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РОССИЙСКИЙ «ГАМБИТ» В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Автор аналізує процеси світової політики в сучасних 

умовах глобалізації. Робить висновок, що за короткий 

історичний період у світовій політиці відбулися тектонічні 

зміни. Вони передусім пов'язані з усталеною тенденцією 

відродження імперських устремлінь Російської Федерації, 

особливу роль у якій відіграє її лідер – Володимир Путін. На 

основі глибокого політологічного аналізу автор доходить 

висновку, що в основі тектонічних змін лежать суперечності 

між Росією і США, що базуються на різному баченні вектора 

розвитку світової політики в умовах глобалізації, ролі своїх 

держав, у контексті національних геополітичних інтересів і 

геостратегічних концепцій їх реалізації. На думку автора, 

точкою зіткнення (перетину) цих інтересів є територія 
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України, яка через об'єктивні й суб'єктивні причини 

нездатності формування сучасної політичної еліти, її низького 

освітнього рівня і нездатності до державного управління, 

перетворилася на розбещену державу у класичному розумінні. 

Каталізатором фрагментації держави стала корупція, а 

також багатоконфесійний склад населення. У наслідок цього 

Україна перетворилася на об'єкт (територію), який актори 

глобальної політики використовують як інструмент для 

демонстрації сили в боротьбі за лідерство на світовій 

політичній арені.  

Ключові слова: світова політика, Україна, Росія, США, 

геополітика, корупція, інструмент, елітний пакт, 

фрагментація. 

 В контексте событий в Украине можно сделать вывод, 

что мировая политика претерпела тектонические изменения. Те 

опасности для мировой политики, о которых предупреждали 

Найэлл Фергюсон, Фридрих фон Хайек, Самюэль Хантингтон, 

Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский,  в 2014 году 

превратились в реальность. Тени прошлого в международных 

отношениях, предсказанные Томасом Гоббсом появились на 

горизонте глобальной политики в XXI веке, а реальность 

полностью подтвердила  гениальность открытий сделанных 

Гансом Моргентау: «Политический реализм утверждает, что 

политика, как и общество в целом, управляется объективными 

законами, имеющими свои корни в человеческой природе. 

Чтобы усовершенствовать общество, нужно в первую очередь 

понять законы, по которым оно живет. Эти законы действуют, 

оставаясь глухими к нашим предпочтениям, человек может 

бросить им вызов, лишь рискуя провалом». 1  А сущность 

человеческой природы – извечная борьба за выживание.  

                                                           
1  Моргентау Ганс. Международная политика // Антология мировой 

политической мысли : в 5 т. Т. II : Зарубежная политическая мысль. XX в. 
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Новая реальность в политике глобального мира 

Складывающаяся на наших глазах система 

международных отношений находится в контексте выводов 

Бенедикта Спинозы: «И, наконец, так как все люди – как 

варвары, так и цивилизованные – повсюду находятся в 

общении и образуют некоторое гражданское состояние, то 

ясно, что причин и естественных основ государства следует 

искать не в указаниях разума (Ratio), но выводить из общей 

природы или строя людей […]»2. 

Спрогнозировать развитие событий в Украине возможно 

лишь через призму интересов ведущих мировых политических 

акторов, которыми ныне, безусловно, являются Соединенные 

Штаты Америки и Россия. Внешняя политика США и России в 

контексте их национальных интересов определяет суть и 

содержание всей мировой политики.  

Постбиполярная система международных отношений, 

сложившаяся после распада СССР, окончательно рухнула. 

Основная причина ее разрушения – утрата доверия в вопросах 

безопасности между США и Россией, а предпосылок к 

восстановлению доверия нет и, скорее всего, в обозримой 

перспективе не будет. А коль так, то в обозримой перспективе 

с учетом перехода отношений между США и Россией в 

антагонистическую фазу опасность силового противостояния 

будет только возрастать. Обе стороны, которые, безусловно, 

считают себя мировыми акторами международных отношений, 

будут добиваться своих целей преимущественно методами 

силового давления. Иного пути в мировой политике нет. 

                                                                                                                                      
Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки. – М. : Мысль. –  1997. – 830 с. 

[1]. – С. 501. 
2  Спиноза Бенедикт. Богословско-политический трактат. // Антология мировой 

политической мысли: в 5 т. Т. I. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция.  

– М. : Мысль. –  1997. 832 с. [1]. – С. 356. 
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«Поскольку все они для достижения своих целей избрали силу, 

они и могли считаться игроками на арене мировой политики»3. 

Сущность современной мировой политики проявляется в 

двух типах политического поведения и проистекает из 

сущности моделей поведения. Так, США стремятся к 

сохранению и демонстрации мощи с одной стороны, а Россия 

стремится не только к усилению мощи, но и к ее 

демонстрации. Исходя из этого, США проводят политику, 

придерживающуюся линии статус-кво, Россия проводит 

политику империализма4. Обе «нации, чья внешняя политика 

заключается в демонстрации имеющейся мощи, как с целью ее 

сохранения, так и с целью наращивания, проводит политику 

поддержания престижа»5.  

США и Россия – разные культуры.  

США производная европейской цивилизации, 

претерпевшая демократическую эволюцию в силу своего 

короткого исторического развития, в том числе в борьбе 

против колониальной зависимости. В Декларации 

представителей Соединенных Штатов Америки, собравшихся 

на общий конгресс, записано: «..наши соединенные колонии 

отныне являются, и по праву должны быть, свободными и 

независимыми Штатами, что они полностью освобождаются 

от верности Британской Короне и что всякая политическая 

связь между ними и государством Великобританией полностью 

расторгается [штаты отвергают и объявляют 

недействительными какое бы то ни было подданство и под-

чинение королям Великобритании, а также всем, кто может 

в будущем претендовать на это с их помощью, при их 

                                                           
3 Моргентау Ганс. Международная политика // Антология мировой политической 

мысли: в 5 т. Т. II : Зарубежная политическая мысль. XX в. Нац. обществ.-науч. фонд. 

Акад. полит. науки. – М. : Мысль. –  1997. – 830 с. [1]. –  С. 502. 
4 Там же. С. 502-507.  
5 Там же. С. 502-507. 
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посредстве или указании]» 6 . Нынешним либерально-

демократическим устройством Европа во многом обязана 

именно тем преобразованиям, которые стали возможны 

благодаря борьбе США за независимость от Европы 

(Великобритании).  

Россия была и есть производная евразийской культуры, 

что обусловлено всей историей ее развития. В основе этой 

культуры – самодержавная форма правления, примитивная 

деспотия, апробированная на протяжении всей обозримой 

истории России. Единственный метод, который позволил В. 

Путину сохранить Россию, дал результат, описанный 

Фридрихом Хайеком: «Если же демократия решает свои 

задачи при помощи власти, не ограниченной твердо 

установленными правилами, она неизбежно вырождается в 

деспотию»7. 

 Другая форма государственности в России 

нежизнеспособна. Это хазарский каганат, модернизированный 

татаро-монгольским нашествием и сохраняющий свою 

первозданность в XXI столетии. Это в полной мере относится и 

к Украине, как колыбели евразийской цивилизации. Наиболее 

убедительным подтверждением тому – процесс аннексии Крыма 

в 2014 году. Его сущность – сохранение своего статус-кво 

практически всей крымской элитой: от государственных 

служащих Украины первого ранга, Героев Украины, 

сотрудников спецслужб, МВД до государственных служащих 

низшего уровня, не сохранивших верность украинской присяге. 

В общем-то, Россия в XXI веке сохранила преемственность 

традициям Золотой Орды, как и народ Крыма 

                                                           
6  Джефферсон Томас Декларации представителей Соединенных штатов Америки 

собравшихся на общий конгресс // Антология мировой политической мысли: в 5 т. Т. II 

: Зарубежная политическая мысль. XX в. Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. 

науки. – М. : Мысль. –  1997. – 830 с. [1]. –  С. 528. 
7  Хайек Фридрих Август. Дорога к рабству // Вопросы философии. – 1990. 

– № 10–11. 
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продемонстрировал полное безразличие к подданству. В 

правовом плане сущность процесса аннексии Крыма 

заключается в формальной легитимации путем получения 

крымской номенклатурой, связанной присягой государственных 

служащих Украины с государством Украина, мандата на 

пролонгацию права править от имени Российской Федерации.  

Фактически российские власти выдали ярлык украинским 

чиновникам всех рангов на право властвовать, но от имени 

России. Учитывая реакцию «новых украинских властей» на 

аннексию Крыма (как в отношении России, так и в отношении 

украинских (крымских) чиновников),  процесс аннексии Крыма 

есть все основания рассматривать как реализацию 

неформального пакта между украинской и российской элитами. 

Известный украинский юрист и общественный деятель Татьяна 

Монтян высказала суждение, что Крым отдали или «Может, вы 

(авт. – Политическая элита Украины) Крым не отдали, а 

продали «по договорняку»?8 

При всем, на первый взгляд, цинизме можно сделать 

вывод  – В. Путин избрал единственную возможную для России 

форму государства – деспотию. Попытки учредить любую 

другую форму правления во все времена в России терпели крах. 

Реализация этой формы государственности поставила В. Путина 

в один исторический ряд с такими правителями, как Владимир 

Великий, Иван Грозный, Петр I, Иосиф Сталин. 

Деспотия – это форма правления, в основе которой лежит 

равенство, но не равенство прав. Реймонд Арон считал: «Что 

до деспотий, то она некоторым образом вновь приводит к 

равенству. При деспотическом строе правит один, и поскольку 

он обладает абсолютной властью и не обязан подчиняться 

каким-либо правилам, то, кроме него, никто не находится в 

безопасности. Все боятся, и потому все, сверху донизу, 

                                                           
8  Монтян Татьяна. «Монтян: не война, а договорняк»./ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.2000.ua/v-nomere/forum 

/mnenie/montjan-ne-voina_-a-dogovornjak.htm. 17.08.2014. 
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обречены на равенство, но в отличие от равенства граждан в 

условиях свободы это – равенство в страхе»9. 

 Народы имеют разную историю, а соответственно и 

традиции, которые и определяют политику. Джон Локк писал: 

«Есть и третьи, у которых в одном случае государю, в другом – 

жрецу принадлежит право лишить девственности невесту». 

«Гараманты в Эфиопии не знают моногамии, но там всем 

позволено безо всякого разбора вступать в связь друг с другом», 

– говорит Солин; а П. Мела подтверждает существование у них 

этого позорного обычая: они чтут мать богов такими обрядами, 

которые оскорбили бы матрону; я уже не говорю о полигамии, 

которая у одних рассматривается как право, у других – как 

преступление, у одних она установлена законом, у других – 

наказывается смертью. …есть и такие, что вообще не признают 

потомство женского пола как чужое им и противоестественное, 

покупая себе жен соседей для приобретения потомства, так что 

эти люди вовсе не считают себя связанными законом, который 

природа, по-видимому, утвердила даже в душах животных, и 

жестокостью превосходят диких зверей»10. 

Причины глобальных противоречий между США и 

Россией «следует искать не в указаниях разума (Ratio), но 

выводить из общей природы или строя людей»11. Этот вывод 

Спинозы относительно сущности международных отношений 

актуален и поныне.  

                                                           
9  Арон Реймонд. Демократия и тоталитаризм // Антология мировой 

политической мысли: в 5 т. Т. II : Зарубежная политическая мысль. XX в. 

Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки. – М. : Мысль. –  1997. – 830 с. 

[1. –  С. 522. 
10 Локк Дж. Сочинения: В 3 т. / Пер. с англ. и лат. Т. З / Ред. и сост., авт. 

примеч. А. Л. Субботин. – М. : Мысль, 1988.– 668[1] с: ил., 1 л. портр. – 

(Филос. наследие). C. 31–32. 
11  Спиноза Бенедикт. Богословско-политический трактат. // Антология 

мировой политической мысли: в 5 т. Т. I. Зарубежная политическая мысль: 

истоки и эволюция.  – М. : Мысль. –  1997. 832 с. [1]. – С. 356. 
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«Борьба за влияние универсальна во времени и про-

странстве, и это неопровержимый факт, вытекающий из опыта. 

