, требующими неоднозначного решения. В тоже 

время не найдя методы и механизмы их разрешения, 

человечество рискует втянуть себя в вереницу 

непрекращающихся длительных конфликтов, поставив под 

угрозу свое существование в целом. 

Постановка проблемы. В новом тысячелетии изданы 

многочисленные исследования ученых всего мира, в которых 

основное внимание уделено современной системе как 
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национальной, так и международной безопасности африканских 

стран, включая Нигерию. Однако сегодня одними из наиболее 

недостаточно раскрытых и изученных актуальных проблем 

остаются вопросы международной безопасности Абуджи. 

Вместе с тем, они, в основном, рассматриваются через призму 

внутренних проблем, как наиболее доминантных на 

сегодняшний день. Анализируя научные дискуссии, 

развернувшиеся на стыке тысячелетий в нигерийском обществе 

относительно выбора ориентиров, связанных с международной 

безопасность Абуджи, можно выделить два основных – 

панафриканский и панисламский. В данное время практически 

отсутствуют научные исследования в сфере безопасности 

Нигерии с использованием прагматического системного и 

конструктивистского методов при анализе ее международной 

безопасности. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

Проблемы безопасности в эпоху глобализации в 

общетеоретическом и политологическом ракурсах отображены 

в трудах многих западных ученых-специалистов: Ж. Баландье, 

Б. Дэвидсона, Д. Картрайта, К. Леви-Стросса, М. Мида, 

В. Роднея, Р. Склара, С. Фишера, С. Хантингтона, А. Этциони и 

др. 

Разнообразные составляющие системы обеспечения 

национальной и региональной безопасности Нигерии изучаются 

в работах многочисленных нигерийских исследователей: 

А. Агуда, А. Адедеджи, О. Бэлогуна, А. Мабогунье, А. Момеки, 

С. Момо, В. Метуге, Б.О. Нвабуезе, О. Нноли, О. Обасанджо, 

Е. Тойо и др. 

Проблемы безопасности политических режимов в Африке, 

включая Западную Африку и Нигерию, отображены в 

исследованиях российских ученых: A.M. Васильева, 

Ю.Н. Винокурова, Б.С. Ерасова, Л.В. Гевелинга, Е.А. Глущенко, 
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В.И. Комара, Н.Д. Косухина, A. M. Ушкова, Л.М. Садовской, 

И.В. Следзевским, Л.М. Энтина и др. 

Систему и архитектуру африканской международной 

безопасности всех уровней, включая Нигерийскую Федерацию, 

изучают немногочисленные украинские специалисты-

международники:               В.И. Головченко,   Н.С.  Дорошко, 

В.П. Крижановский, П.Н. Игнатьев, Р.А. Кривонос и др. 

Цель статьи. Целью статьи является аналитическое 

исследование составляющих Концепции национальной 

безопасности Нигерийской Федерации с целью определения ее 

характерных признаков и общей классификации модели 

безопасности, а также оценки национальных интересов Абуджи 

в качестве возможной угрозы Украине. 

Изложение основного материала. Западная Африка 

относится к числу беднейших регионов не только континента, 

но и мира в целом, по ряду ведущих социально-экономических 

показателей. Общая нищета является благодатной средой для 

социально-политической напряженности и различного рода 

конфликтов, по количеству которых данный регион лидирует на 

континенте. Если проанализировать вооруженные конфликты 

всех типов, силовые государственные перевороты, массовые 

беспорядки, сопровождавшиеся значительными человеческими 

жертвами, то можно утверждать, что Западная Африка, 

особенно на стыке тысячелетий, представляла собой зону 

нестабильности. 

Кризисные ситуации негативно влияют на политический 

климат, как в регионе, так и на континенте в целом, уничтожая 

финансовые, материальные и людские ресурсы, 

приостанавливая эволюционное развитие стран континента. Не 

случайно, одним из основных направлений миротворческой 

деятельности международных организаций и, прежде всего 

ООН, является содействие урегулированию локальных 

африканских конфликтов. 
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В целом проблемы африканской региональной 

безопасности занимают доминирующее место, как во внешней 

политике, так и в правовых актах национальной безопасности 

одной из ведущих стран континента – Республики Нигерии [1 – 

4]. 

Уязвимость региона Западной Африки заключается в том, 

что в нем расположены страны, резко отличающиеся одна от 

другой по многим социально-экономическим параметрам. 

Государства, располагающие крупными природными ресурсами 

(Габон, Гвинея, Нигерия, Сьерра-Леоне), сосуществуют с 

бедными в этом отношении государства (Гамбия, бывшие 

французские колонии), сохранившие почти былую зависимость 

от прежней метрополии. В регионе также находятся 

англоязычные и португалоговорящие государства. В качестве 

дестабилизирующих факторов выступают многообразие этносов 

стран, произвольно определенные границы, часто разделяющие 

представителей единого этноса, а также близкое 

сосуществование в пределах одной территории и государства 

общностей, исповедующих различные религии (ислам, 

христианство, местные традиционные верования) [1 – 5]. 

Основу экономики Республики Нигерии составляет 

газонефтяная отрасль. По оценкам специалистов национальные 

резервы нефти составляют более 30 млрд. баррелей, при добыче 

около 2 млн. баррелей в день, а резервы природного газа – 

5,3 трлн. м3. Экспорт энергоресурсов дает Абудже, являющейся 

членом ОПЕК, около 95% экспортных доходов. Также 

государство богато каменным углем и другими полезными 

ископаемыми (золото, железная руда, известняк, колумбит, 

олово, цинк и пр.) [1; 4; 22; 24]. 

Несмотря на богатство природных ресурсов, сегодня 

Нигерия входит в число 25 беднейших государств мира. Вместе 

с тем, только за 70-80-е года прошлого столетия страна 
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заработала 200 млрд. долларов от продажи нефти, но и это мало 

способствовало росту благосостояния народа [24]. 

Население страны, состоящее из многоплеменных 

народностей с различными верованиями и многообразными 

культурными традициями, трудно объединить, в результате чего 

Нигерия за время своего существования несла убытки от 

междоусобиц и гражданских войн, силовых государственных 

переворотов. В тоже время Север и Юг государства были 

различными как в социально-политическом, так и в ментальном 

отношении регионами, что также зарождало конфликты. 

Северяне опасались преобладания более развитых южных 

районов, а последние, в свою очередь, – гегемонии крупнейшего 

по территории и населению Севера. 

Таким образом, проблемы национальной безопасности 

страны проявляются по целому ряду приоритетных 

направлений, включая перенаселенность, обеспечение 

экономического роста и нормальные условия жизни для 

большей части населения, защиту от внешней агрессии и 

внутренних конфликтов. Все это усугубляется слаборазвитой 

научно-технологической базой, а также неадекватным 

управлением. 

В Нигерии существует сложившаяся система 

национальной безопасности и принятия нормативных 

документов страны в этой сфере. Вместе с тем, в качестве 

национальной особенности Абуджи необходимо отметить 

существенное влияние военного руководства на механизмы 

управления государством, осуществляя большую роль в 

создании концептуальных документов сферы национальной 

безопасности [6 – 8; 10]. 

В стране нет единого нормативного политического акта, 

описывающего систему официальных политических принципов 

на роль и место государства в современном мироустройстве, его 

национальные интересы и цели, ценности, механизмы 
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предотвращения и парирования внешних и внутренних угроз, а 

также принципы организации и функционирования системы 

национальной безопасности. Императивы Концепции 

безопасности Нигерии содержатся, в основном, в Конституции 

страны 1999 года, Политике национальной обороны (ПНО) 2006 

года и Стратегии национальной безопасности (СНБ) 2011 года, 

а также в менее значимых правовых актах [9; 11; 12 – 14]. 

ПНО декларирует общие принципы применения 

Вооруженных сил в специфических и национальных операциях 

для поддержания территориальной целостности страны, и 

защиты от агрессии извне. Это обеспечивается за счет создания 

компактных, гибких, и, прежде всего, способных выигрывать 

битвы Вооруженных сил, за что отвечают органы 

государственной власти и управления всех уровней. 

Эффективная политика национальной обороны – это когда все 

элементы национальной власти хорошо объединены и 

управляются, чтобы служить целям национальной безопасности 

в ответ на возникнувшие угрозы. Основные принципы 

Политики национальной обороны сведены в шесть основных: 

предотвращение, защита, сдерживание, быстрая мобилизация 

силы, прогнозирование и сотрудничество с 

союзниками [5; 11; 12; 15; 22]. 

Обеспечивая военную составляющую предотвращения 

войны через дипломатию и сдерживание, политическая элита 

страны гарантирует, что Вооруженные силы обладают 

способностью успешно защитить территорию Нигерии и 

доверие людей, военной огневой мощью удержать 

потенциальных противников. 

К основным целям ПНО относятся: защита суверенитета 

Нигерии, граждан, ценностей, культуры, национальных 

интересов, ресурсов и территории против внешних угроз; 

поощрение сознания безопасности среди граждан; оказание 

помощи гражданской власти; участие в гуманитарных 
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операциях как внутри страны, так и заграницей; помощь 

правительственным органам и учреждениям в реализации 

национальных интересов; защита граждан везде, не зависимо от 

места проживания; обеспечение безопасности и стабильности в 

западноафриканском регионе через коллективную безопасность; 

участие в двусторонних и многосторонних миротворческих 

операциях; помощь миру и безопасности во всем 

мире [12; 16; 18; 24; 25]. 

Нигерийская Конституция предусматривает 

консультативный орган защиты – Совет Национальной 

обороны, состоящий из президента, вице-президента и 

Министра обороны, Руководителя и членов Штаба обороны с 

консультативными полномочиями в вопросах защиты 

суверенитета и территориальной целостности страны. 

Консультативный Совет Безопасности, созданный 

Правительством Ш. У. Шагари, стал Объединенным Советом по 

Разведке в 1986 году при генерале И. Б. Бабангиде, и с тех пор 

остается ключевым компонентом национальной архитектуры 

безопасности, включающий все структуры безопасности и 

силовые министерства страны [25, p. 277]. 

В тоже время политика безопасности должна включать как 

военные, так и дипломатические компоненты, чтобы решать 

сложный набор социально-экономических и политических 

проблем, составляющих проблемы безопасности. Но 

фрагментация защиты и политики безопасности подрывает 

эффективность управления ею. 

Вместе с тем, у Нигерии все еще нет единой и 

всесторонней политики безопасности, в результате чего каждая 

структура безопасности имеет собственное видение 

безопасности и соответствующие нормативные документы. 

Этому способствует неэффективная координация 

взаимодействия структур безопасности и правительственных 

органов, а также межведомственная конкуренция. 
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Однако роль лидерства Нигерии в региональной политике 

безопасности проявляется в обеспечении и поддержании мира, 

участия в посреднических миссиях; борьбы с международной 

преступностью и пиратством; консолидации демократических 

сил и поддержке экономического развития; стратегическом 

сотрудничестве по безопасности вооруженных сил государств-

членов Экономического сообщества стран Западной Африки 

(ЭКОВАС) [2 – 5; 7; 25]. 

Африканская региональная архитектура мира и 

безопасности Африканского Союза (АС) предусматривает 

противодействие новым угрозам и коллективный подход к 

предотвращению проблем безопасности континента, учитывая 

верховное равенство всех участников Региональных 

экономических сообществ (РЭС), ЭКОВАС, 

Южноафриканского сообщества развития, 

Межправительственного органа по развитию и Экономического 

сообщества Центральноафриканских государств. 

В структуре безопасности АС, сформированной в 2002 

году, действует Совет Мира и Безопасности, состоящий из 15 

членов, представляющих пять африканских регионов, – 

постоянный орган для принятия решений, ответственных за 

поддержание Континентальный мира и безопасности и 

сотрудничающий с РЭС. На сегодняшний день сформированы 

Африканские силы постоянной готовности, составленные из 

многонациональных бригад, созданных на базе стран-участниц 

РЭС: Западно-, Южно-, Восточно-, Северно- и 

Центральноафриканская Бригады. Еще одну бригаду 

планируется подчинить Штабу Африканского Союза со 

штатной численностью 15 – 20 тысяч человек. 

В 2010 году новые угрозы региональной безопасности, 

такие как организованная преступность, пиратство и 

незаконный оборот наркотиков были добавлены к угрозам, 

которым противостоит структура Африканской региональной 
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архитектуры безопасности. В целом у международного 

сообщества есть механизмы и ресурсы, которые за последнее 

десятилетие оказали большую помощь в управлении 

африканскими конфликтами и обеспечении мира и 

безопасности. Евросоюз, например, использует Соглашение 

Котону 2000 года и множество других инструментов для 

поддержки Африканской региональной архитектуры мира и 

безопасности [5; 13; 17; 21; 22]. 

Стоит отметить, что в мае 2013 года главы государств-

членов АС приняли решение о создании новой структуры – 

Африканских сил немедленного реагирования с целью их 

развертывания в ответ на кризисные ситуации в рамках 

Африканской региональной архитектуры мира и безопасности. 

К основным проблемам глобализации Стратегия 

национальной безопасности Нигерии относит значительный 

прирост населения (2,47% в год) [5], локальные конфликты в 

северных странах-соседях, а также низкий уровень 

экономического развития страны. 

Согласно СНБ Абуджа позиционирует себя с самой 

населенной страной континента, обладающей самым большим 

рынком, и имеющей стратегическое расположение в богатом 

природными ресурсами Гвинейском заливе. 

Согласно статистическому обзору British Petroleum 

Нигерия имеет вторые по величине запасы нефти на 

африканском континенте (после Ливии), являясь наибольшим 

производителем энергии в Африке. Положению Нигерии как 

континентального гиганта энергоресурсов угрожает быстрое 

увеличение производства энергоресурсов странами континента, 

и в первую очередь – Ангола. Нефтяная и газовая ориентация 

экономики Федерации должна расти и процветать, чтобы 

поддержать слабые политические союзы страны и быть 

пропорциональной росту населения страны [11; 18 – 20]. 
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Нигерия не имеет серьезных военных угроз извне, но в 

регионе происходят события, которые могут повлиять на 

стратегическую обстановку страны. Так, Экваториальная 

Гвинея в Гвинейском заливе предпринимает попытки защитить 

свои морские месторождения нефти и газа, продолжая 

вкладывать существенный капитал в последнее поколение 

военных технологий, обеспечивающих ее стратегические 

активы. 

К основным жизненным интересам Нигерии СНБ относит: 

поддержание мира и стабильности в пределах страны; 

поддержание территориальной целостности страны; создание 

окружающей среды, способствующей национальному единству; 

обеспечение и развитие национальных активов Нигерии. В тоже 

время Стратегия выделяет пять основных проблем, 

угрожающих реализации жизненных интересов: политическое 

насилие; сильный экстремизм; межэтническое и 

межконфессиальное насилие; ситуация в Дельте Нигера; 

морская безопасность и международная преступность. 

На Севере Нигерии наблюдается активное присутствие 

Аль-Каиды в Исламском Магрибе, сконцентрированной в 

Алжире, Мавритании, Нигере и Мали. Абуджа должна 

предпринимать более сильные меры безопасности, чтобы 

препятствовать проникновению террористических группировок 

в Нигерию [7; 11; 12; 20]. 

В качестве главных регионов возникновения 

межэтнического и межконфессиального конфликтов Стратегия 

называет – город Джос и штат Лагос, соответственно в 

Центральной и Юго-Западной Нигерии. Джос – один из самых 

разнообразных, населяемый христианами и мусульманами, и 

людьми разных этнических групп. Лагос также населяется 

христианами и мусульманами, и людьми от почти каждой 

этнической группы страны, который пока не испытал 

межэтнического и межконфессиального насилия, сравнимого по 
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масштабам, интенсивности и продолжительности с Джосским. 

Угроза экстремизма в стране воздействует на жизненные 

интересы Нигерии по поддержанию мира и стабильности в 

пределах ее границ, также как ее жизненных интересов по 

защите ее суверенитета и территориальной целостности. В 

течение некоторого времени в стране была возможность 

распространения исламского экстремизма. Первоначально это 

происходило вследствие увеличения консерватизма 

мусульманского населения на Севере Нигерии, и учреждения 

законов Шариата в двенадцати северных штатах 

Федерации [5; 7; 11; 19]. 

Стратегия относит к экстремистским исламскую 

группировку «Боко Харам», действующую в Нигерии с 2002 

года, идеологическим базисом которой является полная 

исламизация Абуджи и установление законов Шариата. 

В эпоху глобализации нигерийские воды стали наименее 

безопасными в мире, кроме того большинство природных 

ресурсов Абуджи находится в пределах ее территориальных 

вод. Таким образом, морская безопасность Нигерии напрямую 

зависит от ее способности обеспечить национальные активы, 

являющиеся жизненными интересами страны. К функциям 

морской безопасности страны также относится борьба с 

международной преступностью, недружелюбной к жизненным 

интересам Нигерии по поддержанию мира и безопасности в 

пределах ее границ [7; 12; 15 – 19]. 

Для улучшения общего климата национальной 

безопасности страны необходимо нейтрализовать две угрозы: 

конфликты в соседних государствах и нераспространение 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, а также 

террористических актов на территории страны. 

Улучшение безопасности границ Нигерии важно для 

предотвращения проникновения в страну стрелкового оружия и 

легких вооружений из других стран, подверженными сложным 
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террористическим проблемам, – Алжира и Сомали. В обеих 

странах террористическая тактика стала более совершенной, 

поскольку отдельные террористы, получившие боевой опыт в 

Ираке и Афганистане, возвращаются по окончании контрактов. 

Есть необходимость оптимального распределения 

функций полицейских и военных спецслужб согласно 

существующим мировым стандартам. Нигерия главным образом 

стоит перед угрозами внутренней безопасности, которые 

создают серьезную проблему для правительства. Правящая 

элита обязана поддерживать мир и стабильность, должна 

защитить каждого своего гражданина, а также их основные 

права. Поскольку во время недавних кризисов по всей стране, 

действия армии и полиции носили негативный характер, 

дающий гражданам почувствовать, что правительство в 

состоянии войны с ними [5; 7; 11; 12; 25]. 

Окончательный успех Нигерии в преодолении проблемы 

безопасности будет зависеть от кадрового потенциала структур 

национальной безопасности страны. Дестабилизирующим 

силам нигерийского общества должны противостоять 

решительные профессиональные кадры национальной 

безопасности, которые обеспечат единство и процветание 

нигерийской нации [5; 7; 11; 12]. 

Таким образом, Нигерия, являясь региональной 

сверхдержавой, уделяет особое внимание в системе 

национальной и региональной безопасности взаимоотношениям 

между африканскими странами. Абуджа является участником, 

соучредителем и основным донором многих региональных 

политико-экономических организаций, в первую очередь АС, а 

также полноправным членом ООН и ОПЕК. На региональном 

уровне, в рамках деятельности Группы военных наблюдателей 

ЭКОВАС, Нигерия играет доминирующую роль в 

урегулировании региональных конфликтов на континенте, 

покрывая значительные расходы и предоставляя национальные 
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военные контингенты для разрешения проблем безопасности и 

мира. Официальная Абуджа заинтересована в упрочении 

стабильности в Западноафриканском регионе, потому что 

всякий конфликт в соседнем государстве очень отрицательно 

воздействует на экономическое положение Нигерии, 

существенно угрожая ее национальной и региональной 

безопасности. 

Выводы. Проведенный анализ основных нормативных 

актов в сфере национальной и региональной безопасности 

Нигерии дает основания утверждать, что ее модель является 

коллективной в фарватере региональных организаций, прежде 

всего в Африканском Союзе и ЭКОВАС. В тоже время 

наблюдается определенный градиент трансформации в сторону 

модели «регионального лидерства». 

В свою очередь анализ национальных интересов Абуджи 

показывает, что в ближайшей перспективе Федерация не будет 

представлять угрозу национальным интересам Украины, 

оставаясь одним из ее основных западноафриканских торгово-

экономических партнеров. 
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ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНІ ГРУПИ: ФОРМУВАННЯ, 

ЕВОЛЮЦІЯ, АНІГІЛЯЦІЯ ТА ЇХ РОЛЬ У СПРАВАХ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Автор аналізує вплив квазіполітичних угруповань на 

зовнішньополітичну безпеку країни, дає їм назву – економіко-

політічні групи (ЕПГ). Розглянуті питання інформаційного 

протистояння; інформаційно-аналітичного забезпечення діючої 

влади в країні. Описані основні періоди становлення економіко-

політичних груп України. Показана слабкість влади президента 

В. Януковича і причини її слабкості. Показана важливість 

інформаційного складника забезпечення фінансово-економічної 

безпеки держави. При аналізі характеру впливів з боку 

конгломерату, економіко-політичних груп українського 

суспільства на політичне життя та національну безпеку 

країни виявлений негативний їх характер. На прикладі 

руйнування ЕПГ «родини» президента доводиться неминучість 

і необхідність переходу від квазіполітичного характеру 

розвитку суспільства до нормальної системи узгодження 

соціально-політичних інтересів основних соціальних груп 

країни. 

Ключові слова: економіко-політичні групи, інформаційно-

аналітичне забезпечення влади, основні періоди становлення 

ЕПГ, впливи з боку ЕПГ на держави і її нацбезпеку, «родина 

Януковича», інформаційна складова забезпечення нацбезпеки. 
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У статті мова йтиметься про специфічний феномен 

суспільно-політичного життя в  порівняно новостворених 

країнах транзитивного розвитку, а саме – про економіко-

політичні групи (ЕПГ). Означені новоутворення визначали 

головне як у внутрішній, так і зовнішній політиці 

пострадянських країн, а також суттєво впливали на стан 

національної безпеки останніх. 