Невозможно опровергнуть, что в историческое время 

независимо от социальных, экономических и политических 

условий государства сталкивались друг с другом в соперни-

честве за господство. Хотя антропологи и утверждают, что 

некоторые первобытные народы могли быть свободны от 

стремления к власти, никто пока не продемонстрировал, каким 

образом можно воссоздать в мировом масштабе такое 

состояние умов, которое бы устранило с международной арены 

борьбу за господство. Было бы бесполезным и даже 

саморазрушительным пытаться избавить один или несколько 

народов земного шара от стремления влиять и в то же время 

оставить это желание неприкосновенным у других. Если 

жажду господствовать нельзя устранить повсюду в мире, те, 

кого и можно было бы излечить от нее, просто пали бы 

жертвой других»12. 

Возрождение российского империализма – реакция на 

реальную опасность распада государства и схода России с 

исторической арены. Возрождение российского империализма 

стало возможно благодаря трем факторам: 

- за годы прошедшие с момента распада СССР не 

произошло радикальных качественных изменений средств 

ведения войны и советское ядерное оружие и средства его 

доставки остались на уровне абсолютно адекватном ядерному 

оружию стран Запада; 

- Россию возглавил лидер, которому удалось 

консолидировать нацию, установить деспотическую форму 

правления и угомонить аппетиты олигархии. Ему удалось 

                                                           
12  Моргентау Ганс. Международная политика // Антология мировой 

политической мысли : в 5 т. Т. II : Зарубежная политическая мысль. XX в. 

Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки. – М. : Мысль. –  1997. – 830 с. 

[1]. –  С. 503. 
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сыграть на оскорбленных национальных чувствах народов 

России и умело использовать возникшую пассионарную волну;  

- Запад недооценил последствия современных вызовов 

глобальной политики, возникшие в связи с этим риски и 

опасности для национальной безопасности, переоценил свои 

возможности и способности политической элиты в управлении 

процессами в международной политике.  

Эпоха Маргарет Тэтчер, З. Бжезинского и Г. 

Киссинджера закончилась, а их идеи оказались на Западе не 

востребованы. На политическую арену пришло поколение 

беззаботных западных политиков, которых олицетворяют 

новые эксперты (Джен Псаки (Jennifer Rene «Jen» Psaki) и 

аналитики CNN «11 мая в эфире CNN вышел репортаж, в 

котором американский канал отметил Украину на месте 

Пакистана»)13.  

В этом контексте особенно актуальны призыв Г. 

Киссинджера Западу изучать историю и опасения З. 

Бжезинского по поводу незнания американской молодежью 

истории и географии: «В «Нэшнл джеографик» опубликованы 

исследования, показывающие, что американцы не знают 

географии. Многие абитуриенты американских колледжей не 

могут показать на карте Великобританию. После пяти лет 

войны они не могли показать на карте Ирак. Тридцать 

процентов не нашли на карте Тихий океан. Мы не учим 

всемирной истории, мы не преподаем географию земного шара. 

Мало у кого из американцев есть уровень образования, 

необходимый для того, чтобы Америка могла вдохновлять и 

вести за собой других, как того в реальности требует от нас 

двадцать первый век». З. Бжезинский считает, что такое 

поведение американской молодежи обусловлено: «Они хотят 

наслаждаться хорошей жизнью». Таково мнение и Брента 

                                                           
13 CNN Перепутал Украину с Пакистаном. / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://kp.ua/politics/452239-CNN-pereputal-ukraynu-s-pakystanom 

15.08.2014. 
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Скоукрофта: «Именно так – просто наслаждаться жизнью. 

Политика их интересует только местная. Их редко волнует даже 

то, что происходит в Вашингтоне. Такова наша натура. 

И наши политические институты все больше угождают 

узким интересам американцев, пренебрегая более широкими 

интересами. Когда нет непосредственной опасности, наши 

руководители редко выходят на международную арену с 

решительными действиями – как было в начале «холодной 

войны», или когда Рузвельт попытался направить нас в верном 

направлении в преддверии Второй мировой, или когда 

Эйзенхауэр обратился к Европе, чтобы сформировать НАТО. 

Для этого нужны лидеры такого масштаба»14. 

Эти опасения высказаны самыми авторитетными 

специалистами по американской внешней политике – 

Збигневым Бжезинским и Брентом Скоукрофтом еще в 2008 

году.  

Подобные беззаботные недооценки в истории имели, как 

правило, катастрофические последствия: «Встретить мудрого, 

но не поспешить [прибегнуть к его советам] есть 

беззаботность правителя. Если отвергать мудрых, не выражать 

нужды в использовании их советов, отвергать служилых, то 

[правителю] не у кого будет получить совет в 

государственных делах. Не было еще случая, чтобы правитель 

мог сохранить свое царство, если он беззаботно относился к 

привлечению мудрых и забывал о служилых»15. 

                                                           
14  Бжезинский Збигнев. Скоукрофт Брент. Америка и мир: Беседы о 

будущем американской внешней политики. Пер. с англ. И.Е. 

Добровольского. – М. : Астрель, 2012. – 317 [3] с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.e-reading.by/bookreader.php/1022416/Ignatius-

_Amerika_i_mir_Besedy_o_ buduschem _amerikanskoy_vneshney_politiki.htm 

20.07.2014.   
15 Мо-цзы // Антология мировой политической мысли: в 5 т. Т. I. Зарубежная 

политическая мысль: истоки и эволюция. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. 

полит. науки. – М. : Мысль. –  1997. 832 с. [1]. – С. 71. 
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С аннексией Крыма США упустили стратегическую 

инициативу не только в Европе, но и Центральной Азии. 

Кроме того, последствия от аннексии могут уже в ближайшей 

перспективе привести к изменениям всего геополитического 

расклада, не только в Большом Причерноморье, но и 

Средиземноморье.    

Сложившаяся ранее система международных отношений 

рухнула. Формируется новая международная политика. 

«...Международная политика, как и любая политика, – это 

борьба за влияние. Каковы бы ни были конечные цели 

международной политики, оно (авт. – влияние) всегда – самая 

непосредственная цель. Государственные деятели, народы 

могут в конечном счете добиваться свободы, безопасности, 

процветания или самого влияния. Они могут определять свои 

цели в форме религиозного, философского, экономического 

или социального идеала. Они могут надеяться, что этот идеал 

материализуется через свою внутреннюю энергию, путем 

божественного провидения или естественным ходом челове-

ческого развития. Они могут добиваться реализации своих 

целей неполитическими средствами, такими, как техническое 

сотрудничество с другими нациями или международными 

организациями. Но в любом случае, когда они стремятся 

достичь своих целей средствами международной политики, 

они делают это, добиваясь силы»16. 

Джон Локк считал, что любые отношения между 

государствами, как и вообще между людьми – это 

материальные отношения, да и само государство начинается с 

конфликта имеющего материальную основу. Современный 

глобальный конфликт – это конфликт между Западом и 

Россией, в основе которого тоже лежат исключительно 

                                                           
16  Моргентау Ганс. Международная политика // Антология мировой 

политической мысли: в 5 т. Т. II : Зарубежная политическая мысль. XX в. 

Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки. – М. : Мысль. –  1997. – 830 с. 

[1]. –  С. 503. 
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материальные интересы: территория и ресурсы. Конфликт уже 

вступил в стадию антагонизма и, в обозримой перспективе, 

будет только расширять число прямых и латентных 

участников, а глубина и острота противоречий будет 

переходить в фазу эскалации.     

Уже ныне идет разрушение международного права, всех 

сфер международного сотрудничества, крушение сложившихся 

за десятилетия экономических связей и политических 

договоренностей, не говоря уже о гуманитарных и культурных 

отношениях.  

От ментального миража в суровую реальность 

Наивно полагать, что причиной тому является 

фанатическое желание Запада принести демократические блага 

в развращенную и окончательно фрагментированную Украину 

с феодальной, «дурной во всех отношениях», олигархической 

формой правления, приняв ее в полноправные члены 

Европейского Союза. Французский философ-просветитель, 

родоначальник теории прогресса человечества, один из 

вдохновителей и идейно-политических вождей Великой 

французской революции Мари Жан Антуан Никола 

Кондорсе писал: «Многочисленные народы, которые, по-

видимому, ждут того, чтобы мы снабдили их средствами 

просвещения, и жаждут встретить в европейцах братьев, 

чтобы стать их друзьями и учениками; там – нации, 

порабощенные духовными деспотами или тупыми 

завоевателями, которые вот уже сколько веков зовут 

освободителей; в других местах – почти дикие племена, 

которые вследствие суровости климата своей страны лишены 

благ цивилизации, между тем как эта самая суровость 

отталкивает равным образом и тех, кто желал бы просветить 

их о преимуществах цивилизации, и полчища завоевателей, не 

знающих другого закона, кроме силы, другого ремесла, кроме 

грабежа. Прогресс народов этих двух последних категорий 

будет более медленным, будет сопровождаться большими 
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бурями; может быть даже, что, все более уменьшаясь 

численно по мере наступления цивилизованных наций, они в 

конце концов незаметно исчезнут или растворятся в среде 

последних»17. 

Так же наивно было бы полагать, что Россия стремится 

защитить славян-соплеменников, «приютив» у себя «ассасина» 

Януковича с бандой подручных опричников, доведших страну 

до полной фрагментации, а соплеменников до обездоленного 

состояния. В трудах Людвига Фейербаха можно найти причину 

украинской трагедии: «Так всегда только под давлением, 

всегда только по принуждению поступает человек, так 

поступают и правительства и никогда не поступают 

самопроизвольно, как можно было бы ожидать по их красивым 

речам; никогда не поступают свободно, разумно и пре-

дусмотрительно»18. 

Сущность глобального противостояния Запада и России – 

борьба за ресурсы и территории. Это непосредственно связано 

с борьбой за военную и экономическую безопасность. Украина 

лишь инструмент в сложной геополитической игре 

политических элит ведущих акторов международных 

отношений, которые сформировались «не из лучших, а из 

худших представителей общества»19. 

Неформальный элитный пакт – территория 

консолидации интересов 

                                                           
17 Кондорсе Мари Жан Антуан Никола. Эскиз исторической картины прогресса человеческого 

разума. // Антология мировой политической мысли : в 5 т. Т. I. Зарубежная политическая мысль: 

истоки и эволюция. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки. – М. : Мысль. 

–  1997. 832 с. [1]. – С. 519.  
18  Фейербах Л.А. Избранные философские произведения. В 2 т. / Л.А. 

Фейербах. Т. 1. [общ. ред. и вступ. ст. М. М. Григорьяна]. : – М. 

Государственное издательство политической литературы., 1955. – Т 1. – 676 

с. : 1 л. портр. С. 666. 
19 Хайек Ф. Дорога к рабству // Новый мир, 1991, – № 8. – С. 189. 
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 Спрогнозировать дальнейшее развитие мировой 

политики можно лишь через призму политических процессов, 

происходящих в Украине, и ее способности оказывать на них 

влияние, а так же, какое место в силу происходящих процессов 

может быть отведено Украине в мировой политике.  

Любая борьба предполагает объект влияния – 

противника, цели и инструменты ведения борьбы. Украина, 

занимающая уникальное геополитическое положение и 

имеющая определяющее значение для безопасности ведущих 

мировых акторов стала территорией пересечения 

национальных интересов Запада и России, пытающейся 

восстановить свой имперский статус. В силу процессов, 

определяющих уровень государственности, форму и состояние 

экономики, а так же общественно-политических процессов 

Украина превратилась в территорию, на которой ведущие 

мировые политические акторы международных отношений 

проявляют свои претензии на влияние и заявляют претензии на 

роль и место в новой, формирующейся конфигурации 

глобального мироустройства. (Сохранение статус-кво, или его 

изменение в сторону усиления влияния в мировых делах). 