Глибокі за своєю суттю революційні перетворення, що 

почали відбуватися на пострадянських і конкретно – на 

українських теренах, повинні були забезпечити повернення 

суспільно-політичного життя до стандартів і норм розвинених 

країн світу. Але реальні процеси розгортались у значно інших 

умовах. Одна з найсуттєвіших відмінностей, на наш погляд, 

полягала в тому, що в перші роки розвитку державності 

характер політичних течій і їх головні напрямки визначалися 

вирішальними впливами з боку ЕПГ. 

Якщо складання нової політичної системи суспільства 

потребувало надто значного часу, то ЕПГ сформувалися (з 

історичної точки зору) майже миттєво. Перерозподіл того, що 

раніше називалося загальнонародною (або державною) 

власністю, відбувся так стрімко, що, на наш погляд, є підстави 

стверджувати про, умовно кажучи, «нульовий» період часу ще в 

межах колишнього Союзу, де певні сили намічали цей 

перерозподіл. 

Великі й дуже великі капітали в Україні з власними 

інтересами, що вимагали відповідних політичних рішень, 

виникли задовго до того, як у країні сформувалися політичні 

сили, які б були спроможні артикулювати, інтегрувати та 

узгоджувати дійсні соціально-політичні інтереси українського 

суспільства. 

З огляду на цю своєрідність розвитку країни, за доцільне 

було б вважати економіко-політичними групами ті суспільні 

угруповання, що базуються на великих капіталах та активах і 

мають змогу: визначати або брати участь у формуванні 
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важливих політико-управлінських рішень, впливати на 

міжнародну позицію країни щодо її національної безпеки, 

генерувати процеси вироблення та реалізацію 

внутрішньополітичної й зовнішньоекономічної політики 

держави. 

Ще в минулому році ми вказували, що «…в роки 

докорінної трансформації соціально-політичного устрою країни 

економічні структури виникали раніше й саме вони визначали, 

якими мають бути політичні структури. …Водночас, переважна 

більшість квазігромадських структур розвивались і 

функціонували за рахунок уже сформованих економічних 

структур (угруповань). Відповідно, саме ці економічні 

утворення набули дуже вагомої сили в питаннях визначення 

курсу розвитку країни…» [1, с. 199]. 

У міру реалізації феномену ЕПГ (а це теж потребувало 

певного часу) вимальовувалася структура його побудови. 

Більш-менш розвинена ЕПГ складається з таких підрозділів: 

господарчі (економічні) структури; складники, що 

забезпечували контроль і проведення фінансових потоків 

(банки); приватні безпекові структури, які нині в деяких з ЕПГ 

розвинулися до рівня приватних армій; структури медіа- та 

інформаційного забезпечення (ведення інформаційних 

операцій); юридичні підрозділи, адвокати та ланцюги 

неформальної взаємодії з правоохоронними органами; 

налагоджені лінії взаємодії з місцевими та центральними 

органами влади; офшорні компоненти та зв’язки з бізнесом і 

державними структурами розвинених країн Заходу (а іноді –

РФ). 

0-й (нульовий) період 

Є сенс говорити про так званий нульовий період 

підготовки до появи феномену, що розглядається. Дійсно, дуже 

стрімкий характер появи економічних структур на базі 

загальнонародної (державної) власності найшвидше  був 
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обумовлений тим, що ще в надрах радянського ладу певні сили 

дійшли думки про те, що є необхідність (з їх точки зору) 

забезпечити механізми передачі у спадщину своїм нащадкам 

тих частин державної власності, якими вони насправді 

розпоряджалися на завершальному періоді існування 

Радянського Союзу. 

Умовно кажучи, «другі» секретарі, радянські та 

профспілкові бюрократи готували своє реальне відокремлення 

від народу на підґрунті володіння великими шматками 

державної власності. Широкий розмах характерних для того 

часу контактів із Заходом, переродження під інформаційним 

впливом і впливом спеціальних операцій західних спецслужб 

значного кола радянських представників у закордонних 

організаціях і родинах номенклатури слугувало базою того 

кадрового потенціалу, який готувався до перехоплення влади та 

власності. 

Відчуваючи серйозні кардинальні зміни в суспільному 

житті, готували своїх «одноплемінників» представники 

«богообранної нації». У засобах масової інформації 

повідомлялося, що в прибалтійських республіках останніми 

роками існування СРСР проводилися специфічні семінари, на 

яких емісарами із-за кордону описувалися майбутні зміни в 

суспільному ладі, поширювався досвід роботи за ринкових 

умов, надавались інші рекомендації, серед яких були поради 

брати якомога більші кредити, які потім не потрібно буде 

повертати. 

Таким чином, далеко не для всіх мешканців союзу 

переміни після 1991 року виявилися неочікуваними. Деяка 

частина осіб опинилась «у необхідному місці, у необхідний час» 

і саме вони отримали найпривабливіші шматки колишньої 

державної власності, яка задовго до часу офіційних аукціонів 

була «розписаною» на них. 

1991-й - середина 90-х років 
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1991 року закінчився період, який у радянській історії 

назвали «перестройкою» (велика перебудова). Закінчився він 

руйнацією другої наддержави світу та виникненням на її 

теренах понад півтора десятків нових країн. Країни, серед них і 

Україна, орієнтувалися на ринкову економіку та демократичний 

розвиток. У будь-якому випадку, про це проголошувалося в 

офіційній пропаганді та різноманітних ЗМІ. 

Розподіл власності здійснювався як приватизація, у якій 

начебто брали рівну участь усі мешканці країни. У нових 

країнах, що виникли на теренах колишнього союзу, раптово 

з’явилися великі приватні господарчі комплекси зі своїми 

особистими інтересами, які могли бути реалізованими тільки 

через посередництво існуючої влади. 

Кінець 90-х – початок 2000 років 

Боротьба ЕПГ за легітимацію та унормування власних 

інтересів отримала офіційне визнання в Указі Президента 

України «Про фінансово-промислові групи в Україні [2]. Доля 

цього документа виявилася не дуже вдалою, спочатку його 

ветувала ВР України, а вже 02.03.95р. він втратив чинність. За 

евфемізмом ФПГ того часу ховався етап становлення феномену, 

який ми пропонуємо називати ЕПГ. 

Взагалі ж в одній статті описати й дати дефініції щодо всіх 

моментів формування, становлення та завершення періоду 

існування такого квазісуспільного явища, як ЕПГ – не 

уявляється можливим. Головну увагу ми приділимо етапу 

завершення (руйнування, анігіляції) цього феномену. 

2000-ні роки 

Друге десятиліття ХХІ століття характеризується 

зростаючим впливом з боку капіталів (що постійно 

збільшуються в розмірах) і фінансових потоків (що доволі часто 

перевершують мільярдні рахунки), а також усе міцніючих 

неформальних зв’язків між ЕПГ та владою. Багато що з 

характерних для того періоду процесів і явищ стало предметом 
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наукового і публіцистичного аналізу, але, як звичайно, їх 

розгляд вівся з позицій класичного політологічного аналізу як 

таких, що відбуваються у сталій політичній системі або з 

використанням понять і залежностей, характерних для аналізу 

груп тиску в нормальних умовах політичного життя. Українська 

ж специфіка формування та становлення ЕПГ майже не 

розглядалася. 

Віддаючи належне нашим попередникам, у працях, 

статтях, дослідженнях таких науковців віддзеркалені 

найважливіші риси процесів транзитивного перетворення 

українського суспільства, серед них: О.Й. Пасхавер, 

Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва [3], В.П. Горбулін, 

А.Б. Качинський [4],  Г.Ю. Дарнопих [5], М. Звєряков [6], 

С.В. Дрьомов, Ю.Г. Кальниш, Д.Б. Клименко, Г.О. Усатий, Л. 

М. Усаченко [7], В. Лановий [8], В.Є. Абизов, В.Г. Кремень [9], 

С.О. Телешун,  І. Рейтерович [10], Г.О. Коржов [12] та багато  

інших – усе ж таки залишаємо для себе розгляд усіх соціально-

політичних процесів під кутом впливу на них з боку ЕПГ та ролі 

останніх у справі забезпечення національної безпеки 

української держави та суспільства. 

2010-2014-ті роки 

Найхарактернішим з точки зору викриття всіх недоліків 

квазіполітичного характеру державної владної побудови 

виявився останній період існування в Україні ЕПГ. Друга 

спроба олігархічного об’єднання, зорієнтованого на 

В.Ф. Януковича, завершилася проміжним успіхом – посіданням 

останнім президентської посади 2010 року. 

Саме завоювання президентської посади обумовило 

бурхливий розвиток утворення, що до 2012 р. отримало 

загальновизнану назву «родина Януковича», під якою 

розумілися сам В.Ф., два його сини і група наближених до нього 

бюрократів (чиновників найвищого рангу) та мільйонерів. 

Входили в це коло й відставлений прем’єр М. Азаров, і 
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генпрокурор В. Пшонка, і дехто ще, але в цілому, небагато 

осіб… 

Ще до моменту офіційної інавгурації нового президента 

почалась «навала донецьких» на Київ та інші регіони країни. 

Саме з 2010 року набуває розмаху напівкримінальний характер 

рейдерства. 

Один з найуспішніших організаторів і юридичних 

покровителів рейдерських захоплень того часу А. Портнов став 

стрімко просуватися службовими сходинами, став радником 

президента, а останніми роками керування В. Януковича – 

навіть першим заступником голови Адміністрації президента. 

Зрозуміло, що попередній «бойовий» досвід А. Портнова 

відбився на діях усіх виконавчих структур, що працювали на 

«родину». 

ЕПГ «родина Януковича» отримав президентську владу, а 

потім і більшість у Верховній Раді на виборах у жовтні 2012 р. 

Керівники ЕПГ «родини» увірували, що демократичний 

характер виборчих процедур гарантує їм перебування при владі 

не менш ніж найближчі (п’ять, а можливо і десять) років. 

«Донецький» досвід, запаморочення від перших «успіхів» у 

«завоюванні» країни стали підґрунтям для силових зусиль з так 

званих реформ, що проводилися брутально, з ламанням усіх, хто 

сперечався, «через коліно». 

Погано були сприйняті суспільством розпочаті за часи 

президентства В. Януковича реформи: податкова, пенсійна, 

медична та інші, що торкалися великих мас людей, але 

з’являлися неочікувано, без широкого обговорення в 

суспільстві. Вони викликали неприйняття в людей, масові 

протести і, у кращому випадку, на швидкоруч корегувалися 

тимчасовими «латками» в законодавстві, а ні крихти не 

додаючи авторитету владі. 

У країні поступово формувався слабко авторитарний 

політичний режим, що втрачав не тільки власну електоральну 
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підтримку (невиконання президентом своїх передвиборних 

обіцянок жителям східних і південно-східних регіонів), але й 

тих ЕПГ (владно-олігархічних сил), що сприяли його приходу 

до влади. 

У цілому, управлінські дії центральної влади виглядали 

застарілими за методами і засобами здійснення. Складається 

враження, що зробив ставку на силовий варіант керування – 

особистий склад МВС і близьких до нього структур 

перевищував чисельність у 370000 осіб – президентські 

структури в чисту програли питання інформаційного 

протистояння та медійного забезпечення. Достатньо зазначити, 

що під час Євромайдану влада залишилася без телевізійних 

каналів, майже всіх всіх паперових та Інтернет-видань, а крім 

того, переважна більшість журналістів працювали на опозицію і 

проти влади. 

Конфлікт ставав дедалі резонуючим завдяки і тому, що 

радники президента та керівники державних інституцій не 

спромоглися донести до головнокомандувача одну просту тезу – 

поле битви нині не на майдані, а в головах наших 

співвітчизників. Набої зараз – не кулі, а інформаційні ін’єкції по 

телебаченню, в Інтернеті, на листівках!!! 

Президент, особи його адміністрації, депутати правлячої 

партії (ПР) майже зникли з медіа-простору. Інформація від 

виконавчої, правлячої частини, законодавчої та офіційної 

судової влади в інформаційному просторі майже не з’являлась і 

саме в цей час сама влада в цілому була розколота глибокою 

політичною кризою. Достатньо зазначити, що слабкість 

інформаційної діяльності влади проявилась і в тому, що сам 

В.Ф. Янукович не відважився жодного разу вийти на відкритий 

діалог з народом України. 
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На фоні надбурхливого107  зростання «родинної» ЕПГ 108 , 

абсолютна більшість інших подібних утворень поступово 

втрачали власні позиції, або, у кращому випадку, утримувалася 

на досягнутих позиціях. ЕПГ країни, які ще утримувалися «на 

плаву», не могли погодитися з нечувано стрімким зростанням 

статків президентської «родини». Так, за підсумковими 

рахунками, наприклад, статки О. Януковича від 2010 до кінця 

2013 року зросли від $7 до $510 млн. або на 7285%  [21]. 

Зовсім не випадковим стало те, що найневдаліші дії 

владних структур були пов’язані з ім’ям керівника 

президентської адміністрації С. Льовочкіним, а стабільну 

матеріальну підтримку існування Євромайдану забезпечували 

кошти Д. Фірташа. 

Значна частина мешканців країни не погоджувались із 

подібним характером дій влади – послідовно відбулися: 

податковий майдан, цифровий майдан, протестні виступи 

чорнобильців, афганців, мілких і середніх підприємців. Зламу ж 

режиму посприяв Євромайдан у грудні 2013 – лютому 2014 

років. 

Невміння працювати з людськими масами, неочікуване і 

погано пояснене призупинення підготовки до підпису 

документа щодо асоціації з ЄС у листопаді 2013 року, а потім 

невмілі дії правоохоронних органів, особливо дії, що майже 

«підставляли» президента, – надмірне звіряче побиття молоді на 

Майдані в останню ніч листопада, прийняття пакета 

                                                           
107  Уже за підсумками 2012 р. Олександр Янукович посідає 59 позицію в 

рейтингу найбагатших українців і з власністю у 187 млн. доларів, 

оприлюдненому журналом Форбс. До листопаду 2013 р. статки Януковича 

молодшого зросли втричі і Форбс їх оцінював у $510 млн. [13, 14]. 
108  Так, у квітні 2013 р. повідомлялося, що прибутки сина президента – 

Олександра тільки за 2012 р. становили 579232,2 тисяч гривень, а сумарні 

активи холдингу "МАКО", який він очолює, становлять 1,7 млрд. гривен 

[15]. 

../../ukraine/19feb2013/kompian.html
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обмежувальних законодавчих актів 16 грудня, відсутність чіткої 

позиції президента і т.п. – закінчилося вимушеною втечею 

президента з країни. 

Уже після повалення режиму В. Януковича в пресі 

з’явилися вражаючі узагальнені дані щодо активів членів 

«родини» президента та його найближчого оточення [16; 17]. 

Дуже хочеться вірити, що цим закінчився період 

квазіполітичного характеру розвитку соціально-політичного 

життя в країні. Якщо на момент приходу до влади 

В.Ф. Януковича в Україні діяло близько дев’яти ЕПГ, то до 

кінця 2013 року «на плаву» залишилися тільки дві ЕПГ (Р. 

Ахметова й Д. Фірташа), не рахуючи «родинного» економіко-

політичного угруповання. 

Те, що на політичній арені країни після повалення режиму 

В. Януковича з’явилися голови обласних державних 

адміністрацій (губернатори) олігархи-мільярдери І. 

Коломойський і К. Таратута – нічого, окрім слабкості 

післямайданної центральної влади в Києві, не характеризує. 

Після «революції гідності» лютого 2014 р. подібним особам 

довго правити не вдасться. 

Судячи з того, що в цей період у країні відбулися процеси 

руйнування соціально-політичного ладу, що країна суттєво 

втратила у своїй міжнародній позиції і, за суттю, втратила 

реальний національний суверенітет, слід визнати, що в цілому 

впливи з боку ЕПГ на національну безпеку країни виявилися 

суто негативними. 

Отже, необхідно пам’ятати про недоліки квазіполітичного 

характеру впливів на соціально-політичне життя країни та стан 

її нацбезпеки з боку ЕПГ і можливості тимчасових рецидивів 

подібних проявів. 

Надмірне збільшення розмірів і можливостей однієї з ЕПГ 

навіть такої, що орієнтується на центральну владу, є 

характерною ознакою неминучості руйнування подібної 

квазіполітичної структури, зважаючи на те, що, окрім втрати 
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ними електоральної підтримки, вони наражаються на все 

зростаючу протидію з боку інших ЕПГ. 

Для переходу до нормального розвитку політичного життя 

конче необхідно всіляко сприяти його розвитку в країні, 

підвищенню ефективності її політичної системи, якомога 

ширшої участі українських громадян в управлінні суспільними 

справами.  

Партійним апаратникам партій, що обслуговують 

правлячий режим, потрібно прагнути якомога скоріше досягати 

відносної самостійності, ефективно з’ясовувати питання 

контролю своїх представників у виконавчих і законодавчих 

органах і взагалі навчатися діяти як традиційні політичні сили 

розвинених суспільств. 

У політичному житті особливого значення набувають 

події, що відбуваються в інформаційному просторі, слабкість 

інформаційно-аналітичного складника зусиль правлячого 

режиму нині не вдається компенсувати ніякими іншими 

засобами, включаючи навіть надмірний силовий складник. 
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The author examines the impact of quasipolitical groups on 

foreign policy and internal security of the country, gives them a 

name - the economy-political groups (EPG). The problems of 

information confrontation is assigned, information and analytical 

support of the current government in the country is investigated. The 

basic periods of economy-political groups in Ukraine are shown. 

The weak government of President Viktor Yanukovych is discovered 

and the reasons for its weakness. The importance of the information 

component of ensuring the financial and economic security of EPG 

is shown. Analytics of the nature of the influences from the 

conglomerate, economy-political groups on Ukrainian society in 

political life and national security is investigated, and a negative 

character of it has been found. For example, the destruction of 

"family" EPG of president demonstrates the inevitability and 

necessity of transition from quasipolitical nature of society in the 

proper coordination of social and political interests of the major 

social groups in the country. 

Keywords: economy-political groups, information and 
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groups in Ukraine, the influences from economy-political groups on 

Ukrainian society in political life and national security, «family of 

Yanukovych”, information component of national security. 

 

Автор анализирует влияние квазиполитических 

группировок на внутриполитическую и внешнеполитическую 

безопасность страны, называет их экономико-политическими 

группами (ЄПГ). Рассмотрены вопросы информационного 

противостояния; информационно-аналитического обеспечения 

действующей власти в стране. Описаны основные периоды 

становления экономико-политических групп Украины. Показана 

слабость власти президента В. Януковича и причины ее 

слабости. Показана важность информационной составляющей 

финансово-экономической безопасности государства. При 

анализе характера влияний со стороны конгломерата, 

экономико-политических групп украинского общества на 

политическую жизнь и национальную безопасность страны 

выявлен негативный их характер. На примере разрушения 

(падения) «семьи» президента показана неизбежность и 

необходимость перехода от квазиполитического характера 

развития общества к нормальной системе согласования 

интересов основных социальных групп. 

Ключевые слова: экономико-политические группы, 

информационно-аналитическое обеспечение власти, периоды 

становления ЭПГ, влияния со стороны ЭПГ на государство и 

его национальную безопасность, «семья Януковича», 

информационная составляющая нацбезопасности.
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РУССКИЕ И НЕМЦЫ ВО ВРЕМЕНИ И 

ПРОСТРАНСТВЕ – ПАРТНЕРЫ ИЛИ СОПЕРНИКИ? 

 

(часть вторая) 

ЭПОХА РОМАНОВЫХ 

 

 

У статті розглядаються російсько-німецькі відносини в 

період царювання в Росії дому Романових. Заданий Петром I 

вектор на стратегічне партнерство з Німеччиною, насамперед 

з Пруссією, не завжди витримувався його наступниками, але в 

цілому відповідав інтересам двох сторін, що сприяло 

утворенню Німецької імперії і перетворення Росії на могутню 

світову державу. Однак запровадження в обох країнах 

націоналізму і переклад зовнішньополітичного курсу в річище 

великодержавності об'єктивно вели до розмежування і 

військового протистояння.  

Ключові слова: Росія, Російська імперія, Німеччина, 

російсько-німецькі відносини, зовнішня політика, історія 

міжнародних відносин. 

 

Начало Нового времени в истории человечества внесло 

коррективы в российско-германский диалог. Он приобретает 

принципиально новые черты со стабилизацией 

государственности на русской земле. Можно сказать, что с  
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XVII в. начинается второй период в двусторонних отношениях, 

который приходится на правление в России ориентированного 

на Запад и имевшего прочные династические связи с немцами 

дома Романовых. Общим для этого периода (за исключением 

редких фаз конфронтации) является формирование на 

регулярной основе структуры русско-германских отношений. 

Она включала в себя, во-первых, династические узы и в 

определенном смысле «германизацию» России (приток из 

Германии специалистов, переселенцев и беженцев и как 

следствие – расширение немецкого влияния на российский 

госаппарат); во-вторых, военно-политическое сотрудничество; 

в-третьих, расширение торгово-экономических связей; в-

четвертых, углубление технического и культурного 

взаимодействия. 

Фактически в рамках этого периода можно выделить две 

фазы. В ходе первой, в XVII–XVIII вв., идет становление 

института русско-германского сотрудничества, наблюдаются 

его взлеты и падения, пока, наконец, при Екатерине II 

отношения между Россией и Германией не выходят на уровень 

добрососедства, учитывая, что они обретают, правда, за счет 

трех разделов Польши общую границу. В ходе второй фазы, в 

начале XX в., особенно с подъемом национально-

освободительной борьбы против Наполеона, налицо устойчивое 

наращивание сотрудничества и взаимодействия между Россией 

и Германией по всем азимутам, пиком которого стали 

объединение германских земель под эгидой Пруссии и создание 

Германской империи, а также превращение России в 

могущественнейшую мировую державу.  

На рубеже XX столетия, однако, происходит 

размежевание между русским и германским императорами, 

следствием чего стало формирование, с одной стороны, австро-

германского альянса, с другой – «тройственной Антанты». 

Причем, этот политический дрейф в прямо противоположные 
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стороны протекал на фоне стабильного роста делового торгово-

экономического сотрудничества. Результатом такого развития 

событий явилась Первая мировая война, имевшая наиболее 

катастрофические последствия для двух стран. Оба государства 

оказались в лагере побежденных, империи были сокрушены на 

волне социалистических революций, а народы, их населяющие, 

подверглись чудовищным социально-политическим и 

экономическим испытаниям. 

       
После воцарения на русском престоле новой правящей 

династии (21 февраля 1613 г. на царство был посажен 

шестнадцатилетний боярин Михаил Федорович Романов) связи 

между русскими и «немцами» не только не сокращаются, но, 

наоборот, приобретают новые векторы своего развития. Эпоха 

средневековья в России близилась к завершению (а для нас она 

прошла под знаком татаро-монгольского ига), и время ставило 

перед российским государством новые задачи, бросало новые 

вызовы. После освобождения от нашествия Золотой орды в 

главный источник доходов российского государства 

превращалась торговля и зарождавшаяся промышленность. И 

вот мы видим, что уже при первом Романове (1613–1645) в 1634 

году был заключен договор с гольштинскими послами – 

Филиппом Крузиусом и Отто Брюгеманом о дозволении 

компании голштинских купцов торговать с Персией и Индией 

через Московское государство. В том же году переводчик 

Захария Николаев был отправлен в Германию для найма 

мастеров медеплавильного дела. Некто Фимбрандт получил на 

десять лет привилегию сооружать в поместных и вотчинных 

землях мельницы и сушилки для выделки лосиных кож. В 1644 

году гамбуржцу Марцелиусу (получившему еще в 1638 году 

право на оптовую торговлю на севере государства и в Москве) и 

голландцу Филимону Акему было позволено «устроить» по 

рекам Шексна, Кострома и Вага и в других местах 
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металлургические заводы с правом беспошлинной продажи 

изделий на 20 лет внутри государства и за рубежом. 

Проведение первым Романовым ряда военных реформ в 

1626–1633 гг. потребовало привлечения в Россию 5 тыс. 

иноземных пехотинцев, офицеров-инструкторов и литейщиков 

пушек, прежде всего из Германии и Голландии. Там же были 

закуплены вооружения, которые потребовали больших 

финансовых расходов. 

Из-за границы в Россию призывались люди, владевшие 

разными ремеслами, которые, во-первых, могли бы обучить 

русских своему мастерству, а во-вторых, наладить постоянное 

производство тех или иных товаров. Ну, а для того, чтобы гости 

не были в накладе, с ними и обходились соответственно. Так, 

при царе Михаиле Федоровиче правительство давало десяти-, 

пятнадцати- и двадцатилетние льготы тем из иностранцев, 

которые завозили и строили в России свои производства, будь 

то кожевенное, стеклянное или какое иное. А среди иностранцев 

было немало немцев.  

Но не в одних только ремесленниках и фабрикантах 

нуждался неуемный внутренний российский рынок. 

Существовала острая необходимость развивать отечественную 

науку, и вот Михаил делает предложение перейти на его службу 

известному немецкому ученому – математику и 

путешественнику Адаму Олеарию (Адаму Ольшлегеру), 

специально подчеркивая в послании к нему, что «нам такие 

люди нужны».  

Для вербовки иностранных специалистов в XVII-м веке 

существовало даже специальное учреждение – Иноземский 

приказ. «Импорт технологий», как бы мы это сегодня назвали, 

невольно повлек за собой и контакты в области культуры. В 

1672 году в Немецкой слободе, статус которой узаконил царь 

Алексей Михайлович (1645–1676) в 1652 году, был дан первый 

спектакль на немецком языке. Он был посвящен библейской 
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теме и поставлен пастором Грегори. Постепенно из таких 

начинаний вырос русский придворный театр. Примеру своего 

отца последовал и второй Романов. Кстати, как и его далекий 

предшественник Ярослав Мудрый, Алексей Михайлович не 

погнушался воспользоваться немецким опытом в военном деле 

и юриспруденции. В 1647 году последовала публикация книги 

военных уставов, образцом для которой послужило имперское 

законодательство (Устав Карла V). 

К началу XVIII столетия, т.е. к тому времени, когда Россия 

вошла на равных правах в клуб мировых держав, благодаря 

политике Петра I (1682 – 1725), уже налицо была реальная 

субстанция, ткань двустороннего взаимодействия, сотканная во 

время многовекового общения двух народов. Но чтобы она 

превратилась в ладно скроенное платье, ей требовалась рука 

талантливого мастера, который и появился в царствующем доме 

Романовых в 1672 году, был наречен Петром, впоследствии 

Великим, и совершил беспримерный прорыв российского 

государства на Запад, разрушив стену обоюдного 

недопонимания и как следствие – недоверия и 

настороженности. Этот прорыв позволил петровским 

современникам и их потомкам приобщиться к 

западноевропейской цивилизационной ветви, взять у нее все 

самое лучшее и, в свою очередь, поделиться с ней богатствами 

земли и талантами души русской. 

С.М. Соловьев указывал в своих «Публичных чтениях о 

Петре Великом», что Русь трогалась с востока на запад, и Запад 

выставил ей на пути как свою представительницу Немецкую 

слободу. «Исторический черед был за Немецкой слободою, и 

скоро старая Москва преклонится перед этою слободою своею, 

как некогда старый Ростов преклонился перед пригородом 

своим Владимиром; скоро Немецкая слобода перетянет царя и 

двор его из Кремля, обзаведется своими дворцами. Немецкая 
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слобода – ступень к Петербургу, как Владимир был ступенью к 

Москве». 

Немецкая слобода была заселена пленными из Ливонии и 

выходцами из Западной Европы, которых русские, не понимая 

иностранных языков, величали немыми – «немцами». Отсюда 

пошло и название. В 1690 году здесь проживало более 3000 

человек. Население занималось главным образом ремеслами и 

мукомольным промыслом. В XVII веке большинство 

постояльцев слободы составляли иностранные офицеры, 

служившие в русской армии, а также купцы и владельцы мелких 

производств. Здесь жили сподвижники Петра – Ф. Лефорт, П. 

Гордон. 

Общеизвестно, что Немецкая слобода не есть 

отождествление с германской нацией. Немецкая слобода в 

данном контексте – скорее, символ западного мира. Тем не 

менее, именно немцам в будущей как внутренней, так и 

внешней политике России была отведена далеко не последняя 

роль. Вообще важно подчеркнуть, что в эпоху Петра 

Московское государство как органичный член европейской 

семьи впервые включилось в сложные международные 

комбинации Западной Европы. В то время на континенте 

сложились три центра силы, вокруг которых сбивались разного 

рода коалиции: Швеция на севере, Франция на западе и Турция 

на юге. Возвышение Швеции и ее территориальные 

приобретения вызвали крайнее неудовольствие в Германии, в 

частности в Бранденбурге. Стремление возвратить захваченные 

Швецией земли являлись той общей основой, на которой мог 

быть построен союз России, Бранденбурга-Пруссии, Дании и 

Польши, направленный против Шведского королевства. Против 

Франции объединялись Англия, Голландия, Испания и Австрия. 

Турции противостояли Россия, Австрия, Венеция и Польша. С 

одной стороны, перечисленные альянсы не обладали 

значительным запасом прочности, поскольку интересы их 
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участников входили в противоречие друг другу. А это 

осложняло коалиционную политику Москвы. С другой стороны, 

российскому курсу благоприятствовало наличие глубокого 

международного конфликта в связи с разделом владений 

испанской монархии. Все крупнейшие европейские государства 

являлись участниками так называемой войны за испанское 

наследство, вспыхнувшей вслед за началом Северной войны. Ни 

Франция, ни Англия и Голландия, связанные со Швецией 

союзными договорами, не могли оказать ей военной и 

материальной помощи в соответствии со своими 

обязательствами. 

Такова была ситуация, трезво учитывая которую, Петр I и 

его ближайшее окружение пришли к мысли о возможности 

начать борьбу не столько против Швеции, сколько за выход к 

Балтийскому морю – самому удобному «мосту», способному 

обеспечить плодотворное общение России с Европой, сблизить 

ее с просвещенным Западом, включить русское государство в 

систему европейских держав. Уяснению этой обстановки 

помогло путешествие Петра с его ближайшими соратниками по 

странам Западной Европы, во время которого происходили 

первые переговоры царя с другими европейскими государями о 

заключении антишведского союза. 

В начале XVIII в. в стане германских союзников России 

произошли важные изменения. Бранденбург поглотил Пруссию, 

то есть бывшие земли Тевтонского ордена, принадлежавшие 

другой ветви тех же Гогенцоллернов. Со времени Фридриха 

Вильгельма I, так называемого «великого курфюрста» (1640 – 

1688), Бранденбург-Пруссия начинает играть уже значительную 

роль в международных делах. Необходимость охраны речных 

торговых путей и постоянная борьба с соседями, в первую 

очередь со Швецией, за овладение побережьем Балтики, через 

которую хлеб и другое сельскохозяйственное сырье сбывались 

за границу, превратили Пруссию в мощную военную державу. С 
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этого же времени Пруссия становится соперницей Австрии в 

пределах Германии.  

Образовавшееся в 1701 году, Прусское королевство 

осталось верным союзным обязательствам с Россией, поскольку 

это еще более отвечало новым внешнеполитическим задачам 

молодого, новоиспеченного королевства: безопасность его 

новых северных границ (в Померании) и границ на востоке (с 

Польшей) практически обеспечивалась только Россией, ибо она 

была единственной державой в это время в Европе, которая 

могла противостоять и шведской и польской агрессии и которая 

сама была заинтересована в том, чтобы ни Швеция, ни Польша 

не усиливались за счет других малых европейских стран. Кстати 

говоря, именно Пруссия вновь озвучила перед Петром идею 

раздела Польши. И хотя царь нашел это предложение 

контрпродуктивным, считая, что Россия не сможет переварить 

Польшу в силу ее социально-политической нестабильности и 

принципиальной несовместимости русского православия с 

чуждым ему польским ортодоксальным католицизмом, Россия 

осталась для Пруссии естественным союзником, а Пруссия без 

колебания встала на сторону России в Великой Северной войне 

1700 – 1721 гг. и была верной союзницей России. В общей 

сложности Петр встречался с прусским королем Фридрихом-

Вильгельмом семь раз, и оба питали друг к другу глубокое 

уважение. Не случайно именно прусский король подарил Петру 

в ноябре 1716 года знаменитую янтарную комнату, которая 

украшала впоследствии Царское село. «Солдатский король» 

ценил поддержку России и, когда в 1722 году он составлял 

завещание, то посоветовал своему «душеприказчику»: «С 

русским императором Вы должны быть в тесной дружбе и в 
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союзе и стараться культивировать их постоянство на 

длительную перспективу»109. 

Победа над шведами в Полтавском сражении 27 июня 

1709 г. ввела Россию в круг ведущих европейских игроков. 

Россию стали бояться на Западе и искать в ней если не 

союзника, то покровителя. Петр сделался гегемоном Северной 

Европы, и это неожиданное первенство не могло не привести к 

охлаждению отношений России с ее союзниками. Но ее 

политическое преобладание оставалось с тех пор неизменным и 

довлеющим фактором в тогдашней Европе. 

В самый разгар борьбы со Швецией за выход к 

Балтийскому морю, за утверждение России как великой 

европейской торговой и морской державы, руководствуясь 

больше геополитическими государственными соображениями, 

нежели личными вкусами и симпатиями, Петр I идет на 

заключение династических браков своих молодых 

родственников с известными фамилиями Западной Европы. 

Долго тянувшиеся переговоры о женитьбе царевича Алексея 

закончились 14 октября 1711 г. в Торгау браком сына русского 

царя с принцессой Шарлоттой Брауншвейг-

Вольфенбюттельской, сестрой жены германского императора. 

Через некоторое время Петр выдает замуж двух своих 

племянниц – Анну (впоследствии – царица Анна Иоанновна)  за 

герцога Фридриха-Вильгельма Курляндского и Екатерину за 

герцога Карла-Леопольда Мекленбургского. С последним в день 

бракосочетания 8 апреля 1716 г. был заключен союзный военно-

политический договор. В 1724 году, незадолго до своей смерти, 

Петр дал согласие на брак своей дочери Анны (старшей дочери 

от брака с Екатериной I, в девичестве  Мартой Скавронской) с 

герцогом Гольштинским.  

                                                           
109  Цит. по: Kahn Helmut Wolfgang. Die Deutschen und die Russen. – Köln, 

1984. –  S. 44. 
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В целом, давая краткую оценку деятельности Петра I, 

можно привести слова несправедливо подзабытого русского 

историка Н.Г. Устрялова (1805 – 1870), который считал, что «до 

Екатерины II Петр не имел достойного себе преемника. Все 

лица, управлявшие после него судьбою России, около 40 лет, 

благоговели к его памяти, изъявляли желание подражать ему, 

хотели довершить его планы, но это было не по их силам»110. 

Вместе с тем, «извне Россия обнаружила грозное могущество: 

от руки Анны Курляндия получила герцога, Польша короля; 

Миних смирил гордость Турции; Елизавета решила запутанный 

спор о короне Карла XII, прекратила ожесточенную борьбу на 

берегах Рейна и привела в трепет Фридриха II. Вся Европа стала 

искать дружбы России, и западные венценосцы один за другим 

давали нашим государыням императорский титул, в котором 

отказывали Петру Великому: Анна была признана в сане 

императрицы королем датским, курфюрстом Саксонским; 

Елизавета императором немецким, королем английским и 

султаном»111. 

       
При преемниках Петра I – жене императора Екатерине I 

(1725 – 1727) и его внуке Петре II (1727 – 1730) – во внешней 

политике России наблюдался застой, хотя империя и не 

потеряла своего веса в отношениях с другими странами. 

Генеральную линию на западном направлении определял союз с 

Австрией. Интересы обоих государств во многом совпадали, 

прежде всего, в отношении противодействия Османской 

империи. Союз с Австрией, по понятиям того времени, 

автоматически вел к наращиванию конфликтного потенциала 

                                                           
110 Устрялов Н.Г. Русская история до 1865 года, в двух частя. – Петрозаводск, 

1997. – С. 580. 
111 Там же, С. 582. 
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между Россией, с одной стороны, и Францией и Англией – с 

другой.  

1740 год ознаменовал собой наступление новой эпохи в 

немецкой и европейской истории. Когда умер не только 

прусский король Фридрих Вильгельм I, но и император Карл VI, 

к власти пришло новое поколение политиков, заметно 

ускорившее процесс разрушения Священной Римской империи 

германской нации. Две главные фигуры в течение почти всего 

остального XVIII в. определяли ход немецкой истории: 

австрийская государыня Мария Терезия (1740–1780) и прусский 

король Фридрих II Великий (1740–1786). Именно они 

расширили назревавший между Австрией и Пруссией конфликт 

до размеров, угрожавших самому существованию империи. 

Именно противостояние двух европейских держав и их 

государей на территории империи, начавшееся в 1740 году, 

вошло в историю под названием немецкого дуализма. 

Фридрих II Великий был и великим политическим 

деятелем, и выдающимся полководцем своего времени. Ему 

были чужды националистические чувства, его не интересовала 

империя, устройство которой он считал нерациональным. 

Главной целью всех его деяний было превращение Пруссии в 

великую державу, а главным средством – территориальные 

приобретения. «Интересы моей страны – мои собственные 

интересы», – сказал он через несколько дней после своего 

воцарения. Несомненно, и это отмечают многие историки, в 

завоевании сопредельных территорий немалую роль сыграло и 

честолюбие короля, которого он никогда не скрывал. В своих 

мемуарах «История моего времени», причем во всех трех 

прижизненных изданиях (1742-й, 1746-й и 1775 гг.), он 

указывал на то, что его дед, Фридрих I, с возвышением Пруссии  

в ранг королевства «заложил в своих потомках зерно 

честолюбия». Поэтому можно утверждать, что силезские 



Н.В. Павлов 

__________________________________________________________________ 

 

381 
 

походы Фридриха II были для него «путем к добыванию славы» 

и «увеличения мощи государства»112.  

Первой жертвой силовой политики прусского короля стала 

австрийская Силезия, которая была богата природным 

ресурсами и располагалась в непосредственной близости от 

Пруссии. Получив отказ Марии Терезии добровольно 

расстаться с Силезией взамен на поддержку против всяких 

нападений извне, Фридрих II в течение пяти недель захватил 

всю Силезию (первая Силезская война 1740 – 1742 гг.). В 

августе 1744 года прусские войска вторглись в австрийскую 

Богемию (начало второй Силезской войны). Лишь после 

вторжения в 1745 году войск Фридриха II на территорию 

союзницы России – Саксонии, созванный дочкой Петра I, 

российской императрицей Елизаветой (1741–1761), 

чрезвычайный совет из виднейших русских государственных 

деятелей единодушно высказался за оказание Саксонии 

помощи. Русским войскам было приказано сосредоточиться в 

Курляндии, а Фридрих II получил предупреждение, что если он 

не согласится на мир с Августом III, которому принадлежала 

Саксония, то Россия поможет последнему. До прямой военной 

конфронтации тогда дело не дошло. В 1750 году 

дипломатические отношения между Россией и Пруссией были 

прерваны и при Елизавете Петровне не возобновлялись. 

Семилетняя война (третья Силезская война), начавшаяся в 

августе 1756 года, была крупнейшим международным 

конфликтом середины XVIII века. В нем участвовали почти все 

европейские государства. Этот межгосударственный конфликт 

нарушил сложившуюся в Европе систему военно-политических 

союзов. Цели участников боровшихся группировок резко 

                                                           
112  Цит. по: Schöllgen G. Die Macht in der Mitte Europas: Stationen deutscher 

Außenpolitik von Friedrich dem Grossen bis zur Gegenwart. – München, 1992. – 

S. 19. 
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расходились. Англия и Франция воевали друг с другом за 

колонии и господство на морских путях. Пруссия, выступавшая 

в качестве союзницы Англии, вела войну за расширение своих 

территорий в Германии за счет Австрии и Саксонии. Австрия не 

могла примириться с утратой Силезии.  

Наиболее опасным врагом Пруссии была Россия, которая 

легко могла в одиночку уничтожить Фридриха. Заметим, что это 

была первая война между Россией и Пруссией за все время 

русско-прусских дипломатических отношений. Елизавета, 

объявив Фридриха нарушителем всеобщего спокойствия, 

решила отнять у него средства нарушать в будущем мир в 

Европе. С этой целью она хотела возвратить Силезию Австрии, 

большую часть Пруссии отдать Августу III в вознаграждение за 

понесенные им убытки от троекратного разорения Саксонии, а 

Фридриху оставить один Бранденбург. 

Не дожидаясь, пока противники Пруссии развернут свои 

силы, и делая ставку на их уничтожение поодиночке, 29 августа 

1756 г. Фридрих II первым начал военные действия, внезапно 

вторгшись в союзную с Австрией Саксонию и оккупировав ее. 

В Дрезденском архиве он нашел подлинные документы о 

военно-политическом альянсе Австрии, России, Саксонии и 

Франции против Пруссии и обнародовал их в оправдание своих 

действий. Но его доводы никого не убедили. Почти все 

государства Европы уже приняли сторону Марии Терезии. 

Англия, обязавшись помогать Пруссии, вскоре оставила ее, и 

Фридрих должен был один бороться со всей Европой. 

На просьбу Австрии о помощи летом 1757 года русская 

армия вступила на территорию Восточной Пруссии, которая 

была полностью оккупирована лишь к концу января 1759 года. 

Это не очень радовало союзников России, которые боялись ее 

усиления. Вследствие разногласий и отсутствия необходимой 

координации действий союзникам не удалось довершить  

разгром прусской армии, что не помешало русским войскам под 

http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1756_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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командованием генерала Тотлебена и австрийским 

подразделениям 9 октября 1760 г. войти в Берлин. После 

четырехдневного пребывания в городе, получив от берлинцев 

солидную контрибуцию, русские части удалились за Одер. 

Опасаясь выхода Австрии из войны, русское правительство 

вынуждено было в 1761 году снова направить основные силы 

своей армии в Силезию, а затем и в Померанию. Критическое 

положение Пруссии осложнилось тем, что Англия, добившись 

разгрома своего союзника – Франции, покинула Фридриха II на 

произвол судьбы, прекратив выплату ему субсидий. 

Успехи русского оружия поставили Фридриха II на край 

гибели. Его материальные ресурсы были полностью исчерпаны. 

Бόльшая часть территории – Померания, Западная и Восточная 

Пруссия – находилась под русской оккупацией, а в Саксонии и 

Силезии ему противостояли вдвое большие силы австрийской 

армии. Пруссии предстоял крах и раздел как государства, 

помятуя слова Елизаветы Петровны, заявившей однажды о 

своей решимости продолжать войну до победного конца, даже 

если бы ей пришлось для этого продать половину своих 

платьев, которых в ее гардеробе насчитывалось более 15 тысяч. 