Главный итог 23-летней эволюции Украины – сохранение 

статус-кво политической псевдоэлиты: номенклатуры, КГБ и 

криминала. Вся политическая элита Украины 2014 года от 

Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Юлии Тимошенко, 

Юрия Луценко, Виталия Кличко и до политиков второго и 

рядов более дальних: областных, районных и даже сельских 

уровней – представители перечисленных категорий 

номенклатуры или их генетические наследники, включая 

националистических лидеров: «И кому потом объяснишь, что г-

жа Фарион была коммунисткой, а г-н Тягнибок – 

комсомольцем» 20 . Достаточно привести факт: «За годы 

                                                           
20  Монтян Татьяна. «Монтян: не война, а договорняк». / [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.2000.ua/v-nomere/forum 

/mnenie/montjan-ne-voina_-a-dogovornjak.htm. 17.08.2014.   
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президентства Виктор Януковича состояние Петра Порошенко 

увеличилось более чем в четыре раза с 384 миллионов долларов 

до 1,6 миллиарда»21. 

России удалось полностью сохранить влияние ФСБ 

(бывшего КГБ) на все властные структуры на всех уровнях 

власти в Украине. За годы независимости Л. Кравчуку, Л. 

Кучме, В. Ющенко удалось сформировать внешнюю и 

внутреннюю политику многовекторного популизма и даже, с 

криминальным В. Януковичем Запад пытался построить 

партнерские отношения. «Стоит лишь пустить в оборот ловкий 

политический лозунг, и, однажды проснувшись, вы обнару-

жите, что он властвует над вами, определяет вашу судьбу, 

против которой вы бессильны. Что может быть противнее 

трезвому государственному уму и здравому смыслу, чем 

одержимость абстрактной идеей, не имеющей определенного 

отношения к тому, что действительно поставлено на карту»22.    

Россия и Украина – государства с одним типом 

политического устройства, страны, в которых стержнем 

государственной власти являются спецслужбы, а их главная 

функция – подмена и подавление институтов гражданского 

общества. События в Киеве, а затем и гражданская война на 

востоке Украины в 2014 году показали монолитности 

российской и украинской псевдоэлит в борьбе с теми 

опасностями, которыми им грозит развитие гражданского 

общества, как и опасность продвижения демократических 

ценностей на Восток. Генри Киссинджер абсолютно прав, 

призывая западных политиков в своей статье в The Washington 

                                                           
21  Кандидаты в президенты Украины: кто будет строить "новую жизнь" 

Порошенко? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355465-kandydaty-v-prezydenty-

ukrayny-kto-budet-stroyt-novuui-zhyzn-poroshenko. 5.05.2014. 
22  Моргентау Ганс. Международная политика // Антология мировой 

политической мысли: в 5 т. Т. II : Зарубежная политическая мысль. XX в. 

Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки. – М. : Мысль. –  1997. – 830 с. 

[1]. –  С. 504.  



Б.В. Зажигаев  

 22  

 

Post изучать российскую историю: «Запад должен понимать, что 

для России Украина никогда не будет зарубежной страной. 

Российская история начинается с Киевской Руси. Из нее берет 

начало русская религия. В течение многих веков Украина была 

частью России, но и до того их истории тесно переплетались». 

(The West must understand that, to Russia, Ukraine can never be 

just a foreign country. Russian history began in what was called 

Kievan-Rus. The Russian religion spread from there. Ukraine has 

been part of Russia for centuries, and their histories were 

intertwined before then.)23 Как показали события 2013–2014 годов 

российская деспотия и сегодня определяющая составляющая 

украинской политики. Свидетельство тому бегство всей шайки 

Януковича именно в Россию. 

 Неформальный элитный пакт обеспечил украинской 

псевдоэлите сохранение статус-кво, устранил опасности от 

внезапно возникшей смуты, причина которой – пример 

западного образа жизни, продемонстрированный Европой 

украинским заробитчанам на протяжении 23 лет. Именно 

жители западной Украины стали локомотивом украинской 

смуты, «жаждя встретить в европейцах братьев, чтобы стать 

их друзьями и учениками» 24 . Итальянский просветитель и 

юрист Чезаре Беккария писал: «Ни знатный, ни богатый не 

должны иметь права откупиться деньгами за преступления 

против слабых и бедных. В противном случае богатство, 

являющееся благодаря покровительству законов наградой за 

трудолюбие, стало бы опорой тирании. Там нет свободы, где 

законы допускают, что в известных случаях человек перестает 

                                                           
23 Henry Kissinger: To settle the Ukraine crisis, start at the end. / [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-

kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-

11e3-8466-d34c451760b9_story.html. 10.08.2014. 
24  Кондорсе Мари Жан Антуан Никола . Эскиз исторической картины 

прогресса человеческого разума. // Антология мировой политической мысли: 

в 5 т. Т. I. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – М. : 

Мысль. –  1997. 832 с. [1]. – С. 519. 

http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
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быть личностью и рассматривается как вещь. В таком случае 

вы бы увидели, что сильные прилагают все свое старание, 

чтобы использовать те положения, которые закон установил в 

их интересах. Эта лазейка является волшебной палочкой, 

превращающей граждан в рабочий скот, она является в 

руках сильного цепью, которой он связывает действия 

непредусмотрительных и слабых. Вот почему при некоторых 

правлениях, имеющих всю видимость свободы, скрытно 

господствует тирания или же она непредвиденно проникает в 

какой-либо забытый законодателем уголок и там незаметно 

усиливается и распространяется. Против явной тирании люди 

воздвигают обычно самые прочные преграды. Но они не 

обращают внимания на незаметного червя, подтачивающего 

плотину и открывающего разрушительному потоку путь, тем 

более надежный, чем более он сокрыт»25. 

 Именно молодое поколение украинской олигархии 

перехватило инициативу у народного восстания и уже в 

середине августа 2014 года устранило все опасности своему 

коррумпированному клептократическому режиму. «Да ведь 

при олигархии правители, стоящие у власти, будучи 

богатыми, не захотят ограничивать законом распущенность 

молодых людей и запрещать им расточать и губить свое 

состояние; напротив, правители будут скупать их имущество 

или давать им под проценты ссуду, чтобы самим стать еще 

богаче и могущественнее. Это у них – самое главное»26. 

Несмотря на этническую близость России и Украины, это 

народы с разной ментальностью, «однако это не относится к 

                                                           
25 Беккариа Чезаре. О преступлениях и наказаниях. // Антология мировой 

политической мысли: в 5 т. Т. I. Зарубежная политическая мысль: истоки и 

эволюция. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. Науки. – М. : Мысль. –  

1997. 832 с. [1]. – С. 502 
26 Платон. Государство. // Антология мировой политической мысли: в 5 т. Т. 

I. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. / Нац. обществ.-науч. 

фонд. Акад. полит. науки. – М. : Мысль. –  1997. 832 с. [1]. – С. 98-99.  
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нашим правительствам: все народы больны нравственно, но 

нет даже двух режимов, кои походили бы друг на друга. 

Законы любого рода, предназначенные быть лекарством 

души, почти всюду составлены шарлатанами, лечащими нас 

полумерами; некоторые же из этих шарлатанов прописывают 

нам яды»27.  

Желание украинского народа приблизиться к европейским 

ценностям и показать Украину, как легитимное народное 

государство в условиях развращенного государства дало 

обратный результат. Молодое правительство А. Яценюка 

руководствуется старыми, проверенными методами, 

описанными Н. Макиавелли: «У правительства против народа 

только два верных средства – иметь всегда наготове хорошую 

армию, какая была у Римлян, или поселить в народе такое 

расстройство, такие раздоры, такое несогласие, такой 

беспорядок, чтобы он никак не мог соединиться и восстать 

против правительства. Все другие насильственные меры для 

удержания народа в повиновении совершенно бесполезны»28. 

Это стало возможным благодаря стремлению населения 

Украины сохранить для Запада видимость легитимности. 

«Сознание легитимности заставляет мириться с серьезными 

недостатками во избежание абсолютного зла – террора и страха 

– при деспотичном режиме. Политическая свобода 

устанавливается не в результате чисто рассудочных 

соображений, она связана с легитимностью»29.  

                                                           
27 Вольтер Франсуа Мари. О феноменах природы. // Антология мировой политической мысли: в 

5 т. Т. I. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. 

полит. науки. – М. : Мысль. –  1997. 832 с. [1]. – С. 380. 
28  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О 

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

639 с. – С. 279. 
29  Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Антология мировой 

политической мысли : в 5 т. Т. II : Зарубежная политическая мысль. XX в. 

Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки. – М. : Мысль. –  1997. – 830 с. 

[1]. –  С. 274. 
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Украинский политик Сергей Тигипко, лидер партии 

«Сильная Украина» заявил, что «новые власти возглавили 

старые коррупционные схемы. Взятки стали выше. Сегодня 

«раскачивают лодку» и крадут»30.  

Российская элита в лице украинской обрела латентного 

союзника в борьбе за изменение своего геополитического 

статуса, в том числе и на легализацию аннексии Крыма. 

Обе противоборствующие стороны: Запад и Россия – 

продвигают и реализуют свои интересы и цели в Украине 

присущими им методами. Запад делает ставку на продвижение 

демократических ценностей. Сущность метода довольно точно 

сформулировал З. Бжезинский: «Я думаю, что американское 

лидерство необходимо, если быть лидером означает не 

диктовать свою волю, а увлекать своим примером»31. 

Россия, опираясь на общность менталитета, этнические 

корни и историю, делает ставку на украинскую олигархию – 

«форму правления дурную во всех отношениях» 32 . 

Признаки олигархии, сформулированные Платоном, в 

Украине актуальны и ныне: «Заранее объявляется, что к 

власти не допускаются те, у кого нет установленного 

имущественного ценза. Такого рода государственный строй 

держится применением вооруженной силы или же был еще 

прежде установлен путем запугивания»33.  

                                                           
30 Тигипко С. Радио Эра ФМ «Герой дня». 5.08. 2014. 
31  Бжезинский Збигнев. Скоукрофт Брент. Америка и мир: Беседы о будущем 

американской внешней политики. Пер. с англ. И.Е. Добровольского. — М.: Астрель, 

2012. — 317 [3] с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://www.e-

reading.by/bookreader.php/1022416/Ignatius_-_Amerika_i_mir_Besedy_o_ buduschem 

_amerikanskoy_vneshney_politiki.htm 20.07.2014. 
32  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О 

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

639 с. – С. 119. 
33 Платон. Государство. // Антология мировой политической мысли : в 5 т. Т. 

I. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. / Нац. обществ.-науч. 

фонд. Акад. полит. науки. – М. : Мысль. –  1997. 832 с. [1]. – С. 98-99.   
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С бегством Януковича произошло укрепление олигархии, 

окончательно оформился распад государственности, 

сформировались частные армии, а олигархи узаконили права 

на области и регионы Украины в качестве вотчин. Фактически 

оформляется приватизация государственной власти. «На 

сегодняшний день есть предложения, чтобы каждая партия, 

которая хочет идти на выборы, платила залог 12,5 млн. грн. 

(авт. – 1 млн.$), а кандидат – 120 тыс. грн. (авт. – примерно 10 

тыс. $). Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" 

народный депутат от фракции ВО "Батькивщина" Андрей 

Павловский»34. 

 Деятельность политических партий в Украине не 

совместима с демократическими принципами, их 

финансирование осуществляется в теневом секторе и, в общем-

то, криминальна. Было бы наивно полагать, что, придя к власти, 

их члены начнут бороться с коррупцией и продвигать 

демократические ценности. Наилучшим образом политическую 

систему характеризует политическая деятельность Президента 

Украины Петра Порошенко принявшего участие в создании и 

работе партий с диаметральными, даже враждебными 

идеологиями. Став депутатом Верховной Рады III созыва и 

примкнув к пропрезидентской фракции СДПУ(о). (авт. – В. 

Медведчук). Был одним из основателей «Партии регионов» (авт. 