Фридрих готов был уже отречься от престола и покончить 

жизнь самоубийством, и только смерть Елизаветы 25 декабря 

1761 г. (5 января 1762 г.) освободила его от самого опасного из 

врагов. Престолонаследником стал Петр III, сын покойной 

сестры Елизаветы – Анны и герцога Карла Фридриха 

Гольштейн-Готторпского. Он вырос в Киле и, будучи большим 

поклонником Фридриха, снова круто изменил направление 

русской внешней политики, не только заключив мир с 

Пруссией, но и поспешив вступить с ним в союзные отношения. 

Откровенно прогерманская внешняя политика Петра III, 

вызвавшая недовольство русских дворян, была одной из важных 

причин, которые вскоре привели к его свержению его же женой 
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Екатериной при опоре на гвардейских офицеров и впоследствии 

к гибели. Его царствование продлилось всего шесть месяцев. 

Известие о свержении Петра III как громом поразило 

Фридриха II. В Берлине в связи с переворотом 28 июня, по 

свидетельству русского дипломата барона И.А. Корфа, «ужас 

был так велик, что королевскую казну ночью отвезли в 

Магдебург». Ожидали, что Россия возобновит войну с 

Пруссией. Такая перспектива радовала бывших союзников 

России и ужасала прусского короля, который «весьма был 

смутен», когда русский представитель Репнин сообщил ему о 

вступлении на престол Екатерины II – жены Петра III, которая 

если не возглавляла заговор, то была одним из его 

вдохновителей. Однако дальнейшие события не оправдали 

опасений Фридриха II. Главная цель, которую ставило русское 

правительство, начиная войну против Фридриха, – ослабление 

Пруссии, предотвращение угрозы с ее стороны – была 

полностью выполнена. Фактически Россия спасла Пруссию, 

границы которой были закреплены Австрией и Францией в 1763 

году в мирном договоре, заключенном в Губертусбурге. И 

Фридрих II должен был быть ей благодарен за то, что Пруссия, 

также как и Австрия, стала вторым мощным государством на 

территории Германии и смогла пробиться в клуб великих 

европейских держав наряду с Россией, Англией, Францией и 

Австрией.  

В момент вступления на престол Екатерины II (1762–

1796), урожденной принцессы Софии Фредерики Августы 

Ангальт-Цербстской, чей отец был прусским генералом и 

которая по материнской линии принадлежала к гольштейн-

готторпскому роду, одному из многочисленных княжеских 

родов Северной Германии, русской дипломатии предстояло 

принять энергичные меры к восстановлению международного 

престижа России, расшатанного за время правления Петра III в 

результате выхода из Семилетней войны. В отличие от своего 
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венценосного супруга Екатерина быстро адаптировалась к 

русскому укладу жизни и православным церковным обычаям, 

снискав своей дружелюбностью любовь и уважение среди 

российских подданных, быстро признавших ее за «свою». Более 

того, достаточно быстро она получила титул «Великая». Вместе 

с тем, при ее правлении не только получили тесное развитие 

отношения с Пруссией, но и в целом укрепились связи с 

немцами, хотя первую скрипку при дворе играли русские люди 

и интересы России понимались чисто по-русски. «Екатерина 

была национальной государыней не менее, чем Елизавета»113. 

Поначалу Екатерина порвала военный союз с Фридрихом 

II. Во всяком случае, возвращения к елизаветинской политике 

хотела большая часть ее окружения и именно так начала 

трактовать слова ее первых указов. Политическая элита 

предполагала, что императрица опять двинет свои войска на 

помощь Австрии и заставит Пруссию отказаться от прежних 

территориальных приобретений. При этом строились планы на 

то, что Восточная Пруссия отойдет к России. Именно так понял 

положение дел фельдмаршал Салтыков, приказавший сразу 

после получения известия о государственном перевороте 28 

июня занять войсками, очищенные было, прусские области. Но 

за этим последовало распоряжение Екатерины вновь отойти на 

исходные позиции и соблюдать условия мирного договора. 

Мир был нужен ей, по словам С.М. Соловьева, «по 

неустроенности ее положения, по желанию заняться 

внутренними делами, улучшить положение народа, приобрести 

этим право на его привязанность, оправдать событие 28 июня, 

для всего этого нужны были деньги и важно было прекратить 

расходы на заграничную армию»114. Мир был нужен и в связи с 

                                                           
113 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. – Петрозаводск, 1996. – С. 

715. 
114 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Указ соч. – С. 540. 
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польскими делами. В Польше со дня на день ожидали смерти 

престарелого короля Августа III, и со всей очевидностью 

предстояла очередная открытая схватка за польское наследство 

таких тяжеловесов, как Россия, Пруссия, Австрия, Турция, 

Франция и Швеция. Русское правительство было озабочено 

вопросом об избрании такого его преемника, который являлся 

бы проводником русского влияния в Польше, или, по крайней 

мере, не был бы орудием держав, враждебных России.  

Фридрих II был готов содействовать России в польском 

вопросе взамен на союзнические отношения, хотя бы и 

оборонительного характера. По Семилетней войне он прекрасно 

помнил, насколько повышается военно-политический вес 

государства, пользующегося поддержкой Петербурга. Будучи 

трезво мыслящим самодержцем, оперировавшим 

исключительно силовыми категориями, Фридрих всегда 

руководствовался принципом «извлекать пользу с максимально 

выгодных позиций» и вступать в краткосрочные альянсы только 

тогда, когда появляется возможность реализовать конкретные 

интересы, стоящие перед государством в тот или иной 

исторический момент. Это понимала и российская сторона, 

поэтому на берегах Невы в конце концов возобладало мнение, 

что сближение с Пруссией объективно отвечает 

внешнеполитическим интересам России и необходимо 

предпринять все усилия, дабы предотвратить объединение 

прусского государства с Францией – основным врагом России 

на протяжении многих десятилетий. Как раз с 

противодействием последней русское правительство 

сталкивалось при проведении своей политики в отношении 

Швеции, Польши и Турции, составлявших звенья так 

называемого «восточного барьера» – этого орудия и опоры 

французской внешней политики на востоке Европы. Все эти 

обстоятельства и обусловили решение императрицы Екатерины 

II сохранить мир с Пруссией и осуществить впоследствии один 
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за другим три раздела Польши: в 1772 году, в 1792 – 1793 гг. и в 

1795 году. 

Заключение союза с Пруссией в 1764 году на долгое время 

определило основное содержание внешней политики как 

России, так и Пруссии. Союз двух государств позволял России 

влиять на польские дела, сдерживать Турцию, первенствовать 

на севере и играть ведущую роль в Европе без особых затрат со 

своей стороны. Что касается Фридриха II, то он, твердо 

придерживаясь договора с Россией, считал, что ему больше 

ничего и не нужно. «Я нуждаюсь только в союзе с Россией... 

Других союзов я не желаю», – заявил он в 1766 году русскому 

представителю Каспару Сальдерну. 

Своим преемникам Фридрих настоятельно советовал то, 

что в свое время завещал его отец – «культивировать» дружбу с 

Россией. Этот наказ на протяжении последующих ста лет после 

смерти Фридриха II, последовавшей в 1786 году, в общем и 

целом оставался приматом прусской (немецкой) внешней 

политики. Но этому основополагающему принципу постоянно 

противостоял, представляя собой серьезную угрозу российско-

германским отношениям, фактор так называемого 

«цивилизационного» влияния на Германию западных держав, 

которые позволяли в отношении России нарочито 

пренебрежительное отношение и говорили о русских 

исключительно как о «варварах». И когда в 1890 году на 

прорусской ориентации был поставлен жирный крест, Германия 

быстро потеряла тыловое прикрытие и оказалась между двух 

фронтов. 

Освободительная борьба европейских государств против 

Наполеона в начале XIX века еще раз доказала, что русские и 

немцы являются стратегическими союзниками, что в основном 

от их согласия зависят мир и спокойствие на континенте. Они 

вместе проливали кровь в «битве народов» под Лейпцигом в 

октябре 1813 года и помогли освободить Европу от 
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«корсиканского чудовища». Впоследствии взаимные 

противоречия и страх перед революционным движением в 

середине столетия побуждали Англию, Францию и Россию 

предпринимать односторонние шаги по укреплению Пруссии и 

привели в конечном итоге к сближению царского правительства 

с Пруссией. Для этого немало сделал Отто фон Бисмарк, 

бывший в 1859 – 1862 гг. послом в Петербурге. Этому 

способствовало и то, что преемник Николая I  на русском 

престоле – Александр II был полон самых дружественных 

чувств и к своему дяде – королю Вильгельму I, и к Бисмарку. А 

следствием тесных дружественных отношений между Россией и 

Пруссией стало национальное объединение Германии, 

проведенное под эгидой Пруссии.  

С образованием Германской империи отношения между 

Россией и Германией приобретают новое качество. На первом 

этапе они развивались по нарастающей, благодаря Бисмарку и 

его курсу на русско-германское сближение. Любопытно, что в 

1900 – 1904 гг. среднегодовой оборот русско-германской 

торговли составил 428,8 млн. руб., а в 1909 – 1913 гг. – 932,2 

млн. руб., т.е. увеличился более чем в два раза. Накануне 

Первой мировой войны на Германию приходилось 47% 

российского импорта и более 30% российского экспорта. 

Вместе с тем, в обоих государствах с ростом их 

экономической мощи в результате промышленной революции 

исподволь начали нарастать националистические настроения, 

которые вылились в России в панславизм, в Германии же – в 

великогерманский буржуазный национализм. Наиболее ярко это 

проявлялось в приграничных между обеими странами районах 

на польской земле, где с одной стороны шла германизация, а с 

другой стороны – русификация польского населения. 

После интронизации 15 июня 1888 г. Вильгельма II в 

«восточной политике» Германии наметилась тенденция к откату 

от дружественных связей с Россией, которая надолго 
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закрепилась во внешнеполитическом курсе страны с отставкой 

Бисмарка 20 марта 1890 г. Преемники Бисмарка сделали ставку 

на союз с Австрией, что привело к сближению России с 

Францией, жаждавшей реванша в отношении Германии. В 1891 

году обе державы заключили между собой договор о 

консультациях, а 17 августа 1892 г. последовало подписание 

секретной военной конвенции о взаимопомощи в случае 

немецкого нападения. 

И если еще в 1898 Англия предлагала Берлину создать 

коалицию против России, то уже к началу XX столетия ввиду 

активной германской колониальной политики англичане 

вынуждены были сменить свои внешнеполитические 

приоритеты. Государственные деятели в Берлине были 

убеждены, что «кит и медведь» (Англия и Россия) никогда не 

будут общаться друг с другом. Однако это оказалось глубоким 

заблуждением. 31 августа 1907 г. Лондон и Петербург 

договорились о разграничении сфер влияния в Персии, 

Афганистане и Тибете. Таким образом, была сформирована 

тройственная Антанта, целью которой было противодействие 

агрессивной политике Германии. 

Последний германский император Вильгельм II имел 

частые контакты с последним русским царем Николаем II (1894 

– 1917 гг.), жена которого была гессенской принцессой и 

кузиной императора. 24 июля 1905 г. «Вилли» предложил 

своему слабовольному кузену «Ники» заключить 

оборонительный договор. И хотя царь подписал договор, 

реальной силы он не имел, поскольку русское правительство 

уже давно и прочно связало свое внешнеполитическое будущее 

с Францией. Со стороны Вильгельма это был всего лишь 

тактический ход с тем, чтобы усыпить бдительность России. 

Сам он уже давно сделал ставку на Австро-Венгрию, которая, 

аннексировав в октябре 1908 года Боснию и Герцеговину, 

перечеркнула великосербские планы поддерживаемого Россией 
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Белграда. С этого момента началось усиленное вооружение 

противостоявших друг другу европейских держав. 

Можно только гадать, как бы развивались далее наши 

связи, если бы не Первая мировая война, из которой Германия 

вышла уже не империей, но республикой, Россия же – уже не 

царской империей, но не демократической республикой. Кстати 

говоря, Германия сыграла свою зловещую роль, когда с 

благословения начальника генерального штаба немецкой армии 

Эриха Людендорфа Владимир Ульянов был отправлен 

специальным поездом в Россию в сопровождении 32 своих 

соратников. По словам Людендорфа, «с военной точки зрения 

поездка была оправдана. Россия должна была пасть». 

После победы большевистской революции молодая 

советская власть заключила 15 декабря 1917 г. перемирие с 

германской империей и одобрила с подачи Ленина в марте 1918 

года в Брест-Литовске кабальный мирный договор. После 

провокационного убийства германского посла в России графа 

Мирбаха 6 июля 1918 г. советское правительство пошло на 

подписание с Германией 27 августа дополнительных 

соглашений, согласно которым Россия вынуждена была 

уступить новые территории и выплатить Германии 6 млрд. 

рублей, из них 1 млрд. золотом.  Реализации этих планов, 

однако, не суждено было сбыться. 9 ноября 1918 г. в Германии 

грянула революция. Империя была провозглашена республикой. 

Вильгельм позорно бежал из страны. 13 ноября Советская 

Россия аннулировала Брест-Литовский договор. Начался новый 

этап в российско-германских отношениях. 

 

The article examines Russian–German relations during the 

reign of Russia's Romanov dynasty. Vector of strategic partnership 

with Germany, especially Prussia, predetermined of Peter I, not 

always stand up to his successors, but generally served the interests 

of both sides, which led to the formation of the German Empire and 
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made Russia a mighty world power. However, the promotion of 

nationalism in both countries, the transfer of the foreign policy in the 

mainstream of a great power, objectively lead to the disengagement 

and military confrontation. 

Key words: Russia, Russian Empire, Germany, the Russian-

German relations, foreign policy, history of international relations. 

 

В статье рассматриваются русско-германские 

отношения в период царствования в России дома Романовых. 

Заданный Петром I вектор на стратегическое партнерство с 

Германией, прежде всего с Пруссией, не всегда выдерживался 

его преемниками, но в целом отвечал интересам двух сторон, 

что способствовало образованию Германской империи и 

превращению России в могущественнейшую мировую державу. 

Однако поощрение в обеих странах национализма и перевод 

внешнеполитического курса в русло великодержавности 

объективно вели к размежеванию и военному противостоянию. 

Ключевые слова: Россия, Российская империя, Германия, 

российско-германские отношения, внешняя политика, істория 

международных отношений.
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ДИПЛОМАТІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ 

У ПЕРІОД СЕМИЛІТНЬОЇ ВІЙНИ 1756 – 1763 РР. 

 

Досліджено дипломатичне маневрування європейських 

держав при утворенні військово-політичних союзів напередодні 

Семилітньої війни, проаналізовано інтереси учасників і ступінь 

їхньої реалізації внаслідок конфлікту. 

Ключові слова: дипломатичні переговори, військово-

політичний союз, воєнна кампанія, мирний договір. 

 

Семилітню війну 1756 – 1763 рр. можна вважати 

глобальним конфліктом свого часу, оскільки театри військових 

дій між її учасниками розгорталися в різних регіонах світу: 

Європі, Африці, Південній і Південно-Східній Азії, Північній і 

Центральній Америці, а коло учасників охоплювало майже усі 

провідні держави, серед яких основну роль відігравали Англія, 

Франція, Австрія і Пруссія. Саме англо-французьке та австро-

прусське протистояння були визначальними характеристиками 

міжнародних відносин XVIII ст. 

Метою пропонованого дослідження є аналіз 

дипломатичного маневрування європейських держав при 

утворенні військово-політичних союзів напередодні 

Семилітньої війни, а також висвітлення дипломатичних заходів 

ворожих таборів під час конфлікту. 

Традиційне торгово-економічне суперництво між Англією 

і Францією, боротьба за впливи в колоніях і першість на морях 

посилювалися політичною ворожнечею королівських домів 

обох держав. Відомо, що Людовік XIV і Людовік XV тривалий 

час підтримували претензії на англійський престол з боку 
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представників династії Стюартів (“законних”, як вони вважали, 

наступників англійського короля Якова II, поваленого  1688 р. 

під час “Славної революції”). Поступово в англо-французькому 

протистоянні шальки терезів почли схилятися на користь 

Англії, оскільки участь Франції у війнах за іспанську (1701–

1714 рр.), польську (1733 – 1735 рр.) та австрійську (1740 – 1748 

рр.) спадщини не принесла їй значущих політичних чи 

військових успіхів і лише підірвала економіку країни. Зокрема, 

після війни за іспанську спадщину державний борг Франції 

становив 2,6 млрд. франків (при річних прибутках у 117 млн 

франків) [4, с. 272]. Війни за польську та австрійську спадщини 

(а з ними і Семилітню війну) часто називають “війнами 

розкоші”: участь у них була не стільки продиктована 

національними інтересами Франції, скільки пояснювалася 

недалекоглядною зовнішньою політикою Людовіка XV і його 

марнотратством. Відомий вислів короля “Після нас хоч потоп” 

[6, c. 116] дає вичерпну відповідь на запитання, як 

здійснювалося керівництво країною.  

Натомість англійські правлячі кола послідовно і 

прагматично використовували послаблення Франції в інтересах 

своєї держави.  Найбезкомпроміснішу позицію щодо головної 

суперниці Англії на морях і в колоніях займав Уїльям Пітт 

(старший) – лідер палати громад англійського парламенту (з 

1756 р.), міністр закордонних справ і військовий міністр (1757 – 

1761 рр.). 

Зміст австро-прусського протистояння полягав у тому, що 

військово-політичне посилення Пруссії і значне зростання її 

території внаслідок завойовницької політики безпосередньо 

підривали гегемонію австрійських Габсбургів на німецьких 

землях. Під час війни за австрійську спадщину, яку, до речі, 

розпочав прусський король Фрідріх II, Австрія втратила на 

користь Пруссії провінцію Сілезію. Імператриця Марія-Терезія, 

права якої на престол Священної Римської імперії німецької 
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нації були остаточно визнані за Аахенським мирним договором 

1748 р., хотіла будь-що повернути втрачені спадкові землі і 

потребувала союзників у новій потенційній війні проти Пруссії. 

Оскільки Англія демонструвала зосередженість на власних 

інтересах і боротьбі проти Франції на морях і в колоніях, про що 

свідчив характер її участі у війні за австрійську спадщину, 

розраховувати на суттєву допомогу Лондона у війні на 

континенті Відню не доводилось. Залишалася Франція, яка так 

само, як Австрія у протистоянні з Пруссією, прагнула реваншу в 

протистоянні з Англією за низку поразок, отриманих під час 

війни за австрійську спадщину. 

Ідею австро-французького союзу активно відстоював 

талановитий австрійський дипломат, а згодом канцлер В. 

Кауніц, однак спочатку вона не знаходила підтримки у Марії-

Терезії. Перебуваючи в Парижі в ранзі посла, Кауніц налагодив 

потрібні контакти і зрештою зумів переконати Марію-Терезію 

звернутися до маркізи Помпадур – впливової фаворитки 

Людовіка XV – з проханням посприяти укладенню між двома 

державами договору про нейтралітет. Улітку 1755 р. між Віднем 

і Парижем почались “обережні” переговори, які більше 

нагадували взаємне зондування позицій та обмін думками. 

Австрія була готова відмовитися від частини володінь у 

Нідерландах (Фландрії і Брабанту) в обмін на допомогу Франції 

у справі повернення Сілезії. Зближення держав, які століттями 

ворогували між собою, кардинально змінювало конфігурацію 

альянсів на політичній карті Європи, а тому потребувало 

ретельного розрахунку і зважування всіх переваг і недоліків. 

Каталізатором укладення австро-французького союзу стало 

повідомлення про підписання між Англією і Пруссією 

Уайтхоллського договору. 

З’ясувалося, що Англія і Пруссія, цілком неочікувано для 

Австрії і Франції, знайшли спільний інтерес у справі 

підтримання миру на німецьких землях. Досі Англія, як 
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суперниця Франції, виступала на боці австрійських Габсбургів, 

які з XVIII ст. допомагали захищати від французів Ганновер – 

родинне володіння англійської королівської династії. Однак 

послаблення Австрії внаслідок війни за австрійську спадщину і 

висока ціна, яку виставляла Марія-Терезія за захист Ганновера 

(хоча і не могла дати жодних гарантій), спонукали Англію  1755 

р. відмовитися від її “послуг” і спробувати залучити на свій бік 

Пруссію. Для Фрідріха II союз з Англією означав можливість 

уникнення військового зіткнення з Росією, оскільки ці держави 

були пов’язані договором про субсидії від 1755 р. За англо-

російським договором Англія зобов’язувалася надати Росії 

субсидію в розмірі 500 тис. фунтів стерлінгів і щорічно 

виплачувати ще по 100 тис. фунтів, а Росія мала виставити 

проти ворогів Англії на континенті 80-тисячну армію [3, c. 332]. 

Під час обговорення договору в англійському парламенті в 

грудні 1755 р. стверджувалося, що він мав суто захисний 

характер, а його військові положення вводилися в дію лише у 

випадку нападу на Британські острови чи Ганновер з боку 

європейської держави. Копію тексту англо-російського 

договору (поки не ратифікованого Росією) Англія надіслала 

Пруссії, а також передала проект англо-прусської конвенції, 

розробленої з метою підтримання миру на німецьких землях. 