– В. Янукович). В 2001 году он ушел в оппозицию, возглавив 

предвыборные кампании сначала «Нашей Украины», а потом и 

Виктора Ющенко. Весной 2014 года, заручившись поддержкой 

Виталия Кличко, пошел на президентские выборы, 

позиционируя себя как «единого кандидата от демократических 

                                                           
34 Залог для партий на выборах предлагают установить в размере 12,5 млн 

гривен, – Павловский. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://112.ua/politika/zalog-dlya-partiy-na-vyborah-predlagayut-ustanovit-v-

razmere-12-5-mln-griven-pavlovskiy-100291.html. 10.08.2014.  
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сил»35. Подобное политическое поведение описано английским 

философом, основоположником эмпиризма Фрэ́нсисом 

Бэ́коном: «Часто видим мы, что человек, добившись успеха, 

переходит в партию, враждебную той, коей обязан он своим 

возвышением, полагая, вероятно, что с первой он свое уже 

взял, и ища новой выгоды. Такому перебежчику это сходит 

легко, ибо, когда силы долгое время уравновешены, 

приобретение даже одного лишнего приверженца дает перевес 

одной из сторон, а вся заслуга приписывается ему. Если кто 

держится середины между двумя партиями, это не всегда 

происходит от умеренности, но нередко от своекорыстия и 

имеет целью извлечение выгоды из обеих. [...]»36. 

Это явление для Украины массовое и привело к 

состоянию, описанному Полем Анри Гольбахом: «Нация 

находится в состоянии распри, когда принципы которыми 

руководствуется ее правительство, порочны, а законы плохи и 

бессильны; когда к власти относятся с презрением; когда 

анархия охватывает все сословия государства; когда граждане 

обособляют свои интересы от интересов родины и 

отмежевываются от нее; когда гражданские войны вооружают 

граждан друг против друга; когда с помощью насилия 

изменяют форму правления в государстве; когда иноземные 

захватчики вторгаются в страну, чтобы расчленить ее и 

лишить ее независимости; наконец, когда пружины 

государственного механизма ослабевают и роскошь делает все 

умы равнодушными ко всему, что приносит пользу, внушая 

безразличие к общественному благу и презрение к 

                                                           
35  Кандидаты в президенты Украины: кто будет строить "новую жизнь" 

Порошенко? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355465-kandydaty-v-prezydenty-

ukrayny-kto-budet-stroyt-novuui-zhyzn-poroshenko. 5.05.2014. 
36 Бэкон Френсис. Опыты или наставления нравственные и политические.  // 

Антология мировой политической мысли: в 5 т. Т. I. Зарубежная 

политическая мысль: истоки и эволюция. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. 

полит. Науки. – М. : Мысль. –  1997. 832 с. [1]. – С. 313.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355465-kandydaty-v-prezydenty-ukrayny-kto-budet-stroyt-novuui-zhyzn-poroshenko
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355465-kandydaty-v-prezydenty-ukrayny-kto-budet-stroyt-novuui-zhyzn-poroshenko
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добродетели. Тогда у государства нет больше граждан; оно 

заполнено порочными, оторванными от своей родины су-

ществами, которых воодушевляет лишь необузданная страсть к 

богатству, наслаждениям и легкомысленному образу жизни»37. 

Жертва Украиной – российский «гамбит» в 

глобальной игре 

С учетом описанного влияния на Украину и 

особенностями формы правления, Россия стремится 

использовать Украину в качестве инструмента влияния на 

Запад. Можно согласиться с Генри Киссинджером: «Россия 

должна признать, что попытки превратить Украину в 

государство-сателлит и за счет этого снова передвинуть 

российские границы обрекают ее на повторение 

самосбывающегося цикла взаимных мер давления в отношениях 

с Европой и США (Russia must accept that to try to force Ukraine 

into a satellite status, and thereby move Russia’s borders again, 

would doom Moscow to repeat its history of self-fulfilling cycles of 

reciprocal pressures with Europe and the United States.38). 

 Россия осознает все риски, связанные с утратой влияния 

на Украину. Единственный выход – ставка на украинскую 

олигархию, действия которой, как в политике, так и в 

экономике, уже в ближайшие месяцы отбросят Украину на 

уровень примитивных древних цивилизаций, нравы в которых 

описаны Джоном Локком: «Для древних разбойничать было не 

позорно, а похвально», – свидетельствует в своих схолиях к 

Гомеру Дидим. «У древних египтян, а это был народ весьма 

                                                           
37  Гольбах Поль Анри. Естественная политика или беседы об истинных 

принципах управления.  // Антология мировой политической мысли: в 5 т. Т. 

I. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. / Нац. обществ.-науч. 

фонд. Акад. полит. Науки. – М. : Мысль. –  1997. 832 с. [1]. – С.473-474 
38 Henry Kissinger: To settle the Ukraine crisis, start at the end. Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-

kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-

11e3-8466-d34c451760b9_story.html. 10.08.2014.   

http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
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хитроумный в изобретении всякого рода искусств и 

проницательный в исследовании и познании природы, все виды 

воровства считались дозволенными и похвальными», – 

утверждает Аристон, цитируемый А. Геллием39. 

У лакедемонян, людей рассудительных и смелых (а ведь 

жили они не так давно, как египтяне), по словам немалого числа 

весьма достойных авторов, также существовали право и обычай 

воровать». 

И такое несоответственное понимание справедливости не 

исчезло до нашего времени, если до сих пор у множества 

народов грабить, обманывать, нарушать слово, похищать, 

силою оружия захватывать столько, сколько сможешь, 

почитается настоящей доблестью и истинной славою и 

причисляется к величайшим добродетелям полководца. 

Они уверены, что справедливость такова, какой они ее 

себе воображают: слепая и вооруженная мечом. Катон 40 

говорил: «Мелкие воры влачат жизнь в темнице заключенными 

в оковы, а грабители государства процветают в золоте и 

пурпуре»41. 

 В глобальной игре Россия делает неординарный, 

циничный ход. Я бы назвал по шахматной терминологии 

«гамбит»42. Россия жертвует Украиной и ее народом, стремясь 

                                                           
39Aulus Gellius. Noctes Atticae XI 18, 16. Авл Геллий — римский писатель II в.; его 

произведение «Аттические ночи» в 20 книгах представляет собой сборник выписок на 

разные темы из сочинений греческих и римских писателей. Аристон был римским 

юристом времен императора Траяна (начало II в.).  
40  Марк Порций Катон по прозвищу Цензор (234 – 149 до н.э.), римский 

государственный деятель и писатель, выступал против чрезмерной роскоши, влияния 

чужеземных идей и обычаев и отстаивал чистоту нравов. 
41 Локк Дж. Сочинения: В 3 т. / Пер. с англ. и лат. Т. З / Ред. и сост., авт. примеч. А. Л. 

Субботин. – М. : Мысль, 1988.– 668[1] с: ил., 1 л. портр. – (Филос. наследие). C. 31-32. 
42 Гамби́т (от итал. gambetto — подножка) — общее название дебютов, в 

которых одна из сторон в интересах быстрейшего развития, захвата центра 

или просто для обострения игры жертвует материал (обычно пешку, но 

иногда и фигуру). 
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сохранять в длительной перспективе свое влияние на 

территорию и народы Украины. Учитывая, что политика России 

уже в ближайшей перспективе ввергнет экономику Украины в 

социально-экономический коллапс и хаос гражданской войны, 

Россия будет являть собой пример относительно 

цивилизованного государственного устройства. В тоже время 

уже нынешнее состояние Украины – гарантия того, что Украина 

лишается перспектив членства ЕС в обозримой перспективе. 

Кроме того, своим развращенным состоянием Украина будет 

угрожающе давлеть над либерально-демократическим миром, 

представляя опасность ввергнуть его в гуманитарную 

катастрофу. Именно это является предметом неформального 

псевдоэлитного российско-украинского пакта. «Разврат 

непременно начал бы переходить от глав государства к его 

членам, и когда им заразились бы и члены, то не было бы 

средства исправить зло. Нужно признать за несомненную 

истину, что развращенное монархическое государство 

никогда не может достичь свободы, хотя бы государь был 

уничтожен со всем своим родом; это ведет только к смене 

одного государя другим, и государство никогда не получит 

свободы, если ему не попадется какой-нибудь добрый и 

честный правитель; но и тут свобода его продлится лишь 

 на столько времени, на сколько продлится жизнь этого 

государя»43.  

 Нет сомнения, что Россия выходит на место ведущего 

игрока глобальной политики, и значительную роль здесь 

играет российский гамбит с Украиной, но нет сомнений, что  

борьба за влияние в глобальной политике только 

разворачивается. И кто выиграет от этого столкновения 

неизвестно. Не исключено, что это будет третья сила, 

проводящая более мудрую и взвешенную политику.  

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

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

639 с. – С. 154. 
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The author analyzes the processes of world politics in the 

contemporary context of globalization. He concludes that in a short 

historical period in the world politics a lot of tectonic changes took 

place. They are primarily connected with the well-established trend 

of revival of imperial ambitions of the Russian Federation, in which 

a special role is played by its leader – Vladimir Putin. On the basis 

of in-depth political analysis the author concludes that the basis of 

tectonic changes is the contradictions between Russia and the United 

States, based on a different vision of the direction of development of 

world politics in the context of globalization, the role of their 

countries, in the context of national geopolitical and geostrategic 

interests of the concepts for their implementation.   

According to the author, the collision point (intersection) of 

these interests is the territory of Ukraine, which has turned into a 

depraved state in the classic sense due to objective and subjective 

reasons of the modern political elite formation failure and its low 

level of education and inability to public management. Corruption 

was an accelerator of state fragmentation, as well as multi-religious 

views of the population. As a result, Ukraine has become an object 

(territory) which actors in global policy use as a tool to demonstrate 

strength in the struggle for leadership on the global political arena.  

Key words: world policy, Ukraine, Russia, The USA, 

geopolitics, corruption, instrument, elite treaty, fragmentation. 

Автор анализирует процессы  мировой политики в 

современных условиях глобализации. Делает вывод, что за 

короткий исторический период в мировой политике произошли 

тектонические изменения. Они в первую очередь связаны с 

устоявшейся тенденцией возрождения имперских устремлений  

Российской Федерации, особую роль в которой играет ее лидер 

– Владимир Путин. На основе глубокого политологического 

анализа автор делает вывод, что в основе тектонических 

изменений лежат противоречия между Россией и США, 
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базирующиеся на различном видении вектора развития мировой 

политики в условиях глобализации, роли своих государств, в 

контексте национальных геополитических интересов и 

геостратегических концепций их реализации. По мнению 

автора, точкой столкновения (пересечения) этих интересов 

является территория Украины, которая в силу объективных и 

субъективных причин неспособности формирования 

современной политической элиты, ее низкого образовательного 

уровня и неспособности к государственному управлению, 

превратилась в развращенное государство в классическом 

понимании. Катализатором фрагментации государства стала 

коррупция, а также  многоконфессиональный состав 

населения. В результате Украина превратилась в объект 

(территорию), который акторы глобальной политики 

используют в качестве инструмента для демонстрации  силы в 

борьбе за лидерство на мировой политической арене.  

Ключевые слова: мировая политика, Украина, Россия, 

США, геополитика, коррупция, инструмент, элитный пакт, 

фрагментация. 
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аспірантка Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В 

НЕОКОРПОРАТИВНІЙ ПАРАДИГМІ 

 

Економічна криза минулих років поставила під сумнів 

ліберальні підходи до регулювання відносин між владою, 

бізнесом і суспільством. Корпоративна теорія представлення 

інтересів і реалізації політичної волі набуває нового дихання у 

вигляді неокорпоративної парадигми в умовах глобалізації. 

Одним з найбільших викликів для суверенітету національних 

держав стають транснаціональні актори міжнародних 

відносин, до яких належать передусім транснаціональні 

корпорації. У цій статті аналізується роль ТНК як одного зі 

складників тристоронньої моделі неокорпоративізму та 

взаємодії влади, бізнесу й суспільства в новій системі 

міжнародних відносин. 

Ключові слова: неокорпоративізм, транснаціональні 

корпорації,  некомерційні організації, національна держава, 

актор міжнародних відносин, громадянське суспільство.   

 

Перебуваючи під впливом глобалізаційних процесів, 

сучасна міжнародна система стає складнішою та 

багаторівневою. Поглиблення взаємозалежності авторів 
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міжнародних відносин та ускладнення політичної системи 

утворюють попит на пошук нових методів керованості 

суспільством. Оскільки забезпечити порядок сучасного світу 

силами лише національних держав уже неможливо. 

З одного боку, держава залишається ключовим гравцем у 

міжнародних відносинах, з другого —  активізуються інші 

актори, які до цього часу не могли отримати значного впливу на 

формування світового порядку. Насамперед  йдеться про 

транснаціональних акторів, до яких належать неурядові 

організації, суспільні рухи, світові засоби масової інформації, 

приватні компанії і навіть громадяни. У свою чергу, у міру 

розгортання процесу глобалізації зростає й активність   

взаємодії між недержавними акторами та розвивається 

транснаціональна структура [1, с. 188].  Залишаючись 

суверенними, держави все більше залежать від економічних 

складників глобалізації, посилюється вплив ТНК на світову 

політику. 

Проблема керованості міжнародною системою, яка 

перебуває під впливом тенденцій глобалізації та 

транснаціоналізації, а також сучасні виклики, до яких можна 

зарахувати економічний і соціальний дисбаланс, проблеми 

забезпечення екологічної, військової та інформаційної безпеки, 

вимагають переосмислення відносин держав, суспільства та 

бізнесу як на внутрішній, так і на зовнішній арені. У цьому 

зв’язку переосмислення концепції корпоративізму може стати 

ключем для подолання цих проблем, підвищити рівень 

керованості світової системи. 

Мета статті полягає в аналізі значення ТНК в концепції 

неокорпоративізму в умовах глобалізації. 

Завдання: дослідити місце ТНК в концепції 

неокорпоративізму в умовах глобалізації, а також сутність 

корпоративної дипломатії як засоби впливу ТНК на формування 

транснаціональної структури світового порядку. 
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Концептуальним підґрунтям для написанні статті 

слугували теоретичні доробки, представлені в працях 

вітчизняних, західних та російських дослідників. Концепція 

неокорпоративізму на відміну від лобізму являє собою таку 

систему взаємодії бізнесу та влади, у якій відбувається 

двосторонній вплив, тому її дослідження має доволі різнобічний 

характер. Неокорпоративізм, з одного боку, як система 

представництва інтересів, а з другого —  як інструмент 

напрацювання та реалізації публічної політики включає 

елементи громадянського суспільства в політичний процес, 

дозволяючи формалізувати відносини влади, приватного 

сектору та громадянського суспільства. 

Після дискредитації корпоративізму політичними 

режимами тоталітарних та авторитарних імперій ХХ століття та 

сприйняття його як моделі державного устрою, що суперечить 

демократичним принципам, нове народження цієї доктрини в 

1970-х роках пов’язують з працями Ф. Шміттера та Г. Лембруха 

як структури представництва інтересів і системи розробки 

політичних взаємодій [2]. 

У своїх дослідженнях А. Коусон, П. Катзенштейн, М. 

Аткінсон, В. Коулмен та інші розглядають функціональні 

можливості неокорпоративізму в різних секторах суспільства, 

характеризуючи його як систему централізованого прийняття 

політичних рішень, що інтегрує в себе асоціації та об’єднання 

бізнесу й громадянського суспільства [3; 4].  Ф. Тракслер, О. 

Моліно, М. Роудс та А. Сіарофа розглядають неокорпоративізм 

з позиції неоінституціоналізму, приділяючи увагу передусім 

змінам цієї концепції в період неолібералізаційної 

спрямованості політики розвинених країн та оцінюючи 

можливості застосування принципів неокорпоративізму в 

посткризові періоди розвитку [5].   

Розробкою доктрини неокорпоративізму займалися також 

С.П. Перегуцов, Н.Ю. Лапіна, А.В. Павроз та інші. 
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Загалом перелік робіт в цій сфері доволі великий, однак 

більшість із них припадає на 1970 —  1980-ті роки, які 

характеризувалися посиленою увагою до цієї проблеми. 

На сучасному етапі ставлення до концепції 

неокорпоративізму в Україні носить доволі популістський 

характер, проявляючись у закликах до співпраці між бізнесом і 

владою при розробці схем і правил у певних галузях. 

Взаємодія між владою та бізнесом відбувається на різних 

рівнях і за різних обставин, зважаючи як на ступінь розвитку 

країни, так і на впливовість приватних компаній. Особливого 

значення набуває співпраця з транснаціональними 

корпораціями, які, отримавши потенціал нових акторів 

міжнародних відносин, стають, на думку одних дослідників, 

головними рушійними силами світового економічного та 

соціального розвитку, зацікавленими в зростанні благополуччя 

громадян, що створюють попит на їх продукцію, і в політичній 

стабільності, необхідній для реалізації довгострокових проектів.  

Однак для інших авторів ТНК залишаються експлуататорами 

природних і трудових ресурсів країн, що розвиваються, які 

здатні принести в жертву вигоді гуманітарні й екологічні 

цінності [6, с. 234].  

Спочатку в межах корпоративізму Ф. Гегель та інші 

розглядали корпорації як об’єднання за професійними 

принципами всередині країни, котрі як захищали своїх членів, 

так і регулювали відносини всередині групи. Проте за сучасних 

умов, коли ТНК майже монополізують певні сектори економіки 

в різних країнах, на перший план виходить питання побудови 

нових принципів взаємодії національної держави з актором, що 

лише частково підпадає під її юрисдикцію та політичну волю. 

По суті, сучасні ТНК на основі ліберальних економічних 

принципів реалізували ідеї найрадикальніших прибічників 

корпоративізму середини минулого століття, які пропонували 

розв'язати соціальну й економічну кризу модерну через 

примусову організацію суспільства відповідно до галузей 
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промисловості у «вертикальні» корпорації, що об’єднували б 

робітників і роботодавців. 

Корпоративізм дозволяє використовувати союзи як 

природний механізм контролю за бізнесом, що уможливлює 

наявність держави в економіці, проте не відбувається 

«одержавлення» останньої. Глобалізація світової економіки 

змінює традиційні форми представництва інтересів. І ТНК 

відіграють у цьому процесі найважливішу роль, оскільки схема 

традиційного представництва на основі асоціацій підприємців 

не може задовольнити їх  повністю як на національному, так і на 

міжнародному рівнях.  

Таким чином, зміна ролі акторів міжнародних відносин, їх 

функцій і переосмислення цінностей національної держави 

впливає на застосування основ неокорпоратизму в сучасному 

світі. З одного боку, незалежність ринку, транснаціональних 

корпорацій і фінансових потоків слугує доказом падіння ролі 

національної держави, а з другого —  з настанням економічної 

кризи виявилось, що держава та штучні механізми регулювання 

ринку стали єдиним засобом порятунку для багатьох 

транснаціональних банків. І. Валлерстайн висловлює думку, що 

зовсім не в інтересах великих компаній прагнути до зменшення 

ролі держави, а причини втрати внутрішнього та зовнішнього 

суверенітету національної держави перебувають не в зміні 

структури світобудови, викликаній зростання значення 

транснаціональних корпорацій, а в падінні довіри суспільства 

до ліберального реформізму [7].  

Існування формальної системи представництва 

організованих інтересів, що і являє собою неокорпортизм, 

вимагає формалізації й каналів комунікації, відкритості 

інформаційних потоків і процедур зворотного зв'язку. Однак 

структура транснаціональних корпорацій складається з багатьох 

чинників, враховуючи складні фінансові схеми та субконтракті 

ланцюги, що в реальності призводить до сильної концентрації 

влади. Це ускладнює процес організації інтересів і впливає на 
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можливості демократії щодо розв'язання викликів 

транснаціональних корпорацій. Відмова від урахування 

інтересів таких великих гравців, як ТНК, хоч доволі часто і 

декларується, але в дійсності є нереальною. 

Світове товариство намагається віднайти розв'язок для 

нових проблем у сфері регулювання і контролю, впоратися з 

якими виявляється можливим лише на транснаціональному 

рівні та за умови співробітництва некомерційних організацій, 

тобто створити нову тристоронню модель взаємодії за участі 

держав, ТНК та НКО.  

Міжнародні організації, бізнес і мережеві організації 

громадянського суспільства завдяки партнерству, яким у цьому 

конткесті зазвичай заміняють   термін “корпоративізм”, можуть 

розв'язувати проблеми наднаціонального рівня, застосовуючи на 

практиці принципи представництва для виконання глобальних 

завдань. 

Ефективність існуючих форм взаємодії ТНК, держав і 

суспільства оцінюється неоднозначно, оскільки такі поняття, як 

корпоративне громадянство, корпоративна соціальна 

відповідальність та інші, видозмінюються під впливом реалій 

глобального світу. Виходячи на міжнародний рівень, компанії 

потрапляють у сферу жорсткішої конкуренції, що вимагає від 

них скорочувати витрати, серед іншого й у соціальній сфері. З 

другого боку, глобалізація збільшує можливості впливу на 

корпорації з боку громадянського суспільства, міжнародних 

некомерційних організацій і наднаціональних структур, що 

створені відповідати за стабільний розвиток, включаючи 

соціальні та екологічні проблеми. Відкрите зневажання 

суспільних цінностей не може дозволити собі жоден із 

впливових міжнародних корпоративних акторів, оскільки це 

може призвести до надзвичайних іміджевих втрат. 

З боку транснаціональних компаній також формується 

специфічна система спілкування з владою, яка включає різні 
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фактори та предбачає врахування інтересів суспільства, які іноді 

заважають отриманню прибутку. 

З розвитком транснаціональних корпорацій складались і 

видозмінювалися відносини як усередині цих об’єднань, так і 

їхні зв’язки зі світом. У 80-х роках ХХ ст. утворилися технічні, 

економічні та політичні умови для виникнення нового явища – 

глобальних засобів масової комунікації. Збільшення 

економічної сили ТНК підсилило їхній вплив на політичні та 

суспільні відносини і спричинило появу нового актора 

міжнародних відносин. 

Для комунікаційного простору транснаціональних 

корпорацій характерне напрацювання певних стандартів, правил 

і засобів здійснення внутрішніх і зовнішніх відносин, 

утворюються корпоративна культура й дипломатія. 

Існує декілька досить різнобічних підходів до сприйняття 

та розуміння поняття корпоративної дипломатії.  

Персональна корпоративна дипломатія спрямована на 

досягнення власного професійного успіху та влиття до 

корпоративної культури. Зовнішнім аспектом персональної 

корпоративної дипломатії виступають стандарти, правила й 

засоби комунікації окремих представників компанії із третьою 

стороною, а саме: з іноземними урядами, різними групами 

впливу на суспільну думку та комерційними структурами.    

З другого боку, корпоративна дипломатія розглядається як 

частина публічної дипломатії. Так, Ульрих Стеджер, наприклад, 

визначає роль корпоративної дипломатії в межах контексту 

відносин між компанією та її середовищем. Сюзан Стрендж 

вивчає КД в межах міжнародної політичної економіки, особливо 

наголошуючи на зв’язках між компаніями та компаній з 

урядами. І врешті-решт, дослідники розглядають корпоративну 

дипломатію як соціальну відповідальність компанії та її вплив у 

межах певної соціальної системи [8].  Загалом корпоративну 

дипломатію можна схарактеризувати як діапазон діяльності, 

спрямованої на створення сприятливих умов для досягнення 
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цілей корпорації. Корпоративна дипломатія, у цьому сенсі, 

включає таку діяльність, як вплив на інших економічних і 

соціальних акторів для створення та підвищення бізнесових 

можливостей, співробітництво з лідерами суспільної думки та 

державними діячами, запобігання можливих конфліктів із 

зовнішніми зацікавленими сторонами та мінімізація політичних 

ризиків, залучення ЗМІ та лідерів думки до збереження 

корпоративного іміджу й репутації [9].  