Фрідріх II схвалив проект з однією поправкою, виключивши з 

територій, безпеку яких гарантували договірні сторони, 

Нідерланди115. Договір між Англією і Пруссією був підписаний 

в Уайтхоллі 16 січня 1756 р. (його також називають 

Вестмінстерською конвенцією). Сторони домовилися не 

посягати на територію одна одної, утримувати від цього своїх 

союзників, спільними зусиллями забезпечувати мир на 

                                                           
115 За умовами Дрезденського договору між Австрією і Пруссією (1745 р.) 

Фрідріх II, отримавши Сілезію, гарантував непорушність безпеки винятково 

німецьких володінь Марії-Терезії. 
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німецьких землях і чинити збройний опір військам будь-якої 

держави, яка порушить цей мир [10, c. 449]. 

І хоча Уайтхоллський договір більше нагадував 

двосторонню домовленість ad hoc, ніж союзний договір, його 

підписання відбувалось у глибокій таємниці, оскільки Фрідріх II 

не хотів розривати відносини з Францією. Він розраховував на 

певні вигоди від посередництва Пруссії в англо-французькому 

протистоянні, а також підбурював Людовіка XV виступити 

проти австрійських володінь у Нідерландах. Однак Відню 

вдалося дізнатися про Уайтхоллський договір, про що було 

поінформовано Париж. В обох столицях розуміли критичність 

ситуації. Канцлер Кауніц з цього приводу сказав російському 

послу у Відні К. Кейзерлінгу, що конвенція між Англією і 

Пруссією для австрійського королівського дому є “нищівною” 

[5]. Посилення Пруссії загрожувало західним кордонам Росії та 

її інтересам у Прибалтиці, відтак імператриця Єлизавета, у 

дійсності відмовившись від англо-російського договору 1755 р., 

25 березня 1756 р. уклала союз з Австрією. Свою 80-тисячну 

армію, спершу обіцяну Англії, Росія зобов’язувалася надати на 

допомогу Австрії в боротьбі проти Пруссії. У випадку перемоги 

Австрія мала отримати Сілезію, а Росія – Східну Пруссію. 

У ситуації, що склалася, Людовік XV дав згоду на 

австрійські пропозиції і 1 травня 1756 р. Франція та Австрія 

підписали Версальський союзний договір. Сторони 

зобов’язувалися поважати територіальний суверенітет одна 

одної, а у випадку агресії з боку третьої сторони – надати 

військову та фінансову допомогу жертві агресії. Слід зазначити, 

що цей договір мав оборонний характер, оскільки австрійській 

дипломатії не вдалося домогтися від Франції участі в 

наступальному союзі проти Пруссії. Відтак у справі повернення 

Сілезії домовленості з Францією мало чим допомагали Марії-

Терезії. 
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Тим не менше, положення Пруссії на континенті ставало 

загрозливим. Францію підтримав курфюрст Саксонії і король 

Польщі Август III, Австрія могла розраховувати на підтримку 

більшості правителів держав, що входили до Священної 

Римської імперії. Остаточно антипрусська коаліція 

сформувалась уже під час війни, яку пізніше назвали 

Семилітньою. У лютому 1757 р. був оновлений російсько-

австрійський договір, у якому повторювалися положення 

попереднього і визначалася щорічна субсидія для Росії в розмірі 

1 млн. руб. Водночас Росія обумовила свою неучасть у війні 

проти Англії і Ганновера. У травні того ж року був укладений 

другий Версальський договір між Францією та Австрією, за 

яким Франція зобов’язувалася збільшити свій військовий 

контингент до 105 тис. солдат для допомоги Австрії і надавати 

їй щорічну субсидію в розмірі 12 млн. флоринів [3, c. 334]. У 

випадку перемоги над Пруссією Австрія зобов’язувалась 

передати Франції свої володіння у Нідерландах. Улітку 1757 р. 

до антипрусської коаліції приєдналася Швеція, яка прагнула 

захопити території Померанії. На початковому етапі війни 

військові сили коаліції з кількісного боку майже вдвічі 

перевищували сили Пруссії, однак наслідок їхнього 

протистояння виявився зовсім непрогнозованим. 

Війну було розв’язано  1756 р. з ініціативи Англії і 

Пруссії: 17 травня Англія оголосила війну Франції, а 28 серпня 

Пруссія здійснила військове вторгнення в Саксонію. Слід 

зазначити, що задовго до офіційного оголошення війни Англія 

вела запеклу боротьбу з Францією в Індії, Африці, Північній і 

Центральній Америці. 1752 р. англійські війська під 

командуванням Р. Клайва завдали низку поразок французам в 

Індії. В Африці англійський флот знищив французький форт 

Анамабу (Сенегал), а в Америці відбувалися збройні сутички 

через Антильські острови і невизначений кордон між 
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англійськими колоніями і французькою Канадою та Луїзіаною 

[4, c. 303]. 

У час, коли Англія і Франція нарощували військове 

протистояння на морях і в колоніях, війна в Європі тільки 

починалась і майже  ввесь її тягар довелося взяти на себе 

Пруссії. Крім власної армії, Фрідріх II міг розраховувати на 

підтримку Ганновера, Гессен-Касселя, Брауншвейг-

Вольфенбюттеля і на англійські субсидії. Він розумів, що 

потенціал ворожої коаліції на чолі з Австрією і Францією 

значно переважає його можливості, а тому обрав тактику 

випереджувального удару. І поки противники вели військові 

приготування, а Відень шукав привід до війни, 60-тисячна армія 

Фрідріха II наприкінці серпня 1756 р. виступила проти Саксонії. 

Для обґрунтування своїх дій прусський король видав маніфест, 

у якому вказувалося, що вторгнення в Саксонію необхідне для 

проходу його армії в австрійські Богемію і Моравію. Із заявою 

подібного змісту перед саксонським двором виступив і 

прусський посол [1, c. 9]. Значна чисельна перевага над 

саксонськими військами дала змогу армії Фрідріха II порівняно 

легко підкорити курфюрство.  

Воєнна кампанія 1757 р. тривала з перемінним успіхом для 

обох ворогуючих таборів. Вторгнення армії Фрідріха II у 

Богемію і перемога над австрійськими військами в поблизу біля 

Праги (6 травня) були знівельовані важкою поразкою під 

Колліном 18 червня. Французькі війська захопили Гессен, 

Кассель, Ганновер, Брауншвейг і почали наступ на Саксонію, 

що змусило Фрідріха II у вересні 1757 р. звернутися до 

французького командувача герцога Л. де Рішельє з пропозицією 

мирних переговорів. Однак герцог не мав на це повноважень, а 

на його запит у Парижі не відреагували, вважаючи військову 

ситуацію сприятливою для Франції [1, c. 91 – 92]. Становище 

Фрідріха II наближалося до критичного: війська противників за 

чисельністю переважали його сили майже втричі, не кажучи 
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вже про резерви, якими могли розпоряджатися французи та 

австрійці. Ситуацію виправила блискавична перемога прусських 

військ у битві при Росбаху (Саксонія) 5 листопада 1757 р. 

Успіхи австрійців у Сілезії (підкорення Швейдніца і Бреславля) 

“закінчилися” розгромною поразкою у битві при Лейтені 5 

грудня. Військові дії російської армії у Східній Пруссії, 

зокрема-перемога при Грос-Егерсдорфі (30 серпня), виявилися 

непослідовними: фельдмаршал С. Апраксін почав виведення 

армії з ворожої території, мотивуючи своє рішення тим, що 

залишатися зимувати у спустошеній війною країні і суворих 

кліматичних умовах було ризиковано. Є й інша версія: 

поведінку фельдмаршала пояснюють побоюваннями за власну 

долю у випадку зміни на російському престолі важко хворої 

імператриці Єлизавети Петром III (герцогом Гольштейнським), 

який не приховував свого захоплення Пруссією і Фрідріхом II 

зокрема [2]. Так чи інакше, а поведінка росіян дала змогу 

прусським військам здійснити успішний маневр на територію 

Померанії і майже  без спротиву звільнити там зайняті шведами 

міста (Анклам, Деммін та ін.). 

Свій внесок у поліпщення положення Пруссії зробила й 

Англія в особі міністра закордонних справ У. Пітта (старшого), 

який ініціював анулювання Севенської конвенції від 8 вересня 

1757 р. і відновлення армії ганноверців, гессенців і 

брауншвейгців 116 , а також активно відстоював необхідність 

повноцінної участі англійських військ у бойових діях на 

європейському континенті. 

Під час воєнної кампанії 1758 р. Фрідріх II вів жорстку 

боротьбу проти австрійських та імперських армій у Сілезії та 

Саксонії. Незважаючи на важку поразку у битві поблизу села 

                                                           
116 Союзна Пруссії армія ганноверців, гессенців і брауншвейгців на чолі з 

англійським принцом герцогом Кумберландським була розпущена за 

умовами Севенської конвенції після низки поразок від французьких військ. 
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Гохкірх 14 жовтня, прусському королю вдалося зберегти 

контроль за обома провінціями. Чого не можна сказати про 

Східну Пруссію, яку було втрачено під натиском російських 

військ. Імператриця Єлизавета 6 березня видала наказ, за яким 

Східна Пруссія перетворювалася на російську провінцію, а 

відтак російські війська були зобов’язані дотримуватися 

військової дисципліни і не чинити жодних утисків по стосовно 

мешканців підкорених земель [7, с. 240–241]. Розвинути успіх 

росіянам завадили величезні втрати (близько 19 тис. солдат) 

унаслідок запеклої битви з прусськими військами поблизу  села 

Цорндорф 25 серпня 1758 р. “Вестфальська кампанія” проти 

французів була вдалою для союзної армії ганноверців, гессенців 

і брауншвейгців, до якої приєдналася дивізія англійських військ. 

Усе ж, незважаючи на порівняні успіхи Пруссії, кожен новий 

рік війни її суттєво послаблював, а втрати військ ставали 

невідновлюваними. 

Свою рішучість продовжувати боротьбу головні учасники 

конфлікту продемонстрували підтвердженням союзних 

зобов’язань: наприкінці грудня 1758 р. Франція та Австрія 

підписали новий договір, а Англія і Пруссія – нову конвенцію. 

Окрім визначених сум субсидій, сторони обумовлювали 

зобов’язання не укладати сепаратного миру з противником. 

Водночас Росія, Швеція і Данія (остання – отримавши значну 

фінансову допомогу з боку Франції) підписали союзний договір 

з метою спільно протидіяти можливому вторгненню 

англійського флоту через протоку Зунд (Ересунн) на російське і 

шведське узбережжя.  

Тактичні успіхи Фрідріха II на різних фронтах (у Богемії, 

Франконії, Померанії, Польщі) під час воєнної кампанії 1759 р. 

не мали особливого значення через важкі поразки прусських 

військ від росіян поблизу села Кайе (Пальциг) 23 липня та 

об’єднаних сил росіян та австрійців поблізу села Кунерсдорф 12 

серпня. Лише розбіжності між командувачами союзників – 
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фельдмаршалом Л. Дауном і генерал-аншефом П. Салтиковим – 

врятували Фрідріха II від повного розгрому. У складній 

боротьбі проти французьких та імперських військ союзна 

Пруссії армія на чолі з принцом Брауншвейзьким утримувала 

відносний статус-кво. Оцінивши своє становище і перспективи, 

Фрідріх II звернувся до Англії з пропозицією виступити з 

мирними ініціативами. Англійське керівництво погодилося, 

оскільки вважало свої цілі у війні реалізованими за рахунок 

досягнень у боротьбі проти Франції на морях і в колоніях. 

Пропозиції скликати мирний конгрес були передані Австрії, 

Росії і Франції наприкінці листопада 1759 р., однак у Відні і 

Петербурзі вважали їх передчасними, маючи тверді наміри 

завдати Пруссії остаточної поразки наступного року. Своєю 

чергою Франція, прагнучи примирення з Англією, не хотіла 

втрачати реальних шансів у союзі з Австрією і Росією 

перемогти Пруссію. Фрідріху II нічого не залишалося, як 

готуватися до чергової воєнної кампанії. 

Військові дії кампанії 1760 р. розгорталися переважно в 

Сілезії і Саксонії, де Фрідріх II намагався будь-що утримати 

свої позиції. Однак це призвело до вимушеної (щоправда, 

тимчасової) капітуляції Берліна 9 жовтня перед російськими та 

австрійськими військами. Реванш Фрідріх II взяв у Саксонії, 

завдавши важкої поразки австрійцям у битві при Торгау 3 

листопада. Стримування французьких  армій у Вестфалії і 

Нижній Саксонії, а також обмеження можливостей австрійських 

і російських військ були головним досягненням Пруссії  1760 р.  

Наступного року Пруссія перейшла до оборонної тактики 

на всіх фронтах, зважаючи на серйозні труднощі військово-

політичного, економічного і фінансового становища країни. 

Зокрема, у жовтні 1760 р. помер англійський король Георг II, 

унаслідок чого У. Пітт втратив підтримку в уряді, оскільки його 

новий керівник лорд Б’ют, як і король Георг III, виступали 

проти продовження війни в Європі. Відповідно, Англія почала 
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затримувати виплату субсидій Пруссії і згодом взагалі 

припинила фінансування союзника. Фрідріху II довелося 

санкціонувати зменшення вартості прусської монетної міри, 

іншими словами, вдатися до виготовлення здешевлених, по суті, 

фальшивих грошей. Що стосується армії, то для воєнної 

кампанії 1761 р. під час рекрутських наборів було ледве зібрано 

100 тис. осіб.  

Переважаючі сили російських та австрійських військ 

загрожували Фрідріху II в Сілезії, росіяни і  шведи 

активізувались у Померанії і захопили Кольберг. Утримувати 

позиції у Саксонії ставало дедалі важче, своєю чергою французи 

захопили Оснабрюк, Емден, обклали контрибуціями всю Східну 

Фрисландію, а в Гессені і Ганновері почали проводити 

рекрутські кампанії. Пруссія опинилась у щільному оточенні 

своїх ворогів, що не залишало шансів на сприятливий результат 

війни. З виходом у відставку наприкінці 1761 р. У. Пітта 

розраховувати на допомогу Англії не доводилось. Крім того, у 

серпні 1761 р. Франція та Іспанія уклали так званий “Сімейний” 

договір (Бурбонський союз), за умовами якого Іспанія вступила 

у війну проти Англії і почала загрожувати Португалії. У такій 

ситуації Фрідріх II намагався заручитися підтримкою 

турецького султана і татарського хана, однак його 

дипломатичним ініціативам активно перешкоджала французька 

дипломатія. Були спроби вплинути і на російську імператрицю, 

підкупивши наближених до неї вельмож М. Воронцова та І. 

Шувалова, з надією навіть не на вихід Росії з війни, а хоча б на 

пасивність її армії [2]. Ці спроби теж не мали успіху. 

Порятунком для Пруссії стали внутрішньополітичні зміни 

в Росії унаслідок смерті імператриці Єлизавети 5 січня 1762 р. і 

сходження на престол її племінника Петра III. Новий імператор 

вважав своїм основним обов’язком збереження стабільності в 

країні, захист життя і гарантування безпеки підданих. Тому, не 

приховуючи захоплення військовим генієм Фрідріха II, він 
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запропонував йому перемир’я і те саме порадив зробити 

австрійському і французькому королівським дворам. У Відні і 

Парижі висловили протест щодо порушення Петербургом 

союзних зобов’язань, однак Петро III пішов ще далі. 

Підписавши з Фрідріхом II мирний договір 5 травня 1762 р., він 

відмовився від усіх завоювань російських армій за роки війни і 

від будь-яких компенсацій [7, c. 810 – 814]. У червні того ж року 

Петро III уклав військовий союз із королем Пруссії і передав 

йому в підпорядкування 20-тисячний корпус генерала 

Чернишова для продовження війни проти Австрії. Цей корпус 

перебував у Сілезії при австрійських військах, відтак був 

змушений змінити союзника і дислокацію. 

Своєю чергою, на початку квітня 1762 р. перемир’я з 

Пруссією уклала Швеція, керівництво якої не могло 

розраховувати на серйозні військові успіхи без підтримки Росії. 

Переговори щодо підписання мирного договору велися за 

посередництва шведської королеви Луїзи Ульріки – сестри 

Фрідріха II, багато в чому завдяки якій між країнами в травні 

того ж року було відновлено довоєнний статус-кво. 

Без сумніву, вихід з війни Росії і Швеції значно 

полегшував для Пруссії продовження боротьби проти Австрії і 

Франції. Щоправда, усунення від влади внаслідок двірцевого 

перевороту, а згодом вбивство Петра III і сходження на престол 

його дружини Катерини II на початку липня 1762 р. підірвало 

військовий союз Росії і Пруссії. Корпус генерала Чернишова 

було відкликано з прусської армії, хоча нова імператриця не 

наважилася порушити мирний договір і відновити війну проти 

Фрідріха II (на це були об’єктивні причини, насамперед, 

розходження російських державних інтересів з австрійськими117 

і непевні позиції при владі самої Катерини II). 

                                                           
117 Австрія наполегливо домагалася відновлення участі Росії у війні, однак у 

Петербургу не хотіли надмірного посилення Габсбургів за рахунок Пруссії з 
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Незважаючи на втрату “союзника”, Фрідріх II під час 

воєнної кампанії 1762 р. завдав низки поразок австрійським та 

імперським військам у Сілезії і Саксонії, повернув провінції під 

свій контроль і наприкінці листопада уклав з Австрією 

перемир’я. Слід зазначити, що саме в той час Франція, 

виснажена війною на позаєвропейських театрах, вела 

переговори про перемир’я з Англією. За його умовами 

французькі війська мали залишити захоплені ними території в 

Ганновері, Гессені, Брауншвейгу і Вестфалії, відтак загроза з 

їхнього боку для Пруссії відпадала. Сама Марія-Терезія, 

розуміючи безперспективність продовження війни, коли 

Фрідріх II контролював свої території, а вона втратила основних 

союзників, схилялася до миру. 

Унаслідок кількатижневих переговорів і з огляду на 

Паризький мирний договір від 10 лютого 1763 р., укладений між 

Францією та Англією, Австрія і Пруссія 15 лютого того ж року 

в Губертусбурзькому замку (Саксонія) підписали мирний 

договір. Його статті були вироблені на основі спільної згоди 

сторін не вимагати одна в одної компенсацій за завдані збитки і 

стосувалися переважно звільнення земель, зайнятих і 

завойованих під час війни. Спочатку у Відні планували 

утримати під своїм впливом Глац (Сілезія) і пропонували 

прусському королю інші землі і грошову винагороду, однак він 

не хотів відмовлятися від такого важливого пункту. Тому 

австрійцям довелося передати Глац Пруссії зі збереженням 

фортечних укріплень, гармат і складами боєприпасів. Своєю 

чергою, прусські війська очистили території Саксонії, з яких 

зібрали великі суми коштів невиплачених попередньо 

контрибуцій. У підсумку, війна між Австрією і Пруссією 

                                                                                                                                      
огляду на невідворотний (у перспективі) конфлікт з Туреччиною за вихід до 

Чорного моря, у якому Відень навряд чи залишився б нейтральним [9, c. 45 – 

46]. 
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завершилася там, де й починалася: Австрія так і не змогла 

відвоювати Сілезію, втрачену під час війни за австрійську 

спадщину, а Пруссія повернула незалежність Саксонії. 

Довоєнний статус-кво було відновлено, що і зафіксував 

Губертусбурзький мирний договір 1763 р. [8, c. 119] 

У протистоянні Англії і Франції, яке розгорталося на 

морях і в колоніях, у різних регіонах світу і неофіційно 

перевищило тривалість Семилітньої війни, беззастережну 

перемогу здобула Англія. Результат тривалої і виснажливої 

боротьби зафіксував мирний договір, підписаний сторонами у 

Парижі на основі попереднього перемир’я. За його умовами, у 

Середземному морі Англія отримала о. Менорку в обмін на 

Малі Антильські острови Мартініку і Гваделупу, які було 

повернуто Франції; в Індії Англія поширила контроль на 

французькі колоніальні володіння за винятком міст 

Чандернагор, Янаон, Пондішері, Карікал і Маі, де Франції 

заборонялося зводити укріплення; на Філіппінах Англія 

відмовилася від своїх завоювань на користь Іспанії, натомість в 

Африці утримала під контролем французький Сенегал. У 

Північній Америці Англія отримала о. Кап-Бретон, французьку 

Канаду, землі в долині р. Огайо і на схід від р. Міссісіпі (крім 

Нового Орлеана), а також іспанську Флориду. Втрату Флориди 

Іспанії компенсувала Франція, надавши грошове відшкодування 

і землі на захід від р. Міссісіпі (Луїзіана). У Центральній 

Америці Англія повернула Іспанії Кубу, залишивши під своєю 

владою острови Домініку, Гренаду, Сент-Вінсент. Нейтральний 

з 1704 р. острів Тобаго перейшов у володіння Англії, а острів 

Сент-Люсія – під контроль Франції [8, c. 351]. 

Крім перерозподілу колоніальних володінь, Паризький 

мирний договір обумовлював виведення французьких та 

іспанських військ з території Португалії – союзниці Англії, а 

також виведення французьких військ з Ганновера та німецьких 

земель, що перебували під впливом Пруссії. У підсумку, на усіх 
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фронтах Семилітньої війни Англія зуміла відстояти власні 

інтереси і навіть набути нові як безпосередній наслідок 

розширення її підконтрольних територій. Своєю чергою, 

міжнародний престиж і могутність Франції були значно 

підірвані, що ставило під сумнів її лідерство в Європі. На морях 

і в колоніях домінуючі позиції займала тепер Англія, 

претендуючи і на світове лідерство. 