Отже, можемо підсумувати, що  тенденція до побудови 

системних політичних відносин набуває широкого розмаху, 

проте визначенний рух до нового соціального партнерства 

вимагає целеспрямованих змін у політичній системі. 

Діючи на території різних країн, ТНК можуть обирати 

правовий режим з найменшими обмеженнями для ведення 

бізнесу. Найзагрозливішою ситуація стає в "недієздатних" 

країнах чи країнах, що розвиваються. У цих державах 

законодавче й виконавче регулювання слабке, а на тлі великого 

рівня корупції та економічної могутності корпорацій це може 

призводити до всевладдя ТНК. Крім того, такі країни можуть 

свідомо обмежувати права своїх громадян задля того, щоб 

привабити транскордонні корпорації.  

Труднощі, які виникають при визначенні особистого 

закону ТНК через глобальний характер їх діяльності, свідчать 

про неефективність застосування до них критеріїв інкорпорації 

чи осідлості і вимагають звернення до теорії контролю, згідно з 

якою особистий закон подібного об'єднання встановлюється за 

особистим законом головної компанії. Альтернативою такому 

підходу є застосування наднаціонального "права ТНК", під яким 

маються на увазі норми міжнародного чи транснаціонального 

права, яке виключне і може бути застосоване для регулювання 

діяльності ТНК, а не національне право будь-якої держави [10]. 

Із збільшення чисельності ТНК та посиленням їх 

могутності світова спільнота почала шукати шляхи з'ясування 

цього питання. До рекомендованих принципів діяльності ТНК 
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вводить обов'язок діяти в усьому світі згідно з правовими 

нормами країни-походження. Однак виконання цього принципу, 

по-перше, залежить від бажання самої корпорації, а по-друге, 

може наштовхуватися на суверенітет країни базування дочірніх 

товариств. 

Єдиного нормативного акта, який регулював би діяльність 

ТНК, немає. Нечисленні міжнародно-правові документи є або 

регіональними, або ж їх норми не мають імперативного 

характеру. 

Однак прикладом подібних тенденцій найвищого рівня 

може бути створений за ініціативою Генерального Секретаря 

ООН 1999 року Глобальний договір між ООН, бізнесом та 

організаціями громадянського суспільства з питань екології, 

праці та прав людини [11]. У ньому чітко простежується 

класична тристороння корпоративна модель: уряди, 

представлені авторитетною міжнародною організацією, 

інститути громадянського суспільства в особі НКО та асоціації 

праці та бізнес, під яким передбачаються ТНК. 

2001 року Європейський Союз видав документ “Зелені 

сторінки ЄС. Утворюючи Європейську систему корпоративної 

соціальної відповідальності”. Цей документ містить 

концептуальний базис поняття корпоративної соціальної 

відповідальності, її методи тощо. 

Початок розвитку течії корпоративної соціальної 

відповідальності припадає на післявоєнні роки та набуває 

особливого оформлення в 1960 — 1970-ті роки. Спочатку 

робилися спроби регулювання на державному рівні в 

розвинених країнах, потім —  на міжнаціональному. Та власне 

КСВ як добровільне саморегулювання ТНК почалось у 1980— 

1990-х рр. 

Зацікавленість транснаціональних корпорацій у 

співробітництві з громадянським суспільством спричинена 

активізацією НКО, які в сучасному світі об'єднуються у великі 

мережі та збільшують можливості для просування власних 
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інтересів серед традиційніших політичних акторів. Порядок 

діяльності НКО включає також прямі звинувачення 

транснаціональних корпорацій в екологічних і соціальних 

злочинах. Необхідність залучення цих НКО до процесу 

приняття політичних рішень, не у вигляді лобістських 

коридорних угод, а у формі відкритого діалогу, набуває форми 

неокорпоративізму, який таким чином змінюється відповідно до 

новітніх викликів, дозволяє нівелювати критику радикальних 

елементів, посилюючи вплив стриманіших груп. 

Отже, у сучасному світі національні держави, 

залишаючись важливим актором міжнародних відносин, не 

можуть самостійно контролювати діяльність  ТНК, враховуючи 

специфіку транснаціональної діяльності останніх. Тому на 

даний момент упровадження суспільного контролю у вигляді 

транснаціональних некомерційних організацій і 

саморегулювання діяльності ТНК, зважаючи на різноманітні 

правові форми корпорацій та економічні моделі, є чи не єдиною 

можливістю мінімізувати шкідливий вплив від підприємницької 

діяльності на права людини та навколишнє середовище.    
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The last financial crisis cast serious doubts on liberal 

principles of relationship regulation between the power, business 

and society. The Corporatism as the theory of interest representation 

and realization of political will got a second wind in the form of a 

neo-corporate paradigm in the context of globalization. 

Transnational actors of the international relations and first of all 
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multinational corporations are one of the major challenges for the 

sovereignty of the national states. This article is devoted to the 

analysis of the role of Multinational Corporation as components of 

tripartite model of neocorporativism and interaction between the 

power, business and society in modern international system. 

Keywords: neocorporativism, Multinational Corporation, non-

profit organization, national state, actor of the international 

relations, civil society. 

 

 

Экономический кризис последних годов вызвал серьёзные 

сомнения в либеральных подходах к регулированию отношений 

между властью, бизнесом и обществом. Корпоративная 

теория представительства интересов и реализации 

политической воли получает второе дыхание в виде 

неокорпоративной парадигмы в условиях глобализации. Одним 

из важнейших вызовов для суверенитета национальных 

государств становятся транснациональные акторы 

международных отношений, к которым в первую очередь 

принадлежат транснациональные корпорации. В этой статье 

анализуется роль ТНК как одной из составляющих 

трехсторонней модели неокорпоративизма и взаимодействия 

власти, бизнеса и общества в новой системе международных 

отношений. 

Ключевые слова: неокорпоративизм, транснациональная 

корпорация, некоммерческая организация, национальное 

государство, актор международных отношений, гражданское 

общество. 
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ЗАЛУЧЕННЯ» В АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ 

РЕГІОНІ 

 

У статті досліджується діяльність адміністрації 

Б. Обами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, яка суттєво 

відрізняється від політики попередньої адміністрації 

Дж. Буша-молодшого. Її характеризує пріоритетність регіону 

в американській зовнішній політиці, прагнення адміністрації Б. 

Обами повернути регіональне лідерство США в АТР, 

підтримувати стабільність і баланс сил у регіоні, долучитися 

до регіональних інтеграційних процесів. Доведено, що таке 

зрушення пояснюється не лише різними підходами 

демократичної і республіканської адміністрацій до пріоритетів 

зовнішньої політики США, а передусім глобальними зрушеннями 

в розстановці сил на міжнародній арені – переміщенням до АТР 

рушійного центру світової економіки; зростанням у зв’язку з 

цим політичного впливу регіональних держав, передусім Китаю, 

посиленням нестабільності через конкуренцію між 

регіональними центрами сили, виникненням нових 

нетрадиційних загроз у сфері безпеки. 
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Ключові слова: США, Азійсько-Тихоокеанський регіон, 

Китай, Японія, безпека. 

 

Особливістю сучасної обстановки в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні (АТР) є високий динамізм політичних 

та економічних процесів, що формують стійку тенденцію до 

його перетворення на важливий центр світової політики й 

економіки. Важливою домінантою, що визначає характер 

ситуації в регіоні, є орієнтованість більшості країн на 

широкомасштабні економічні реформи та наявність реальних 

передумов для їх здійснення. У зв’язку з цим ті з країн, які не 

відповідають загальнорегіональній тенденції до сталого 

економічного розвитку, об’єктивно перебувають у менш 

сприятливих умовах для повноцінного включення в процес 

співробітництва, серед іншого – щодо формування двосторонніх 

і багатосторонніх торговельно-економічних та безпекових 

структур. Система міжнародних відносин в АТР, наголошується 

у численних дослідженнях про економічний і військовий 

потенціал азійських країн, передусім Китаю, щонайменше за 

останні два десятиліття не зводилася лише до протистояння 

двох країн – США і Росії. 

Мета статті – проаналізувати особливості безпекової 

стратегії США стримування і залучення в Азійсько-

Тихоокеанському регіоні. 

Нині на неї постійно й досить відчутно впливають 

китайський, японський і навіть індійський чинники, роль яких 

за останні роки і їхня значимість помітно зросла, що дає 

підстави говорити про самостійну геополітичну роль у регіоні 

КНР або Японії. Збереження значної військової і політичної 

присутності США в АТР викликає неоднозначну реакцію з боку 

країн регіону, хоча більшість з них зберігає позитивну оцінку 

стабілізуючої ролі Америки для формування сталої 

інтеграційної моделі та забезпечення високих темпів передусім 

економічного розвитку. Побоювання радикальних змін у 
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регіональній обстановці спонукає ці країни (здебільшого це нові 

індустріальні країни, що мають високі темпи економічного 

зростання) відстоювати збереження американської присутності 

та інвестиційної політики США в регіоні [1, с. 197–222].  

Разом з тим, низка держав, до яких належить насамперед 

Китай, вбачають у військовій присутності США на Тихому 

океані прагнення зберегти й навіть посилити свою військову 

гегемонію, що, у свою чергу, суперечить власним регіональним 

претензіям таких держав, скорочує їхні можливості практичної 

реалізації власних амбіцій. Слід підкреслити, що в регіоні 

зберігається низка дестабілізуючих чинників, серед яких: 

неконтрольована регіональна гонка озброєнь, проблема 

Корейського півострова, тайванська проблема, територіальні 

претензії, небезпека поширення ракетних і ядерних технологій 

тощо. Саме в АТР нині перебувають країни з потужними 

людськими ресурсами, що найбільшими у світі темпами 

збільшують свій військовий потенціал. Насамперед це 

стосується Індії та Пакистану, які нещодавно провели 

випробування ядерної зброї. Південно-Східна Азія завжди 

посідала важливе місце в стратегії США. 

На думку експертів, Східна Азія постала для США 

пріоритетним регіоном не лише з точки зору торговельних і 

економічних зв’язків, але й глобальних геополітичних інтересів 

у контексті зростання регіонального впливу КНР. У 

меморандумі групи провідних американських експертів, 

підготовленому для президента Дж. Буша-молодшого 2001 р., 

політику адміністрації Б. Клінтона було піддано серйозній 

критиці через брак чіткої стратегії в Південно-Східній Азії, 

адекватної реакції на азійську фінансову кризу, менторський 

тон у відносинах з державами субрегіону. На думку експертів, 

останніми роками адміністрація Б. Клінтона не приділяла 

достатньої уваги регіону Південно-Східній Азії, її політика 

відзначалася короткотерміновими й епізодичними відповідями 

на кризи замість чіткої, логічно послідовної стратегії. Крім того, 
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постійне невдоволення в регіоні викликала зосередженість 

США на просуванні власних уявлень про глобалізацію. 

Найбільшим пріоритетом для США в меморандумі визначено 

підтримку регіональної стабільності через запобігання 

конфлікту чи встановлення в Південно-Східній Азії 

домінування зовнішньої держави чи коаліції [2]. 

За адміністрації Дж. Буша-молодшого США здебільшого 

залучились у регіон дипломатично, збільшили допомогу 

країнам Південно-Східній Азії, повернули собі провідну роль у 

питанні про гарантії безпеки регіону, але зосередилися 

переважно на проблемах боротьби з тероризмом. Військові акції 

США в Афганістані й Іраку призвели до посилення 

антиамериканських настроїв у субрегіоні зі значним ісламським 

населенням, до активізації діяльності радикальних ісламських 

організацій. Зменшенню впливу США в регіоні сприяла також 

підвищена увага адміністрації Дж. Буша-молодшого до 

Близького Сходу на противагу відносинам з країнами Південно-

Східної Азії. 