Перемога англо-прусської коаліції в Семилітній війні, яка 

насправді була далеко не очевидною, стала можливою завдяки 

військовій могутності Пруссії і військовому генію її головного 

полководця – Фрідріха II у вдалому поєднанні з військово-

морською і фінансовою потужністю Англії і політичним генієм 

її міністра закордонних справ У. Пітта. Вагомий, якщо не 

вирішальний, вплив на результат війни в Європі мала 

кардинальна переорієнтація зовнішньополітичного курсу Росії, 

яка вийшла з антипрусської коаліції і підписала  1762 р. мирний 

договір з Пруссією, відмовившись від усіх попередніх 

завоювань. Неспроможність Австрії і Франції узгодити власні 

інтереси й організувати спільне ведення бойових дій проти 

Пруссії стояла на заваді їхнім успіхам, хоча перевага в силах 

була на боці союзників. На морях і в колоніях Франція впевнено 

відстоювала власні позиції, поки не стала переобтяженою 

війною в Європі. 

Загальні втрати Австрії, Франції, Росії у Семилітній війні 

перевищили 700 тис. осіб, Англії і Пруссії – 280 тис. осіб. 

Найбільших фінансових та економічних збитків, і головне 

невиправданих, як показав результат конфлікту, зазнали Австрія 

і Франція. Території Пруссії, спустошені війною, потребували 

відновлення, на що й спрямував свої основні зусилля Фрідріх II 

у мирний час. Його роль в утвердженні Пруссії як 

альтернативного Австрії центра сили на німецьких землях є 

незаперечною. 
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The article is dedicated to diplomatic manoeuvring of 

European states aimed at creating political and military alliances at 

the beginning of the Seven Years War. The main goals of each 
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alliance compared with the results of the conflict are analysed as 

well. 

The pre-war period is known for a long term contest between 

Great Britain and France on the one hand, and between Prussia and 

Austria-Hungary on the other. Heading for revenge after the loss of 

Silesia in 1748 Austria-Hungary began to influence France to form a 

bilateral alliance against Prussia. In the course of diplomatic 

negotiations between the two powers in 1755 parties displayed more 

common interests on the Continent, in particular in political, 

military and security matters, especially after the Whitehall 

(Westminster) convention had been signed in January, 1756. The 

secret Anglo-Prussian alliance aimed at maintaining peace in 

Germany was revealed by Austria-Hungary and perceived as 

extremely dangerous. Meanwhile consolidation of Prussia 

undermined the security of Russian western borders and Russian 

interests in the Baltic region. That’s why the Russo-British subsidy 

treaty of 1755 was not ratified and instead an agreement with 

Austria-Hungary was negotiated in March, 1756. At last France and 

Austria-Hungary signed the Treaty of Versailles (May, 1756) by 

which they agreed to preserve each other’s territorial sovereignty 

and to guarantee military and financial support in case of hostile 

action taken against them by any other foreign power. 

In the Seven Years War Austria-Hungary, France and Russia 

as well, backed by the majority of states of the Holy Roman Empire, 

Saxony and later Spain, confronted Prussia and Britain, but never 

reached their goals despite military advantage. Drastic changes in 

Russia’s foreign policy and the peace treaty between Russia and 

Prussia in 1762 had dramatic influence on the outcome of the war in 

Europe. Military campaigns overseas were more successful for 

Britain after France had become overladen with the war on the 

Continent. 

Key words: diplomatic negotiations, military and political 

alliance, military campaign, peace treaty. 
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Исследовано дипломатическое маневрирование 

европейских государств при формировании военно-

политических союзов перед Семилетней войной, 

проанализировано интересы участников и степень их 

реализации в результате конфликта. 

Ключевые слова: дипломатические переговоры, военно-

политический союз, военная кампания, мирный договор. 
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НОРВЕЗЬКЕ ЧЛЕНСТВО В НАТО: СТАНОВЛЕННЯ ТА 

ЕВОЛЮЦІЯ  

(КІНЕЦЬ 40-х рр. ХХ ст. – ПОЧАТОК ХХІ ст.) 

 

У статті розглядаються взаємовідносини між 

Королівством Норвегія і військово-політичним блоком НАТО 

від початку заснування організації дотепер. Особливо значення 

надається співробітництву між країною та блоком через 

військові операції НАТО, у яких брала участь Норвегія. У  

статті також розглядаються деякі моменти у відносинах між 

Норвегією і її північними сусідами Швецією та Фінляндією, а 

також Росією в галузі військового співробітництва, що лягає в 

площину її «особливого» статусу в Північноатлантичному 

альянсі. 

Ключові слова: Норвегія, НАТО, військова операція, 

політика безпеки, міжнародне співробітництво. 

 

    Королівство Норвегія є однією з країн-засновниць 

найбільшої і наймогутнішої нині військово-політичної 

організації НАТО. Країна вже більше півстоліття неухильно 

дотримується основоположних принципів цієї організації, як у 

політичному, так і у військовому аспектах. Найцікавішим є 

останній, у ключі якого неодноразово лунали неоднозначні 

висловлювання про необхідність того чи іншого військового 

втручання НАТО, що викликало резонанс і в політичних колах 

Норвегії, що поширювалось у подальшому на громадськість 

країни. Але всупереч усьому, повсякчас переважало 
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переконання в правильності дій альянсу і Норвегії як члена цієї 

організації. Час від часу це питання актуалізується внаслідок 

військових місій або трансформаційних процесів, які 

відбуваються всередині блоку відповідно до нових 

глобалізаційних викликів сучасного світу. 

Метою даної статті є висвітлення ключових моментів 

військового співробітництва Норвегії і НАТО з початку 

заснування альянсу і дотепер. 

Кінець Другої світової війни ознаменувався створенням 

нової системи світоустрою, у якому Норвегія, початково, 

намагалася зайняти «нейтральну» позицію, триматись осторонь 

від міждержавних альянсів, але вже 1949 року країна вступила 

до новоствореної військово-політичної організації – НАТО. 

Вступити Норвегію до Північноатлантичного союзу змусила 

міжнародна ситуація, що склалася наприкінці 40-х років і 

характеризувалася початком «холодної війни» та наявністю 

потенційної загрози з боку Радянського Союзу (тоді, СРСР мала 

на Кольському півострові потужний стратегічний ядерний 

арсенал). Потрібно зазначити, що політичні кола Норвегії 

сподівались, що після війни альянс, який склався між 

союзниками в боротьбі з агресором, буде розвиватись і в 

мирний час, але стрімкий розвиток післявоєнних подій і 

різновекторність поглядів на подальший світоустрій між цими 

країнами призвів до відмови Норвегії від нейтралітету. Також 

орієнтація Норвегії на Захід і США була обумовлена її участю в 

економічній співпраці в межах «плану Маршалла», що відіграло 

не останню роль у приєднанні її до НАТО. 

З 1949 року оборонна політика Норвегії стала тісно 

пов'язуватися з курсом НАТО. Одночасно, вона почала 

отримувати істотну допомогу на розвиток свого оборонного 

відомства. У повоєнний період Норвегія утримувала велику, 

порівняно до чисельності її населення, армію – понад 300 тисяч 

військових. У 50-60-х роках країна співпрацювала з англійцями 
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й американцями у сфері відновлення та модернізації норвезької 

армії, її авіації й флоту. Від 1951 до 1971 року Сполучені Штати 

Америки і Канада безкоштовно надали Норвегії озброєння та 

різноманітне військове спорядження на суму в 7,6 мільярда 

норвезьких крон. Приблизно чверть військових витрат Норвегії 

покривалися за рахунок надання коштів від інших країн-

учасниць альянсу (наприклад, для спорудження аеродромів, 

майданчиків для ракетних установок і складів боєприпасів 

Норвегія виділила лише 30% власних коштів). Нині уряд 

Норвегії неухильно виконує рішення керівництва НАТО про 

подальший розвиток національних збройних сил – їх оснащення 

новітніми зразками озброєння [1]. 

У збройних силах Норвегії служать за контрактом, але 

комплектуються вони на основі загального військового 

обов'язку (альтернативну службу, яка також наявна, обирають 

лише 4%). За рівнем військових витрат (у розрахунку на 

кожного громадянина) Норвегія посідає перше місце серед 

європейських країн-учасниць НАТО – 455 дол. США. У мирний 

час у норвезьких збройних силах несуть службу близько 25 тис. 

осіб, натомість, у воєнний час їх чисельність може 

перевищувати 300 тис. (причому, служать в армії й жінки 

нарівні з чоловіками). 

З початком 90-х рр., Норвегія взяла курс на суттєве 

скорочення своїх збройних сил і асигнувань на військові 

потреби. Викликане це було розпадом СРСР (з яким Норвегія 

мала спільний сухопутний кордон, який десятиліттями 

сприймався як межа потенційної конфронтації). Керівництво 

країни вирішило, що загроза з північного сходу втратила свою 

гостроту. Армію поступово було скорочено від 13 до 6 бригад 

[2]. 

Але все ж, попри гарантії Заходу і участь Норвегії у 

військовому блоці, країна, як і її скандинавські сусідки – Данія 

та Швеція, – намагалась не провокувати Радянський Союз. Це 
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підкріплювалося заявами норвезького уряду про відмову від 

створення іноземних військових баз, розміщення ракет 

середньої дальності, а також утримування атомної зброї в країні 

в мирний час, що не могло не заспокоювати її могутнього сусіда 

СРСР. 

Незважаючи на відсутність іноземних баз та інші аспекти 

безпекової політики країни, на території Норвегії нині 

розміщені радіонавігаційні станції та інші об'єкти, що 

обслуговують американські атомні підводні човни й літаки 

НАТО. У країні регулярно проводяться маневри об'єднаних 

збройних сил блоку. Інфраструктура Норвегії якнайкраще 

підготовлена до прийому сил союзників у кризових ситуаціях і 

має величезні енергетичні запаси (наприклад, вона може 

забезпечити близько 30% потреб країн-членів НАТО 

енергетичною сировиною, якщо в цьому виникне потреба). 

Також у мирний час сили НАТО можуть використовувати 8 

авіаційних баз і склади для важкого озброєння [1].  

Про стратегічну значимість Норвегії для НАТО свідчить 

те, що в містечку Колсос під Осло перебував штаб Північного 

командування НАТО. Там розміщувались дев'ять складів 

американської важкої зброї, систематично проводилися 

навчання збройних сил НАТО. Пізніше штаб Північного 

командування офіційно закрили. Замість нього було створено 

штаб Об'єднаних сил НАТО в Північній Європі. Але за своїм 

рангом і значенням він набагато нижчий колишнього штабу в 

Колсосі і не підпорядковується Верховному 

Головнокомандуванню НАТО в Європі, а лише регіональному. 

Цей штаб розмістився в Ставангері, де також розмістився штаб 

оборони півдня Норвегії. Власне військовому керівництву 

Норвегії передане управління силами оборонного альянсу на 

півночі Європи [2]. 

Норвегія відіграє активну роль в організації, зокрема, бере 

участь у відповідних миротворчих операціях. Керівництво 
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країни вважає, що роль Норвегії в НАТО однозначно зростає в 

умовах розширення альянсу. Також країна виявляє 

зацікавленість у подальшому поглибленні взаємодії НАТО та 

Росії і, водночас, поступово нарощує свій військовий потенціал, 

оскільки традиційно перебуває на умовній стратегічній лінії 

«Захід-Схід». Забезпечення безпеки Норвегії націлене на 

збереження територіальної цілісності держави і на захист від 

зовнішніх загроз. Тому норвезький уряд ухвалив рішення про 

участь збройних сил країни в багатонаціональних операціях, які 

життєво важливі для національних інтересів цієї скандинавської 

країни. Оборонна стратегія передбачає превентивне 

застосування збройних сил за межами країни. У зв'язку з цим, 

норвезькі сили оборони є стратегічним інструментом 

забезпечення безпеки держави. Крім того, основоположним 

принципом забезпечення колективної безпеки країн-членів 

НАТО при нападі на будь-яку з них, є гарантія отримання 

підтримки від союзників з блоку. Норвегія також розглядає 

НАТО як важливий інструмент для підтримки 

трансатлантичного співробітництва в питаннях безпеки для 

забезпечення стабільності у світі в цілому і в північному регіоні, 

зокрема. 

Норвегія як одна з країн-учасниць НАТО активно брала 

участь у військових операціях альянсу (Боснія, Косово, 

Афганістан, Лівія тощо). У контексті відповідних рішень НАТО 

країна впродовж тривалого часу виконувала свої зобов'язання в 

Боснії, де було близько 700 військовослужбовців. Норвезький 

парламент без будь-яких вагань схвалив пропозицію уряду 

щодо участі Норвегії у воєнних операціях НАТО на території 

Югославії [3, с.16]. 

Військовий норвезький контингент в Афганістані відомий 

під загальною назвою угруповання NORSOF, яке на початку 

2000-х років займалося спостереженням і розвідкою, а також 

прямою участю в бойових діях. Разом з тим, Норвегія доклала 
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значних зусиль для розгортання військової місії НАТО – ISAF у 

Кабулі 2001 р., розміщуючи там свої війська та авіацію. Участь 

у бойових діях в Афганістані дала групі норвезького спецназу 

значний досвід, тим більше, що вона зробила значний внесок 

під час низки спеціальних операцій, що проводилися 

коаліційними силами. Група виконувала завдання з 

оперативного контролю в інтересах командування міжнародних 

сил забезпечення безпеки (ISAF) [4].  

Наприкінці 2000-х років зоною відповідальності 

норвезьких військових була північ Афганістану, провінції 

Фарйаб і Балх (в останній діяли спільно зі шведським 

контингентом), у яких спільно з німецьким військовим 

контингентом було проведено дві операції НАТО – «Harekate 

Yolo» 2007 р. (мета, якої полягала у звільненні регіону від 

присутності сил Талібану), та «Karez» 2008 р. (логічне 

продовження операції «Harekate Yolo» і як відповідь на 

перегрупування сил Талібану). 

Норвезький контингент також брав участь у бойових діях 

у складі Provincial Reconstruction Team (PRT) та Operational 

Mentor and Liaison Team (OMLT).  

Завдання PRT полягає у відновленні інфраструктури в 

районах, які постраждали від війни (будівництво і відновлення 

будинків, шкіл і лікарень, доставка гуманітарної допомоги, 

роблять щеплення дітям, ведуть переговори з місцевою владою, 

надають їм консультації щодо спірних питань тощо). До складу 

даного підрозділу входять військові офіцери, дипломати та 

інженери-будівельники [5, c. 116]. 

OMLT – це європейський аналог американської Military 

Transition Teams, (MiTTs), завдання якого полягає в 

консультації сил безпеки й армії Афганістану в галузі розвідки, 

зв'язку, вогневої підтримки, логістики та піхотної тактики. 

Норвегія має своїх спеціалістів у вищезазначених підрозділах 
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НАТО і дислокуються вони в афганських провінціях Фарйаб і 

Балх [6].  

Під час операцій НАТО в Афганістані Норвегія не 

обмежувалась лише військовим складником, а зробила значний 

гуманітарний внесок – він склав близько 750 мільйонів крон на 

рік.  

Наступною значною подією для Норвегії стала військова 

операція в Лівії навесні 2011 року, під час якої країна 

відправила 6 багатофункціональних винищувачів F-16. Слід 

зазначити, що військова операція в Лівії викликала резонанс у 

світі і навіть ставилась під сумнів теза про те, що участь 

Норвегії в розв’язанні конфлікту повністю відповідала офіційно 

заявленим цілям. Тим не менш, скандинавські члени НАТО, 

Норвегія і Данія під час військового бомбардування Лівії 

скинули близько 1500 бомб. Для порівняння, Швеція, яка не є 

членом НАТО, надала для операції в Лівії 8 винищувачів 

«Гріппен», літак-заправник «Геркулес» і літак-розвідник 

«Гольфстрім». Від квітня до жовтня 2011 року військові Швеції 

взяли участь у 560 завданнях командування альянсу і 

підготували за цей період майже 2200 доповідей для блоку. 

Загалом уряд Швеції витратив на участь в операціях 336 млн. 

шведських крон (близько 50 млн. доларів) [7, с. 344]. 

З погляду політичного та військового керівництва ситуація 

в Лівії стала переломною для всієї концепції участі Норвегії в 

міжнародних військових операціях. З часів Другої світової 

війни норвезькі збройні сили жодного разу так активно не 

долучалися до бойових дій [8]. 

Особливе становище в НАТО Норвегія займає не лише у 

військовій сфері, а й у політичній. Так, зокрема, норвезький 

уряд виступав проти прийому до Північноатлантичного союзу 

Греції та Туреччини. Проте в тогочасних відносинах із 

соціалістичними країнами Норвегія дотримувалася загального 

курсу альянсу періоду «холодної війни». Одночасно Норвегія 
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стала однією з перших країн НАТО, яка почала виступати за 

розширення зв'язків і зниження напруженості у відносинах з 

країнами Східного блоку. 

Важливим чинником особливого становища Норвегії в 

НАТО є її сусідство з Росією. Пріоритети зовнішньої політики 

не тільки Норвегії, а й усіх країн НАТО спрямовані на дружній 

діалог із Росією. Територіальне сусідство Норвегії з Росією 

сприяє активній співпраці в питаннях транскордонного 

економічного, соціального і культурного співробітництва. 

Норвегія та Росія мають достатньо унікальні історичні 

відносини – вони ніколи не воювали між собою, а загальні 

виклики з питань клімату й охорони навколишнього середовища 

на Півночі стимулюють тісне та різнобічне співробітництво ще 

з часів Радянського Союзу. 

Норвегія сподівається на розширення спільних навчань не 

тільки із союзниками з НАТО, а й безпосередньо з Росією. 

Наприкінці 2000-х років під час візиту до Москви міністра 

оборони Норвегії Анне-Грете Стрем-Еріхсен було досягнуто 

домовленості з міністром оборони РФ С. Шойгу і надалі 

розвивати співробітництво і проводити якомога більше спільних 

військових навчань, як у Норвегії, так і в Росії (вже багато років 

Норвегія і Росія проводять спільні навчання «Помор'я», участь у 

яких беруть північні військово-морські сили двох країн) [9].  

Слід зазначити, що безпосередні скандинавські сусіди 

Норвегії – Швеція і Фінляндія – відіграють свою роль у 

стабілізації відносин на Європейському континенті, зокрема, і у 

світі загалом. Норвегія тісно співпрацює з різних питань зі 

своїми північними сусідами. Маючи різні підходи до питань 

безпеки, Швеція і Фінляндія не є членами НАТО, обидві країни 

чудово співпрацюють із країнами Альянсу (наприклад, Швеція є 

головним постачальником зброї до Норвегії). Зазначимо, що 

шведська і норвезька промисловість значною мірою 

взаємоінтегровані. Цікавим є той факт, що Фінляндія 1992 року 
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вирішила придбати американські винищувачі, тому що до цього 

моменту на озброєнні фінських збройних сил були радянські. 

Це був ключовий момент для Фінляндії, оскільки остаточно 

збройні сили країни інтегрувались до військових стандартів 

НАТО. З 2009 року Норвегія почала тісніше співпрацювати з 

Фінляндією у військово-технологічній сфері, після закупівлі 

останньою норвезьких ракетно-зенітних систем [10]. 

Отже, вступ Норвегії до НАТО 1949 року був пов'язаний з 

отриманням гарантій власної безпеки в повоєнній Європі, у 

зв’язку з початком «холодної війни», а також конфронтації 

Схід-Захід безпосереднім сусідством з СРСР. Одним з основних 

зовнішньополітичних завдань Норвегії було зменшення 

напруженості між Сходом і Заходом. Друга світова війна та 

п'ять років окупації Німеччиною навчили норвежців 

співпрацювати з іншими країнами з питань безпеки. 

Після розпаду Радянського Союзу уявлення Норвегії про 

загрози безпеці – як міжнародній, так і національній – 

кардинально змінилось. Найбільше цьому сприяло поширення 

Балканського конфлікту на теренах колишньої Югославії 

(розпад на окремі незалежні країни, війна на Балканах і 

сербський жорсткий націоналізм), який становив велику загрозу 

для стабільності для всієї Європи. Розв’язання кризи в Косово 

1999 року, вимагало багатосторонніх консультацій і прийняття 

складних політичних рішень, у яких Норвегія брала активну 

участь. 

            Надійне співробітництво з єдиною на 

скандинавському півострові країною, у якої до того ж спільний 

кордон з Російською Федерацією, має для НАТО стратегічно 

вигідне значення. Співпраця Норвегії з НАТО в межах 

військових операцій альянсу в Афганістані та Лівії лише 

укріпила міцну взаємодію між країною і альянсом на початку 

ХХІ ст.  
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9. Зубрицький М. Зовнішня політика Норвегії [Електронний 

ресурс] / М. Зубрицький // Центр «Молода дипломатія» : 

вісник. – Режим доступу :   
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10. Тильбеер З. Норвегия сомневается в помощи НАТО в 
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              The article is devoted to the relationship between 

Norway and the military- political block NATO from the inception of 

organization to this day. Particular attention is paid to cooperation 

between the country and block through military operations, 

involving Norway. The article, also devoted at some point in the 

relationship between Norway and its nordic neighbors Sweden and 

Finland, and Russia in the field of military cooperation, which lies in 

the plane of its "special" status in the Northatlantic Alliance. 

Keywords: Norway, NATO, military operation, policy of 

security, international cooperation.         

             

           Статья посвящена рассмотрению 

взаимоотношений между Королевством Норвегия и военно-

политическим блоком НАТО с начала основания организации и 

до сегодня. Особое внимание уделяется сотрудничеству между 

страной и блоком через военные операции НАТО, в которых 

принимала участие Норвегия.  

В статье также рассматриваются  некоторые моменты 

в  отношениях   между   Норвегией   и   ее  северными  соседями  

Швецией и Финляндией, а  также  Россией  в области  военного 

сотрудничества,    что    ложится   в   плоскость  ее  «особого» 

статуса в Североатлантическом альянсе. 

http://www.franko.lviv.ua/personal/mdlviv/visnyk/18/norvehija.html
http://www.franko.lviv.ua/personal/mdlviv/visnyk/18/norvehija.html
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             Ключевые слова: Норвегия, НАТО, военная операция, 

политика безопасности, международное сотрудничество. 
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«Замороженная цивилизация (Современный правовой 

трайбализм)»: Монография. – К . : Изд-воКиМУ, 2014. 

 

ISBN 978–617–651–120–5  

В монографии анализируются  общественно-политические 

процессы на протяжении длительного исторического периода, 

от времен Киевской Руси до современной эпохи глобализации 

XXI века. Автор раскрывает общие закономерности и 

культурно-национальные особенности эволюции политической 

системы в различные периоды истории.  

В монографии вычленяются и структурируются 

исторические предпосылки эволюции национальных 

государств. Раскрыт механизм и алгоритм социально-

политических и экономических преобразований на фоне 

изменений всей системы международных отношений и 

мироустройства.  

Автор рассматривает теоретико-методологические 

проблемы преобразований государства  с позиции 

цивилизационного подхода. Особое внимание уделяется 

соответствию и способности адаптации Украины к 

существующим в ЕС политико-правовым, экономическим, 

духовно-культурным и морально-нравственным нормам, их 

соответствия принципам демократии. 

Для студентов факультетов международных отношений, 

политологов, политиков и широкого круга, интересующихся 

политическими науками.  
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Рецензія 

на монографію Зажигаєва Бориса Володимировича 

«Заморожена цивілізація 

(Сучасний правовий трайбалізм)» 

 

Рецензована монографія являє собою цілісне наукове 

дослідження, метою якого є вирішення важливої наукової 

проблеми, присвяченої аналізу витоків, періодів і фаз 

формування політичних режимів на пострадянському просторі в 

умовах сучасної цивілізації на прикладі слов'янських держав, 

насамперед України. 

Новизна й актуальність роботи не викликають сумніву й 

зумовлені новаторським підходом до теми дослідження. 

 Автор аналізує суспільно-політичні процеси протягом 

тривалого історичного періоду, від часів Київської Русі до XXI 

століття, епохи глобалізації. У роботі розкрито загальні 

закономірності і культурно-національні особливості еволюції 

політичної системи в різні періоди історії, виділяються і 

структуруються передумови еволюції умов в ході формування 

національних держав на території України і слов'янських 

держав на так званому пострадянському просторі. У кожному 

конкретному випадку виписано механізм і алгоритм соціально-

політичних та економічних перетворень на тлі змін всієї 

системи світобудови. 

У монографії аналізуються теоретико-методологічні 

проблеми перетворень держави з позиції цивілізаційного 

підходу, відповідність політичної системи України і 

слов'янських країн на території СНД ліберально-демократичним 

нормам, здатності їх інтегруватися в сучасну регіональну та 

глобальну системи міжнародних відносин, а також перспективи 

входження України до ЄС. Особлива увага приділяється 

відповідності та можливості адаптації політичної системи 

України до політико-правових, інституційних, економічних, 
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духовно-культурних та морально-етичних норм, що діють у ЄС, 

їх відповідність принципам демократії. 

Безсумнівним достоїнством монографії Б.В. Зажигаева є 

неупереджений і об'єктивний розгляд проблем, вміння автора 

відійти від політичних пристрастей і ментальних уподобань, 

чого, зазвичай, не вдається уникнути політологам 

пострадянських держав. 

В основу аналізу покладено твори класиків політичної 

науки, вітчизняної та світової історії, філософії та психології. 

Автор спирається на багатий фактологічний матеріал, 

включаючи соціологічні дослідження, а також праці сучасних 

українських, зарубіжних і російських вчених. 

Особливість роботи – глибокий історичний екскурс-

аналіз, який дозволяє автору оцінити вектор політичного 

процесу в ході еволюції держави у динаміці та зробити 

висновки на досяжну для огляду перспективу. 

У роботі використані матеріали аналітичних оглядів і 

матеріали визнаних аналітичних центрів, зокрема SAGE 

(Незалежний академічний видавець книг, журналів та 

електронних продуктів), доступ до більшості з яких він має як 

експерт Міжнародної асоціації політичної науки. 

Автор монографії широко застосовує системний підхід, 

методи порівняльної політології, семантичний метод, а в 

особливих випадках кейс-аналіз. 

Представлена робота – результат плідної співпраці 

дослідника з Міжнародною асоціацією політичних наук. 

Дослідження Б.В. Зажигаєва значною мірою спирається на його 

попередні аналітичні роботи: «Политический процесс в 

Украине: реальность и тенденции эволюции государственности 

(1991 – 2005 гг.)» та «Эволюция постсоветских политических 

систем (транзит из коммунизма в клептократию)», які були 

видані у 2009 та 2012 роках. Основні тези рецензованої 

монографії були апробовані автором на міжнародних 
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конференціях і у статтях, надрукованих зокрема в іноземних 

політологічних журналах англійською мовою, і отримали 

високу оцінку міжнародних експертів. 

Монографія Б.В. Зажигаєва «Заморожена цивілізація 

(Сучасний правовий трайбалізм)» – фундаментальна, 

самостійно виконана праця, політологічне дослідження, що 

містить глибокі наукові висновки і включені спостереження 

автора. 

Монографія написана на високому науковому рівні, з 

любов'ю до предмета, доступною і зрозумілою мовою. 

Безсумнівно, монографія викличе інтерес в науковому 

співтоваристві, а також серед усіх тих, хто цікавиться 

цивілізаційними перетвореннями в сучасному світі. 

Робота має широке прикладне значення і може бути 

використана широким колом фахівців: від викладачів вузів у 

навчальному процесі до політтехнологів, юристів і політиків. 

Рекомендую Вченій раді Київського міжнародного 

університету монографію Зажигаєва Бориса Володимировича 

«Заморожена цивілізація (Сучасний правовий трайбалізм)» до 

видання. 

 

Доктор політичних наук,  

професор кафедри міжнародних відносин  

та зовнішньої політики  

Київського міжнародного університету 

 Б.І. Канцелярук 
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Рецензия 

на монографию Зажигаева Бориса Владимировича 

«Замороженная цивилизация 

(Современный правовой трайбализм)» 

(Киев, 2014 г., 21 п.л.) 

 

Рецензируемая монография представляет собой 

целостное, оригинальное научное исследование, целью 

которого является решение важной научной проблемы, 

посвященной анализу истоковформирования, периодов и 

точекбифуркальностив развитии  политических режимов на 

постсоветском пространстве на примере славянских государств, 

в первую очередь Украины.   

Новизна и актуальность работы обусловлены, во-первых, 

характером имеющих место уникальных процессов 

политических и социально-экономических преобразований в 

указанном регионе, во-вторых, новаторским подходом автора к 

освещению, структуризации и анализу.  

Автор выстраивает целостную картину общественно-

политических процессов во времени и пространстве:  от 

оформления государственности в эпоху Киевской Руси до 

современности, которая характеризуется вступлением в эру 

многосторонности и глобализации. При этом важно Б.В. 

Зажигаев раскрывает общие закономерности и культурно-

национальные особенности эволюции политической системы в 

различные периоды истории.  

Для украинской исторической науки важно то, что в 

монографии вычленяются и структурируются исторические 

предпосылки формирования и эволюции национальных 

государств на территории Украины. В каждом конкретном 

случае раскрыт механизм и адгоритм социально-политических и 

экономических преобразований на фоне изменений всей 

системы международных отношений и мироустройства.  
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Автор рассматривает теоретико-методологические 

проблемы преобразований государства  с позиции 

цивилизационного подхода. При этом он, имея ввиду 

перспективы вхождения Украины в ЕС, ищет и, похоже, 

находит ответ на вопрос, насколько политическая система 

Украины и других славянских стран на территории СНГ 

соответствуют евроатлантическим либерально-

демократическим нормам. Способны ли они интегрироваться в 

современную региональную и глобальную системы 

международных отношений. Особое внимание он уделяет 

реалиям и возможностям  Украины адаптироваться к 

существующим в ЕС политико-правовым, экономическим, 

духовно-культурным и морально-нравственным нормам, 

учитывая ее достаточно сложный и противоречивый 

исторический опыт многовекового существования на стыке 

православной и католической культур.   

Несомненным достоинством монографии 

Б.В. Зажигаеваявляется неидеологизированное  и объективное 

рассмотрениеострых проблем, умение автора отойти 

отполитических пристрастий и ментальных предпочтений, что, 

как правило, не характерно для  многих политологов 

постсоветских государств.  

В основу анализа положены произведения классиков 

отечественной и мировой истории, философии, политической 

науки, психологии. Автор опирается на богатый 

фактологический материал, включая социологические 

исследования, а также труды современных украинских, 

зарубежных и российских ученых.  

Глубокий исторический экскурс-анализ позволяет автору 

оценить вектор политического процесса в ходе эволюции 

государства в динамике и сделать выводы на обозримую 

перспективу.  

Работу обогащает использование аналитических обзоров 

и материалов признанных аналитических центров, таких, как 
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SAGE (независимый академический издатель книг, журналов и 

электронных продуктов), доступ к большинству из которых он 

имеет как эксперт Международной ассоциации политической 

науки.  

Анализируя процесс эволюции политической системы, 

автор монографии широко применяет системный подход, 

методы сравнительной политологии, семантический метод, а в 

особых случаях кейс-анализ.  

Представленный труд – результат плодотворного 

сотрудничества исследователя с Международной ассоциацией 

политической науки, Российской ассоциацией политической 

науки (РАПН), учеными ряда авторитетных западных и 

российских университетов, в том числе МГИМО (У) МИД РФ. 

Исследование Б.В. Зажигаева в значительной мере опирается на 

его предыдущие аналитические работы: «Политический процесс 

в Украине: реальность и тенденции эволюции 

государственности (1991 – 2005 гг.)» и «Эволюция 

постсоветских политических систем», изданные в 2009 и 2012 

годах. Основные тезисы рецензируемой монографии были 

апробированы автором на международных конференциях и в 

статьях, опубликованных, в частности в иностранных 

политологических журналах на английском языке, и получили 

высокую оценку международных экспертов.  

Монография Б.В. Зажигаева «Замороженная 

цивилизация (Современный правовой трайбализм)» – 

фундаментальноесамостоятельно выполненное, историко-

политологическое исследование, содержащее наряду с новыми 

глубокими научными выводами и личные наблюдения автора. 

Монография написана с любовью к предмету, доступным и 

понятным языком на высоком научном уровне. Несомненно, 

монография вызовет интерес не только у научного сообщества, 

но и у всех, кто интересуется цивилизационными 

преобразованиями современности.  
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Прикладное значение работы заключается в том, что она 

может быть использована широким кругом специалистов: от 

преподавателей гуманитарных вузов в учебном процессе до 

политтехнологов, юристов и действующих политиков.  

Рекомендую Ученому совету Киевского международного 

университета монографию Зажигаева Бориса Владимировича 

«Замороженная цивилизация (Современный правовой 

трайбализм)» к изданию.  

 

Доктор исторических наук,  

профессор кафедры истории и политики  

стран Европы и Америки  

МГИМО (У) МИД России      

                                                                            Н.В. Павлов 
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Рецензія 

на монографію Бориса Володимировича Зажигаєва 

«Заморожена цивілізація  (сучасний правовий трайбалізм)» 

Монографічне дослідження Б.В. Зажигаєва, виконане із 

залученням багатого фактологічного матеріалу з історії 

слов’янських держав, вводить у науковий дискурс нову 

інформацію щодо динаміки розвитку політичних режимів на 

пострадянському просторі. Автор зосереджується на 

висвітленні актуальної наукової проблеми, а саме: простеження 

витоків, періодів і фаз формування політичних режимів. 

Цінність рецензованої роботи визначається як багатим 

історичним тлом, фактологічною переконливістю, так і 

оригінальністю наукової позиції автора, якому вдається бути 

неупередженим, піднятися над політичними й ментальними 

уподобаннями. 

 Монографія являє собою струнке й переконливе в 

структурно-логічному відношенні  дослідження потужного 

пласту історичного матеріалу. Автор однаково майстерно й 

переконливо виписує сутність і специфіку перебігу еволюції 

політичної системи в різні періоди слов’янської історії, що 

охоплює декілька століть, і цілком обґрунтовано формулює 

загальні особливості розвитку політичної системи, не 

залишаючи поза увагою й культурно-національні особливості 

цих процесів в різних історичних умовах. 

Заслуговують на увагу положення монографії, 

присвячені визначенню передумов, механізму й алгоритму 

системних перетворень (соціально-економічних і політичних) у 

тісному зв’язку із зміною системи міжнародних відносин та 

світобудови загалом. 

У роботі простежується чіткий і послідовний 

цивілізаційний підхід до аналізу й висвітлення базових 

теоретико-методологічних проблем розвитку державних 

утворень і механізмів; досліджується політична система 
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України й інших слов’янських пострадянських держав  на 

предмет відповідності їх ліберально-демократичним нормам; 

аналізуються їхні євро інтеграційні інтенції. Особливого 

значення надаємо висновкам автора про умови адаптації 

Української держави до європейських норм і принципів 

(політико-правових, економічних, духовно-культурних, 

морально-етичних). 

Дослідження ґрунтується на авторитетній науковій 

основі, автором опрацьовано й критично осмислено величезний 

пласт найавторитетніших досліджень у багатьох наукових 

галузях, різної мірою дотичних до теми монографії. Це робить 

формулювання автора переконливими й чіткими, а висновки 

достовірними й практично орієнтованими. Варто вказати також, 

що ефективні наукові методи й прийоми забезпечують глибокий 

діахронічних аналіз політичного процесу, особливо цінними 

вважаємо проекцію висновків на майбутнє. 

Рівень і масштабність дослідження визначається 

активною науковою діяльністю автора, багатопланова й активна 

наукова співпраця якого сприяє розширенню його наукових 

горизонтів і постановку наукових проблем, що мають вихід у 

практичну площину, у контексті найсучасніших наукових 

дослідження за кордоном з урахуванням загальних тенденцій 

цивілізаційного розвитку. Вважаємо за доцільне підкреслити, 

що автор є експертом Міжнародної асоціації політичної науки, 

що дає у його розпорядження найновіші й найавторитетніші 

аналітичні огляди й матеріали визнаних соціологічних центрів, 

роботи зарубіжних авторів у даній науковій галузі; давно й 

плідно співпрацює з Російською асоціацією політичної науки, 

колегами з провідних російських і європейських університетів. 

Матеріали дослідження неодноразово апробовані на низці 

наукових заходів всеукраїнського й міжнародного рівня, 

опубліковані в фахових політологічних журнал, у тому числі й 

англійською мовою. Позитивні відгуки й посилання на них у 

статтях науковців свідчать про оригінальність підходів та 
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інтерес до зроблених висновків і узагальнень. Основні 

положення монографії також впроваджуються у навчальний 

процес при підготовці фахівців за спеціальністю «Міжнародні 

відносини» у Київському міжнародному університеті. 

Монографія «Заморожена цивілізація  (сучасний 

правовий трайбалізм)» Б.В. Зажигаєва є черговим цікавим і 

глибоким самостійним політологічним дослідженням, яке не 

залишиться непоміченим колегами-вченими, громадськими 

діячами, політиками. Вона стане авторитетним джерелом 

важливої наукової інформації для допитливих студентів – 

майбутніх політологів, а також усіх, кому не байдужа доля 

людства й шляхи розвитку цивілізації.  

Автор добре володіє мовою, його формулювання чіткі, 

логічні, несуперечливі. Матеріал легко сприймається, спонукає 

до роздумів і критичного осмислення сучасних політичних 

процесів.  

Робота має безсумнівне наукове й практичне значення, 

буде цікава як широкому загалу для ознайомлення з метою 

отримання нової інформації, так і для глибокого наукового 

вивчення з метою використання у науковій і практичній 

професійній діяльності.  

Отже, викладене вище дає підстави рекомендувати 

Вченій раді Київського міжнародного університету монографію 

«Заморожена цивілізація  (сучасний правовий трайбалізм)» Б.В. 

Зажигаєва до друку.  
 

Доктор політичних наук, професор,  

завідувач кафедри міжнародної інформації  

інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченко                                                                    

                                                               

М.М. Рижков 
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Рецензія 

на монографію Зажигаєва Бориса Володимировича 

«Заморожена цивілізація 

(Сучасний правовий трайбалізм)» 

Рецензована монографія являє собою цілісне наукове 

дослідження, метою якого є вирішення важливої наукової 

проблеми, присвяченої аналізу витоків, періодів і фаз 

формування політичних режимів на пострадянському просторі в 

умовах сучасної цивілізації на прикладі слов'янських держав, 

насамперед України. 

Новизна й актуальність роботи не викликають сумніву й 

зумовлені новаторським підходом до теми дослідження. 

 Автор аналізує суспільно-політичні процеси протягом 

тривалого історичного періоду, від часів Київської Русі до XXI 

століття, епохи глобалізації. У роботі розкрито загальні 

закономірності і культурно-національні особливості еволюції 

політичної системи в різні періоди історії, виділяються і 

структуруються передумови еволюції умов в ході формування 

національних держав на території України і слов'янських 

держав на так званому пострадянському просторі. У кожному 

конкретному випадку виписано механізм і алгоритм соціально-

політичних та економічних перетворень на тлі змін всієї 

системи світобудови. 

У монографії аналізуються теоретико-методологічні 

проблеми перетворень держави з позиції цивілізаційного 

підходу, відповідність політичної системи України і 

слов'янських країн на території СНД ліберально-демократичним 

нормам, здатності їх інтегруватися в сучасну регіональну та 

глобальну системи міжнародних відносин, а також перспективи 

входження України до ЄС. Особлива увага приділяється 

відповідності та можливості адаптації політичної системи 

України до політико-правових, інституційних, економічних, 
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духовно-культурних та морально-етичних норм, що діють у ЄС, 

їх відповідність принципам демократії. 

Безсумнівним достоїнством монографії Б.В. Зажигаева є 

неупереджений і об'єктивний розгляд проблем, вміння автора 

відійти від політичних пристрастей і ментальних уподобань, 

чого, зазвичай, не вдається уникнути політологам 

пострадянських держав. 

В основу аналізу покладено твори класиків політичної 

науки, вітчизняної та світової історії, філософії та психології. 

Автор спирається на багатий фактологічний матеріал, 

включаючи соціологічні дослідження, а також праці сучасних 

українських, зарубіжних і російських вчених. 

Особливість роботи – глибокий історичний екскурс-

аналіз, який дозволяє автору оцінити вектор політичного 

процесу в ході еволюції держави у динаміці та зробити 

висновки на досяжну для огляду перспективу. 

У роботі використані матеріали аналітичних оглядів і 

матеріали визнаних аналітичних центрів, зокрема SAGE 

(Незалежний академічний видавець книг, журналів та 

електронних продуктів), доступ до більшості з яких він має як 

експерт Міжнародної асоціації політичних наук. 

Автор монографії широко застосовує системний підхід, 

методи порівняльної політології, семантичний метод, а в 

особливих випадках кейс-аналіз. 

Представлена робота – результат плідної співпраці 

дослідника з Міжнародною асоціацією політичних наук. 

Дослідження Б.В. Зажигаєва значною мірою спирається на його 

попередні аналітичні роботи: «Политический процесс в 

Украине: реальность и тенденции эволюции государственности 

(1991 – 2005 гг.)» та «Эволюция постсоветских политических 

систем (транзит из коммунизма в клептократию)», які були 

видані у 2009 та 2012 роках. Основні тези рецензованої 

монографії були апробовані автором на міжнародних 



  

 

436 

 

конференціях і у статтях, надрукованих зокрема в іноземних 

політологічних журналах англійською мовою, і отримали 

високу оцінку міжнародних експертів. 

Монографія Б.В. Зажигаєва «Заморожена цивілізація 

(Сучасний правовий трайбалізм)» – фундаментальна, 

самостійно виконана праця, політологічне дослідження, що 

містить глибокі наукові висновки і включені спостереження 

автора. 

Монографія написана на високому науковому рівні, з 

любов'ю до предмета, доступною і зрозумілою мовою. 

Безсумнівно, монографія викличе інтерес в науковому 

співтоваристві, а також серед усіх тих, хто цікавиться 

цивілізаційними перетвореннями в сучасному світі. 

Робота має широке прикладне значення і може бути 

використана широким колом фахівців: від викладачів вузів у 

навчальному процесі до політтехнологів, юристів і політиків. 

Рекомендую Вченій раді Київського міжнародного 

університету монографію Зажигаєва Бориса Володимировича 

«Заморожена цивілізація (Сучасний правовий трайбалізм)» до 

видання. 