Якщо адміністрація Дж. Буша-молодшого не приділяла 

достатньої уваги регіону Південно-Східній Азії через надмірну 

зосередженість на Іраку і боротьбі з тероризмом, то 

президентська адміністрація Б. Обами чітко демонструє своє 

прагнення повернути повномасштабне залучення США до 

Південно-Східної Азії. Під час свого першого візиту до Східної 

Азії як Держсекретаря в лютому 2009 р. Х. Клінтон, разом з 

Японією, Республікою Корея і Китаєм, відвідала Індонезію. Цей 

дружній жест до країни, у якій президент Б. Обама провів 

дитинство, передбачав встановлення тіснішого співробітництва 

з цією найбільшою мусульманською країною для подальшого 

розширення співробітництва з АСЕАН і поліпшення іміджу 

США в мусульманському світі [3]. 

Х. Клінтон, беручи участь у Регіональному форумі 

АСЕАН у липні 2009 р., підписала базовий документ АСЕАН – 

Договір про дружбу і співробітництво з країнами Південно-
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Східної Азії, з огляду на те, що приєднання США до договору 

було обов’язковою попередньою умовою участі США в 

Східноазійському саміті. У листопаді 2009 р. помічник 

Держсекретаря зі східноазійських і тихоокеанських справ 

К. Кемпбел уперше відвідав М’янму для прямих переговорів з 

військовою хунтою. Здійснюючи візити до Японії, Республіки 

Корея, Китаю в листопаді 2009 р., президент Б. Обама відвідав і 

Сінгапур. У своїй промові в Токіо він заявив: «Як перший 

тихоокеанський президент Америки я обіцяю вам, що ця 

тихоокеанська нація буде зміцнювати і підтримувати наше 

лідерство в цій життєво важливій для нас частині світу». У 

червні 2010 р. президенти США й Індонезії оголосили в 

Джакарті про формування широкомасштабного стратегічного 

партнерства двох країн, унаслідок чого було підписано угоду, 

яка повинна була поглибити існуюче співробітництво між ними 

в галузі оборони. Важливим також було рішення США в липні 

2010 р. відновити, за умови виконання певних вимог, 

співробітництво з Капасусом, індонезійським елітним 

спецпідрозділом, звинуваченим у масованому порушенні прав 

людини, зокрема, під час подій у Східному Тіморі, що 

ліквідувало останню перешкоду для відновлення 

повномасштабних військових відносин між двома країнами, 

підкреслюють фахівці [3]. Також почали здійснюватися заходи з 

налагодження військового співробітництва США з В’єтнамом і 

Камбоджею. Серйозною заявкою на відновлення 

американського лідерства в Південно-Східній Азії стала і заява 

Держсекретаря США Х. Клінтон на ханойському саміті АСЕАН 

у жовтні 2010 р. про те, що багатостороннє співробітництво у 

Південно-Китайському морі є сферою національних інтересів 

США.  

Адміністрація Б. Обами прийшла в Білий дім, коли стала 

очевидною втрата США глобального і регіонального лідерства в 

АТР. У цей час Р. Хаасс, президент американської Ради із 

зовнішніх справ, характеризував міжнародні відносини в 
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термінах «безполярності» [4], а З. Бжезінський, інший 

провідний теоретик зовнішньої політики США, виступив з 

ініціативою створення «великої двійки» («G2») між США і 

Китаєм [5], відповідно адміністрація Б. Обами зробила наголос 

на статусі США як тихоокеанської держави і розпочала 

політику активного дипломатичного залучення в АТР, 

паралельно реалізуючи завдання «відповідального» завершення 

війн в Іраку й Афганістані.  

В основу зовнішньої політики США адміністрацією 

Б. Обами було покладено концепцію «розумної влади», що 

ґрунтується на поєднанні принципів і прагматизму, відмові від 

жорсткої ідеології, використанні повного набору 

дипломатичних, економічних, військових, політичних, 

юридичних і культурних заходів здійснення політики, 

пріоритетним серед яких є дипломатія. В умовах обмеженості 

ресурсів США було визначено потребу вибору пріоритетів 

зовнішньої політики, положення якої були розвинуті в багатьох 

виступах Держсекретаря США Х. Клінтон [6; 7] і найповніше 

викладені в її програмній статті, опублікованій у журналі 

«Foreign policy» у листопаді 2011 р. Основну ідею  викладено 

вже в першому рядку публікації: «Майбутнє політики 

визначатиметься в Азії, а не в Афганістані чи Іраку, і США 

мають бути в центрі цих подій» [3] і в подальшому визначено 

шість пріоритетних напрямків політики США в АТР, а саме:  

1) посилення двосторонніх союзів у сфері безпеки;  

2) поглиблення відносин з провідними країнами, що 

розвиваються, включаючи Китай;  

3) залучення до регіональних багатосторонніх інституцій;  

4) поширення торгівлі й інвестицій;  

5) розвиток широкої військової присутності;  

6) захист демократії і прав людини. 

Найвідчутнішими стали зміни в політиці США в 

Південно-Східній Азії, яка перебувала на периферії політики 

адміністрації Дж. Буша-молодшого, оскільки відбувається 
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активне залучення США в регіон як на двосторонньому, так і 

багатосторонньому рівнях. На двосторонньому рівні  це 

зміцнення оборонного союзу США з Філіппінами, 

налагодження безпекового й економічного співробітництва з 

Індонезією, В’єтнамом, Камбоджею; співпраця з Малайзією 

щодо проблем нерозповсюдження тощо. Показовою стала зміна 

політики США щодо М’янми внаслідок першого за останні 

чверть століття візиту Держсекретаря США Х. Клінтон, який 

відбувся 30 листопада 2011 р. і вважався «поворотним 

моментом» в політиці США щодо цієї держави. 

За оцінками аналітиків, значну увагу з боку 

президентської адміністрації Б. Обами було приділено й 

розвитку відносин з АСЕАН як організацією, що перетворилася 

на центр регіональної інтеграції в Східній Азії, про що свідчать 

щорічна участь держсекретаря Х. Клінтон у Регіональному 

форумі АСЕАН; відновлення в 2009 р. щорічних самітів США-

АСЕАН; підписання США в липні 2009 р. Договору про дружбу 

і співробітництво в Південно-Східній Азії, що відкрило шлях до 

вступу США до Східноазійського саміту; відкриття в 2010 р. 

місії США в АСЕАН і призначення в квітні 2011 р. першого 

посла в АСЕАН тощо [3]. 

Серйозною заявкою на повернення США лідерства в 

Південно-Східній Азії стало залучення Америки як посередника 

до врегулювання ситуації в Південно-Китайському морі, де 

відновилися давні суперечності між країнами-претендентами 

через острови Спратлі; заяви Держсекретаря Х. Клінтон, що 

Південно-Китайське море є сферою національних інтересів 

США (липень, жовтень 2010 р.). Пріоритетні напрямки 

зовнішньої політики США в АТР визначили програму 9-

денного регіонального турне президента Б. Обами в листопаді 

2011 р. – участь президента Б.Обами в саміті АТЕС (Гонолулу, 

Гавайї), у третьому саміті «АСЕАН-США» і Східноазійському 

саміті (Балі, Індонезія), візит до Австралії, двосторонні зустрічі 

з лідерами Індії, Індонезії, Малайзії, Філіппін. Коментуючи 
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результати турне, політичні оглядачі часто використовують 

термін «поворотний момент» у політиці США і визначають його 

основні здобутки і результати [8]. Відтак:  

- по-перше, проведення саміту АТЕС на території США, 

уперше після 1993 р., коли адміністрацією Б. Клінтона було 

сформульовано мету створення зони вільної торгівлі у форматі 

АТЕС, свідчить про намір адміністрації Б. Обами повернути 

провідну роль США в АТЕС і центральну роль цієї організації в 

регіональній економічній інтеграції;  

- по-друге, досягнення під час саміту АТЕС значного 

прогресу в переговорах про створення транстихоокеанського 

партнерства як багатосторонньої угоди з економічного 

співробітництва за участю дев’яти країн АТЕС, включаючи 

США, встановлює «золотий стандарт» для наступних 

аналогічних угод і знаменує перший етап створення зони 

вільної торгівлі в АТР. Про перспективність угоди свідчить 

інтерес щодо приєднання до неї з боку Японії, Республіки 

Корея, Філіппін,  Канади і Тайваню;  

- по-третє, у своїй програмній промові в австралійському 

парламенті 17 листопада Б. Обама чітко обґрунтував політику 

США в АТР, своє бачення регіонального і глобального 

лідерства США. Серед основних положень виступу рішення 

адміністрації Б. Обами зробити присутність США в АТР 

«основним пріоритетом» зовнішньої політики і запевнення, що, 

незважаючи на необхідність наведення фіскального порядку в 

США, скорочення оборонних витрат не відбудеться за рахунок 

АТР;  

- по-четверте, оголошена ініціатива, яка викликала 

негативну реакцію КНР, про створення першої тривалої 

присутності США в Австралії, що передбачає шестимісячну 

ротацію морської піхоти США чисельністю від 250 осіб в 2012 

р. до 2500 осіб до 2016 р. в порту Дарвін для спільного 

тренування з австралійськими союзниками на їх військових 

базах, означає збільшення присутності США в південному 
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Тихоокенському регіоні для забезпечення кращої взаємодії з 

регіональними партнерами і союзниками у сфері нетрадиційної 

безпеки;  

- по-п’яте, участь президента Б. Обами в щорічному 

форумі Східноазійського саміту (САС) ознаменувала 

приєднання США до цієї потенційно важливої багатосторонньої 

регіональної інституції і засвідчила прагнення США зробити її 

основним форумом стратегічного діалогу в АТР, посилити її 

значення на противагу форуму «АСЕАН+3» [9]. 

Після представлення президентом Б. Обамою 5 січня 2012 

р. нової оборонної стратегії США та оприлюднення «керівних 

настанов» для неї, для більшості політичних аналітиків стало 

зрозумілим, що документ чітко сфокусований на Азійсько-

Тихоокеанському регіоні та передбачає збільшення 

інвестування з боку США у сферу безпеки й оборони країн 

зазначеного регіону з метою посилення глобального впливу 

провідного актора міжнародних відносин [10].  

Варта особливої уваги, з погляду фахівців, теза про «зсув» 

зовнішньої та оборонної політики США у напрямку АТР, 

оскільки вперше за майже 70 років після закінчення Другої 

світової війни США вбачають свої головні безпекові виклики не 

в Європі з особливою увагою до радянського і пострадянського 

простору, як це склалося за часів «холодної війни», а в Азії. 

Прямолінійні інтерпретації підштовхують до розуміння нової 

американської оборонної стратегії як зміни головного 

супротивника, у ролі якого віднині США можуть розглядати 

передусім Китай. І хоча в політикумі США офіційно не 

визнається така постановка питання, однак нова стратегія 

безумовно враховує потенційну можливість перетворення 

Китаю-партнера на Китай-супротивника. Водночас союзники 

США в АТР підтримують нову американську стратегію і 

вважають, що США будуть вживати заходів для підтримки 

безпеки та сприяння економічному розвитку регіону [11, с. 28–

36]. 
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Водночас можна стверджувати, що насправді спрямування 

нової оборонної стратегії США є принципово відмінним від 

того, що склалося за часів «холодної війни», і жодним чином не 

може розглядатися як повернення до концепції біполярного 

світу. Разом з тим, і концепція багатополярного світу також не 

враховується у стратегічних розробках безпекової і зовнішньої 

політики США. Як свідчить нова оборонна стратегія, США у 

ХХІ столітті намагаються утримати статус єдиної світової 

наддержави за допомогою нових підходів, і з цією метою 

Сполучені Штати розширюють коло стратегічних партнерів в 

Азії, до яких, крім давніх союзників (Японія, Південна Корея, 

Австралія та ін.), залучено також Індію, яка здатна виконувати 

важливу роль у новітній архітектурі азійсько-тихоокеанської 

безпеки, що формується [10].  