 

Доктор політичних наук, професор,  

завідувач кафедри міжнародної інформації 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

Є. Б. Тихомирова 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

437 
 

Рецензія 

на монографію  О.В. Коломійця 

«Концепт міжнародної безпеки в контексті глобалізації» 

 

Однією з головних особливостей міжнародних відносин є 

їх анархічність, що визнано більшістю дослідників і пов’язано 

переважно з невирішеністю проблеми безпеки. Поки існує 

інститут держави, безпека залишиться відносною і завжди буде 

залежати багато в чому від політичної волі політичних акторів. 

Звичайно, стосунки не зводяться до міждержавних взаємодій, а 

міжнародна політика — до зовнішньополітичної діяльності 

держави. Проте було б помилкою недооцінювати ту роль, яку 

держави продовжують відігравати щодо реагування на виклики, 

адаптації нації до міжнародного оточення, збереженні її 

ідентичності, захисту цінностей, інакше кажучи, національної 

безпеки в широкому сенсі цього поняття. Це особливо 

актуально в сучасних умовах глобалізації світу, коли 

економізація, інформатизація та демократизація міжнародних 

відносин створюють безпрецедентні можливості для розвитку, 

але одночасно збільшують вразливість системи для тероризму, 

застосування зброї масового ураження і т.д. 

У монографії автор досліджує широке коло питань, що 

стосуються політики безпеки міжнародних систем, концепцій 

національної безпеки міжнародних акторів, а також механізмів 

їх походження, формування та адаптації в сучасному 

глобалізованому світі. Цінністю роботи є насамперед те, що в 

ній подано інформативно насичений фактичний матеріал 

аналізу політики безпеки переважної більшості членів Великої 

двадцятки (G-20), а також провідних міжнародних організацій 

та блоків (ЄС, НАТО, АСЕАН, АС). 

Монографія складається з передмови, переліку скорочень, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел до 

кожного розділу та післямови. 
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У першому розділі «Безпекова політика як чинник 

поступу» автор розглядає питання визначення домінантних 

категорій безпеки, таких як «безпека», «загроза», «національні 

інтереси» та інших, що складають понятійно-категоріальний 

апарат дисциплін «Теорія міжнародних відносин», «Теорія 

національної безпеки», «Теорія міжнародних систем» тощо. 

Другий розділ «Моделі міжнародних систем і їх 

складники» присвячений системним дослідженням та побудові 

системних моделей міжнародної безпеки. На підставі наведених 

моделей автор пропонує власні критерії оцінки національної 

безпеки у сферах людської діяльності: політичній, військовій, 

економічній, соціальній і законодавчій. 

Третій розділ «Моделі міжнародної безпеки національного 

рівня» досліджує складники безпеки міжнародних систем. 

Автор пропонує власну типологію моделей національної 

безпеки держав, що ґрунтується на особливостях концепцій 

національної безпеки певної країни. Запропонована типологія є 

новою і досить цікавою з точки зору систематизації компоненти 

безпеки міжнародних акторів. 

В четвертому розділі «Моделі міжнародної безпеки 

регіонального та глобального рівня» автор робить спробу 

проаналізувати стан і моделі міжнародної безпеки провідних 

міжнародних організацій на глобальному та регіональному. 

Автором за власною типологізацією аналізуються концепції 

безпеки ООН, ЄС, НАТО і АС, а також відповідні концепції 

країн-членів НАТО — Німеччини та Польщі. 

Заключний п’ятий розділ «Національна безпека України в 

контексті глобалізації» автор присвятив аналізу моделі 

національної безпеки нашої держави на сучасному етапі та її 

складникам. 

Кожний розділ монографії завершують висновки, які 

лаконічно відображають результати виконаного дослідження. 

Використані джерела дослідження налічують понад п’ятсот 

одиниць. 
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Рецензована монографія, безперечно, заслуговує високої 

оцінки і займе достойне місце серед досліджень у галузі 

міжнародних відносин, теорії національної безпеки та 

державного управління. Написана доступною мовою, вона 

знайде свого читача не лише в особі фахівця-міжнародника, але 

й у всіх, хто цікавиться питаннями міжнародної безпеки 

загалом. 

Її результати можуть бути використані при викладанні 

курсів «міжнародні відносини», «міжнародні системи», «теорія 

національної безпеки», «державне управління в галузі 

національної безпеки», а також в теоретичних дослідженнях з 

проблем національної безпеки та міжнародних відносин. 

Рецензент вважає, що монографія «Концепт міжнародної 

безпеки в контексті глобалізації» за своїм науковим рівнем, 

обсягом та оформленням повністю відповідає вимогам МОН 

України і рекомендується до друку як сучасна наукова праця в 

галузі політології та міжнародних систем. 

 

 

Завідувач кафедри міжнародної інформації 

Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки  

доктор політичних наук                                    Є.Б. Тихомирова 
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Рецензія 

на монографію Олега Валерійовича 

Коломійця «Концепт міжнародної 

безпеки в контексті глобалізації» 

 

Науковому та навчально-методичному дослідженню 

проблем національної безпеки міжнародних систем присвячені 

численні праці зарубіжних та українських вчених. Але на думку 

автора нині не існує визначених та сталих уявлень відносно її 

об’єктів та можливих загроз, майже відсутні наукові системні 

дослідження. Тому зазначена монографічна праця Коломійця 

О.В. присвячена сучасній актуальній проблемі – дослідженню 

багатофункціональних проблем міжнародної безпеки, 

структурним перетворенням її компонент та вивченням 

комплексних моделей сучасного світу. 

Монографія складається з п’яти розділів, передмови, 

післямови та списку використаних джерел, понад п’ятсот 

одиниць, висновків до кожного розділу, включаючи аналітичні 

рисунки та таблиці. 

У першому розділі «Безпекова політика як чинник 

поступу» зроблений детальний аналіз історичного дискурсу 

проблем національної безпеки, прагматизації політики безпеки 

на сучасному етапі розвитку земної цивілізації, визначені 

складові чинники національної безпеки в геополітичному та 

ідеологічному просторі. 

В другому розділі «Безпекові моделі міжнародних систем 

та їх складники» автор монографії аналізує концепції моделей 

системного виміру національної безпеки. Цілком слушно 

розроблена модель ієрархічна модель поділу безпекових 

параметрів на два чинники: системну та структурно-

функціональну модель. Згідно структурній моделі національна 

безпека розглядається як чинник політичного режиму 

відповідних політичних структур (тоталітарних, авторитарних 

чи демократичних). Класифіковані критерії оцінки параметрів 
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національної безпеки держави, міжнародні системи проблем 

національної безпеки. 

Враховуючи застосування ефективного структурно-

функціонального методу в дослідженні трансформації 

національної безпеки під впливом системних політичних 

параметрів, автор монографії цілком слушно запропонував 

диференціацію складного об’єкту національної безпеки на 

типові структурно-функціональні моделі. 

Отже в третьому розділі «Моделі міжнародної безпеки 

національного рівня» автором запропоновано та описано 

конкретні типові моделі національної безпеки: світового 

панування, регіонального лідерства, ядерного стримування та 

нейтральна моделі. 

Розглядаючи взаємодії політичної системи і національної 

безпеки як з навколишнім середовищем, так і всередині самої 

системи, автор розрізняє їх на вході, всередині та на виході 

системи для кожної наведеної моделі. 

В четвертому розділі «Національна безпека України в 

контексті глобалізації» автор розробляє технології до 

формування Концепції національної безпеки України. В 

монографії аналізуються фактори національно-державної 

ідентичності України, розглядається системна модель 

української національної безпеки. 

Заключний п’ятий розділ «Національна безпека України в 

контексті глобалізації» автором присвячений дослідженню 

національної безпеки України. В монографії аналізуються 

фактори національно-державної ідентичності України, 

розглядається системна модель української національної 

безпеки. 

Дослідження відзначається високим рівнем наукової 

обґрунтованості та достовірності, чому сприяє чітка та 

адекватна методологічна основа, виважений аналіз значного 

масиву літературних джерел, що включає новітні дослідження 
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провідних вітчизняних та зарубіжних вчених а також достатня 

апробація положень та висновків дослідження. 

Концептуальні положення монографії можуть бути 

використані у навчальному процесі в рамках навчальних курсів 

для студентів, аспірантів та викладачів з дисциплін: політологія, 

політичні технології, політичний маркетинг, теорія і практика 

міжнародних систем. 

Рецензент вважає, що монографія Коломійця Олега 

Валерійовича «Концепт міжнародної безпеки в контексті 

глобалізації» за своїм науковим рівнем, обсягом та 

оформленням повністю відповідає вимогам МОН України і 

рекомендується до друку як сучасна наукова праця в галузі 

політології та міжнародних систем. 

 

 

Доктор політичних наук,  

завідувач кафедри міжнародної інформації  

Інституту міжнародних відносин  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка  

                                                       

                                                                                  М. М. Рижков 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю 

Алєксєйченка О.В., 

здобувача за спеціальністю 23.00.04  

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку  

«Участь Російської Федерації 

у Придністровському врегулюванні», 

наданої до друку до наукового збірника 

«Проблеми міжнародних відносин» 

 

Рецензована стаття присвячена Придністровському 

конфлікту, витоки якого вкорінені у розпаді СРСР. Руйнація 

СРСР, як відомо, призвела не лише до утворення 15-ти нових 

незалежних держав (у їх числі й Республіки Молдова), а й до 

зростання соціальної та етнічної напруженості. Результатом 

таких процесів стало розгортання внутрішніх конфліктів на 

пострадянських теренах. Одним з них, ще до остаточного 

колапсу СРСР, став етнополітичний конфлікт у 

Придністровському регіоні Молдови. Поява ПМР, зумовлена не 

так реальною, як удаваною загрозою поглинення Молдови 

Румунією, стала реальною загрозою територіальній цілісності 

Молдови і регіональній безпеці.  

За період, що минув від часу ескалації конфлікту в 

Придністров’ї, країни-гаранти (Україна і Росія), спостерігачі і 

посередники врегулювання (місія ОБСЄ, США і ЄС) доклали 

значних зусиль на шляху подолання розбіжностей сторін 

конфлікту. Мабуть, найбільше, доклалася до цього Росія – 

участь якої у врегулюванні кризи в Придністров’ї є предметом 

дослідження рецензованої статті. Проте, як зазначає автор 

статті, питання реінтеграції Молдови досі не вирішене саме 

завдяки бажанню Росії якомога довше зберігати конфлікт у 

«замороженому» стані. Чому саме таким є геополітичний 
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інтерес Росії у Придністров’ї, аргументовано доводить 

О. Алєксєйченко.  

Текст представленої до розгляду статті засвідчує 

володіння автором необхідним рівнем техніки наукового-

аналітичного пізнання, що застосовується до аналізу відповідної 

проблематики. Отже, надана стаття є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 

аргументованими, і може бути рекомендована до друку.  

 

Заступник директора  

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка  

доктор історичних наук,  

професор                                                     М.С. Дорошко                                     
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Рецензія 

на статтю «Економіко-полігичні групи: формування, 

еволюція, анігіляція та їх роль у справах 

Національної Безпеки України» 

магістра політології Гринкевича Олександра 

Олександровича 
 

Стаття присвячена викладенню результатів авторського 

дослідження своєрідного соціально-політичного феномену, 

якому він дає назву – економіко-політичні групи (ЕПГ). 

Розглянуто основні етапи виникнення, становлення та 

руйнування цього явища, а також характер впливів з боку ЕПГ 

на владу і політичні утворення в країні, їх роль у справах 

національної безпеки української держави. 

Уявляється, що тема статті є більш ніж актуальною, 

оскільки в ній розглянуте явище – ЕПГ, яке не тільки визначало 

багато що з подій  становлення політичного життя в Україні, але 

й призвело (у кінцевому рахунку) до лютневої 2014 р. революції 

«гідності». 

Автор аргументовано показує специфіку і характер 

становлення політичного життя, а також ряду політичних 

уварень в Україні, що пов’язані з феноменом існування ЕПГ, які 

виникли, з його точки зору, практично миттєво (С. 2), а інші 

політичні утворення (в тому числі політичні партії) 

формувалися під їх вирішальним впливом. Такий характер 

розгортання подій визначив на достатньо довгий час 

«квазіполітичний» характер реалізації державної влади і 

погодження політичних інтересів різноманітних соціально- 

політичних груп у суспільстві. О. Гринкевич дає визначення 

ЕПГ та описує характерні риси, що їм притаманні (С. 2 – 3). 

Недоліки і вади такого порядку особливо ярко виявилися 

на заключному етапі існування ЕПГ, коли помірний розвиток 

ЕПГ, що орієнтувалася на «родину В. Януковича», призвело до 
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загального загострення протиріч між владою (державним 

апаратом) і всіма соціально-політичними групами суспільства, 

включаючи і інші ЕПГ – протистояння на «євромайданах» у 

грудні 2013 – лютому 2014 pp. завершилося руйнуванням 

режиму В. Януковича (С. 7 – 8). 

У статті запропонована достатньо оригінальна 

періодизація процесу формування, становлення та руйнування 

квазіполітичної структури українського суспільства (С. 3 – 9), 

що існувала при опорі на ЕПГ й функціонувала в умовах 

суттєвих (переважно негативних) впливів з боку останніх на 

визначення внутрішньої та зовнішньої політики держави та її 

національну безпеку. 

З тексту статті видно, що її автор достатньо ознайомлений 

з тим, що було зроблено до нього: науковими, публіцистичними 

та інформаційними матеріалами, присвяченими проблемі, що 

розглядається. Розгляд феномену ЕПГ здійснений з 

професійним використанням можливостей історичного і 

діалектичного методів аналізу, а також регулярного 

моніторингу подій в сфері владно-політичних відносин в 

Україні. Положення статті опираються на широке коло 

використаних джерел (С. 10 – 12). 

Наукова стаття О.О. Гринкевича «Економіко-політичні 

групи: формування, еволюція, анігіляція та їх роль у справах 

національної безпеки України» відповідає всім вимогам, що 

пред’являються до робіт подібного роду. Дана стаття може бути 

рекомендованою до публікації. 
 

Кандидат технічних наук,  

професор кафедри міжнародної інформації  

та інформатики  

Інституту міжнародних відносин КиМУ                                                                          
П.С. Шпига 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю  
Коцюруби Ксенії Олександрівни,  

аспірантки Національного інституту стратегічних досліджень  

за спеціальністю 21.01.01 – основи національної безпеки держави 

(політичні науки), «Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій на розвиток громадянської протестної активності», 

наданої до друку до збірника наукових праць «Проблеми 

міжнародних відносин» 

 

Представлена до друку стаття є актуальною в суспільно-

політичному значенні і водночас малодослідженою в українській 

історіографії. У статті розглядаються особливості формування 

громадянських ініціатив за допомогою сучасних технологій, а також  

протестної активності за використання сучасного медіа-простору. З 

огляду на те, що головним трендом сучасного політичного процесу є 

зростання громадської участі, а протестна активність набуває масового 

характеру, готовність до соціального протесту розглядається як наявний 

рівень здатності громадян впливати на перебіг політичного процесу. 

Мета статті полягає в спробі виявити місце і роль сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій у формуванні та розвитку 

рухів громадянського протесту в різних країнах світу. 

Надана до друку стаття є самостійним і завершеним науковим 

дослідженням, висновки якого є логічними й аргументованими.  

Отже, стаття Коцюруби К.О. «Вплив сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій на розвиток громадянської протесної 

активності» відповідає вимогам до публікації статей у фахових наукових 

виданнях.  

 

Доктор політичних наук, доцент,  

Заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач відділу стратегій розвитку  

громадянського суспільства  

Національного інституту стратегічних  

досліджень                                                                    Корнієвський О.А. 
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Рецензія 

наукового керівника 

на статтю Д.В. Пугачової 

«Норвезьке членство в НАТО: становлення та еволюція 

(кінець 40-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)» 

             

              Дослідження взаємовідносин між НАТО і країнами, які 

входять в Альянс, на сьогоднішній день є вельми актуальним. 

Це стосується, зокрема, і Королівства Норвегія, що є однією з 

країн-засновниць цієї військово-політичної організації. В статті 

розглянуто взаємодію між Норвегією та НАТО щодо 

військового співробітництва (особливо наголошуючи на 

останньому десятилітті ХХ століття та початку ХХІ століття) та 

еволюцію їх відносин. Особливо цікавим є висвітлення автором 

деяких моментів у відносинах між Норвегією та її північними 

сусідами Швецією та Фінляндією, а також Росією в галузі 

військового співробітництва, що лягає в площину її 

«особливого» статусу в Північноатлантичному альянсі.  

              Стаття написана на сучасному рівні політологічних 

досліджень, містить авторське бачення і може бути 

рекомендована до друку. 

 

 

 

 

Доктор політичних наук,  професор                    І.Д. Дудко 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю магістра країнознавства,  

методиста Центру інформації, міжнародних та громадських 

зв’язків Київського міжнародного університету Яновської О.В. 

«Російська енергетична політика: європейський вектор» 

 

В умовах скорочення світових запасів вуглеводнів та 

прогнозованого збільшення попиту країн світу на енергоносії, 

енергетичний фактор є одним з ключових питань міжнародного 

порядку. Спостерігається тенденція підсилення ролі енергетичної 

дипломатії провідних світових держав в системі міжнародних 

відносин.З огляду на це, тема обраного дослідження видається 

надзвичайно актуальною і науково обумовленою.  

Агресивне використання Російською Федерацією енергетичних 

важелів з метою економічного та політичного домінування в Європі 

зумовило потребу в зміні підходів до формування засад зовнішньої 

політики основних гравців на міжнародній арені, їх адаптації в 

сучасній міжнародній системі. 

Автор ставить за мету аналіз особливостей формування та 

здійснення сучасної енергетичної стратегії Росії щодо країн Заходу, 

які є основним споживачем російських енергоносіїв.  

Викладені в статті фактичний матеріал, аналітичні дані, висновки 

відповідають дійсності та в цілому розкривають мету і завдання 

дослідження.  

Представлену статтю можна вважати завершеним науковим 

дослідженням й рекомендувати її до друку в періодичному збірнику 

«Проблеми міжнародних відносин» як таку, що відповідає вимогам 

ВАК України.   

 

Кандидат технічних наук,  

професор кафедри міжнародної інформації та інформатики  

Київського міжнародного університету 

Коломієць В.Ф. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з 

урахуванням таких необхідних елементів: 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її звʼязок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розвʼязання даної проблеми і на які спирається 

автор; виділення незʼясованих раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячена вищеозначена стаття. 

 Формулювання мети статті (постановка завдання). 

 Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

 Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок з цього напрямку. 

 Література, яка повинна бути оформлена відповідно до 

вимог ВАК (Бюлетень ВАК № 5 за 2009 р.) 

 Резюме і ключові слова (українською мовою після 

заголовка статті перед вступом, не менше 5 рядків). 

 Резюме і ключові слова (англійською та російською 

мовами наприкінці статті – після списку літератури). 

Обсяг статті – 12 машинописних сторінок (до 20 тис. знаків із 

пробілами). Рецензія або коротке повідомлення до 0,3–0,5 др. арк. (12 

– 20 тис. знаків). 

Розміщення на сторінці. Назва статті великими літерами (кегль 

14), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. Нижче (через один 

рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт – напівжирний), 

вирівнювання по центру. На наступному рядку повна назва 

організації, місто, адреса, телефон, факс, E-mail (шрифт курсив). 

Нижче, через один рядок – текст резюме українською мовою (кегль 

14). Нижче, через один рядок, текст статті. На наступному рядку 

напівжирним шрифтом пишеться слово Література (якщо є 

посилання на літературу в тексті, то вони вказуються в квадратних 

дужках). На наступному рядку друкується список літератури (кегль 

14). Нижче, через один рядок, резюме англійською мовою (не менше 
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5 рядків). Нижче, через один рядок, резюме російською мовою. 

Перенесення слів не допускається.  

Автор несе відповідальність за зміст, підбір, точність наведених 

фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен, 

літературну редакцію статті. Текст повинен бути уважно вичитаний, 

перевірений автором і підписаний на останній сторінці поданого 

примірника (якщо авторів кілька, то підписує кожен окремо). Тексти 

студентів, здобувачів та аспірантів, а також інших авторів без 

наукового ступеня підписують їхні наукові керівники із зазначенням 

дати прочитання статті. 

До статті додаються: а) відомості про автора (прізвище, імʼя, по 

батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, 

адреса, контактний телефон); б) до текстів студентів, здобувачів та 

аспірантів, а також інших авторів без наукового ступеня подається 

рецензія наукового керівника. 

Стаття має бути надрукована українською мовою в книжковому 

форматі Times New Roman (кегль 14) через 1,5 інтервала. Поля: зліва, 

зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм. Рукопис подається в одному 

примірнику роздрукованого тексту (аркуші стандартні 210×297 мм. 

Папір білий, текст з одного боку аркуша) разом із електронним 

варіантом статті (назва файлу – прізвище автора / перше прізвище). 

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку 

рукопису без погодження з автором. З автором погоджуються правки, 

які, на думку редколегії, можуть змінити зміст тексту. 

Статті, оформлені недбало, неграмотно (більше двох 

виправлень на сторінці), з грубими порушеннями правил оформлення 

авторських оригіналів, редколегією не розглядаються і не 

рецензуються. 

Для публікації статті у збірнику наукових праць «Проблеми 

міжнародних відносин» необхідно надіслати її на адресу редакції. 

 

 

 

 

Адреса редакції збірника наукових праць «Проблеми 

міжнародних відносин»:  
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Україна, 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49. 

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv 

e-mail: v.kiu.ua@gmail.com;  

 

Додаткова інформація за телефоном  

8 (044) 424 90 20 + 133  
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