Кореспондент Бі-Бі-Сі з дипломатичних питань 

Дж. Маркус стверджує, що нинішній перегляд стратегії 

викликаний трьома факторами: по-перше, це тиск на оборонний 

бюджет, який зростає в епоху заходів економії; по-друге, це 

завершення місії США в Іраку та перегляд чисельності 

військових в Афганістані; по-третє, наміри переорієнтувати 

основну увагу США з Близького Сходу на Азію. Дж. Маркус 

наголошує, що Пентагон зосередить свої зусилля на тому, що 

він називає «повітряно-морською битвою», тобто йдеться про 

створення потужних інтегрованих збройних сил, які здатні 

стримати військову потугу в азійсько-тихоокеанському регіоні. 

На думку Дж. Маркуса, ніхто не говорить про це прямо, але, 

очевидно, що мається на увазі саме Китай, який посилюється як 

людиноресурсно, так і технологічно [12].  

В умовах зростання потужності Пекіна і поточних 

бюджетних труднощів у США Б. Обама, на думку дослідників 

головних стратегій США, оголосив, можливо, кращий план 

щодо обмеження військової потуги Китаю в межах регіону. 

Необхідно зазначити, що США, хто б не був президентом 

країни – представник республіканської чи демократичної партії, 
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завжди розглядали стратегічну картину глобальної безпеки в 

довгостроковій перспективі, на 10, 20 і більше років уперед, 

тому завжди в головних стратегіях прогнозувалися можливі 

загрози з боку потенційних супротивників, серед яких Б. Обама 

виділив Іран і Китай. Щодо останнього президент США 

зауважив, що Пекін у довгостроковій перспективі буде 

здійснювати все більший вплив на економіку і військову сферу 

США, тому з боку США також планується підсилити бойові 

можливості флоту й авіації в Азії. Зауважимо, що ще 2011 р. 

міністр оборони США Л. Панетта говорив, що акцент у 

військовій стратегії США буде зроблений на посилення 

американської присутності в країнах Азії і Тихоокеанського 

басейну з метою протидії посилення впливу Китаю в цьому 

регіоні [13].  

На думку одного з китайських видань, США є «головним 

винуватцем» дестабілізації ситуації в регіоні. «Відтоді, як в 2009 

р. США знову заговорили про необхідність свого «повернення 

до Азії», в регіоні почали відбуватися події, які становлять 

загрозу для його безпеки», – цитує китайське видання слова 

військового експерта, що натякає на дестабілізацію обстановки 

в Азії з вини США. На його думку, неважко здогадатися, яка 

держава є дійсним «гарантом» безпеки в регіоні, і яка – 

«джерелом усіх бід» [14]. Одночасно, як пишуть китайські ЗМІ, 

нова оборонна стратегія США, що знаменує початок нової фази 

після завершення американської військової кампанії в 

Афганістані та Іраку, «явно спрямована проти Китаю та Ірану». 

США, у свою чергу, стверджують, що мають намір 

співпрацювати з КНР з питань безпеки в регіоні, але водночас 

продовжують піднімати «болючу» для Китаю тему морських 

кордонів у Південно-Китайському морі, які оскаржуються КНР, 

В’єтнамом, Тайванем, Філіппінами, Малайзією і Брунеєм [14].  

Нагадаємо, що чергове загострення територіальних 

суперечок у Південно-Китайському морі, яке є важливим 

морським торговим маршрутом, відбулося між Китаєм і 
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В’єтнамом влітку 2011 р. Відповідно США, що виступають 

гарантом безпеки в Південно-Китайському морі, прагнуть 

підтримувати баланс сил у регіоні і виступають за 

врегулювання суперечок на основі міжнародного права [14]. 

Переорієнтація в бік Азії зумовлена ще й тим, що США 

необхідно посилити військові альянси в Азії, поки Китай не 

набрав занадто багато сил і впливу на безпекові процеси в 

Південно-Східній Азії. За винятком декількох островів у 

Південно-Китайському морі в Пекіна немає територіальних 

претензій до своїх сусідів, тому Вашингтону потрібно буде 

переконати азійські держави, що Китай представляє для них 

загрозу на відміну від США.  

Ядром реалізації цієї нової політики стануть так звані 

авіаносні ударні групи, які, спираючись на бази в союзних 

державах і резервні з’єднання (наприклад, 2500 морських 

піхотинців в Австралії), зосередять зусилля на азійському 

регіоні. Проблеми з урегулюванням ситуації в Іраку й 

Афганістані, наголошують експерти, змусили США усвідомити, 

що військова присутність у цих країнах обходиться достатньо 

дорого щодо фінансів і людських життів, але при цьому зовсім 

не привертає до себе місцеве населення. Повалити ворожий 

режим набагато простіше і дешевше за допомогою санкцій, а 

потім зруйнувати його інфраструктуру і при потребі усунути 

його лідерів, що, у свою чергу, означає чималу економію для 

американського оборонного бюджету. Наземні операції 

якнайкраще здійснюватимуться підготовленими й оснащеними 

підрозділами, які відходитимуть відразу ж після виконання 

поставлених завдань. 

Крім того, усі країни Східної Азії демонструють високі 

показники економічного зростання, їм не потрібна підтримка 

Китаю, але якщо економічні зв’язки між ними і надалі будуть 

зміцнюватися, а юань стане основною азійською валютою, у 

Пекіна з’явиться вагомий аргумент на користь свого впливу в 

регіоні. З військового боку Китай намагатиметься протистояти 
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США за допомогою протикорабельних балістичних ракет, і 

якщо китайська програма виявиться успішною, її реалізація 

буде набагато дешевшою за створення власних авіаносних 

ударних груп. Постає і розуміння того, що балістичні ракети 

можуть бути перехоплені кораблями із системою 

протиракетного захисту, як, наприклад, Aegis BMD, або її 

майбутніми модифікаціями. Друга можлива відповідь Китаю на 

посилення американської військової присутності в регіоні 

полягає в розвитку власного флоту субмарин усіх типів, проте 

значне відставання Китаю у сфері стелс-систем не призведе до 

зміни військової конфігурації між США і Китаєм. Результати 

інформаційних і електронних воєн поки що не були відкриті для 

дослідження, проте  можна стверджувати, що Китай проводить 

дослідження в цій галузі [14].  

Отже, кардинальний поворот у зовнішній політиці США 

до АТР за президентської адміністрації Б. Обами теоретично 

обґрунтований і практично визначений. США реалізують 

багатотрекову регіональну стратегію, у межах якої здійснюють 

зміцнення альянсів і партнерств; діалог і взаємодію з Китаєм, 

уникаючи конфронтації з ним; розвиток двосторонніх відносин 

з регіональними державами і АСЕАН як колективним органом; 

участь у регіональних багатосторонніх інституціях; залучення 

як посередника в урегулювання ситуації в Південно-

Китайському морі; економічну інтеграцію на двосторонньому і 

багатосторонньому рівні. Важливим чинником безпекового 

виміру зовнішньополітичної стратегії США є визнання 

президентською адміністрацією Б. Обами взаємозалежності 

світу і готовність до формування «колективного лідерства», 

сприйняття ідей інтеграції як основи зовнішньої і безпекової 

політики і дипломатії та механізмів її реалізації.  
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The article examines the administration Barack Obama in the 

Asia-Pacific region, which is quite different from the policy of the 

previous administration J. W. Bush. It characterizes the region's 

priority in American foreign policy, Obama administration desire to 

return the regional leadership of the USA in the Asia-Pacific, to 

maintain stability and balance of power in the region, to contribute 

to the regional integration process. It is proved that this shift is due 

not only different approaches Democratic and Republican 

administrations priorities of American foreign policy, and especially 

changes in the global balance of power in the international arena - 

moving to the Asia-Pacific Centre for the driving of the world 

economy; growth in connection with the political influence of 

regional powers, especially China, increased volatility due to 

competition between the regional centers of power, the emergence of 

new non-traditional threats to security. 

Key words: USA, Asia-Pacific region, China, Japan, security 

 

 

В статье исследуется деятельность администрации 

Б. Обамы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая 

существенно отличается от политики предыдущей 

администрации Дж. Буша-младшего. Ее характеризует 

приоритетность региона в американской внешней политике, 

стремление администрации Обамы вернуть региональное 

лидерство США в АТР, поддерживать стабильность и баланс 

сил в регионе, присоединиться к региональным интеграционным 

процессам. Доказано, что такой сдвиг объясняется не только 

различными подходами демократической и республиканской 

администраций к приоритетам внешней политики США, а 

прежде всего глобальными сдвигами в расстановке сил на 

международной арене - перемещением в АТР движущего 

центра мировой экономики, ростом в связи с этим 
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политического влияния региональных держав, прежде всего 

Китая, усилением нестабильности через конкуренцию между 

региональными центрами силы, возникновением новых 

нетрадиционных угроз в сфере безопасности. 

Ключевые слова: США, Азиатско-Тихоокеанский регион, 

Китай, Япония, безопасность. 
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АНАЛІЗ БАЛАНСУ СИЛ В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ 

ЄВРОПІ 

 

Проведено аналіз балансу сил у Центрально-Східній 

Європі та дослідження демократичних процесів у 

центральноєвропейських країнах. Основна увага звертається на 

радикальні зміни, що відбулися майже в усіх сферах суспільного 

життя народів Центрально-Східної Європи, а також зміну 

співвідношення сил у регіоні та створення нових прогресивних 

урядів, які сприяли швидкому розвитку суспільно-політичного 

життя, становленню ринкових відносин і демократичних 

інститутів, а також відтворенню європейської ідентичності. 

Ключові слова: баланс сил, Центрально-Східна Європа, 

тоталітарний режим, «холодна війна». 

 

Закінчення Другої світової війни призвело до падіння 

біполярної системи міжнародних відносин  і створення нового 
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балансу сил на світовій арені. Чи не головну роль у цьому 

процесі зіграли і країни Центрально-Східної Європи (ЦСЄ), у 

яких того часу розпочалися демократичні перетворення  і, як 

наслідок, швидкий економічний та соціальний розвиток. Це 

дало їм змогу зайняти вагомі позиції на світовій арені в новому 

розподілі балансу сил. 

Дослідження демократичних процесів у 

центральноєвропейських країнах, поза всяким сумнівом, 

можуть бути корисними, як у міжнародному контексті, так, 

зокрема, і для України. Дуже багато аналітиків висвітлювали 

процеси демократизації держави і права в країнах ЦСЄ в 

останні десятиліття  минулого століття. Це такі відомі 

політики, як Г. Кіссінджер, М. Горбачов, Дж. Буш-старший, В. 

Гавел, Р. Шустер; зарубіжні та вітчизняні правознавці: П. 

Вандич, Д. Норман, М. Мареско, В. Лемак, Р. Ангола, В. 

Струтинський, В. Шаповал, С. Алексєєнко, В. Навроцький, В. 

Грищук, О. Соловйова та ін. Також з-поміж західних учених, 

які досліджували причини й наслідки демократичних змін країн 

ЦСЄ, виділимо П. Вандича, Л. Волчіка, А. Ослунда, В. 

Тисменяну, М. Мареско, Дж. Маркоффа, Д. Нормана, Ж. 

Дюрозеля, Ф. Тоді [1]. 

На жаль, нині мало наукових праць, які узагальнювали б 

основні зміни в державному устрої, механізмах державного 

управління, економіці та правовому регулюванні 

посткомуністичних держав ЦСЄ. 

Метою пропонованої наукової статті є дослідження та 

аналіз співвідношення сил  і швидкого демократичного 

розвитку в країнах Центрально-Східної Європи після розвалу 

Радянського Союзу та руйнування «соціалістичного табору». 

Відповідно до поставленої мети необхідно виконати такі 

завдання: 

 дослідити, що собою являє регіон Центрально-Східної 

Європи  та етапи його становлення; 

 виявити причини руйнування системи балансу сил, що 

існувала за часів «холодної війни»; 
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 визначити, що спричинило тенденцію до оформлення 

багатополюсного контуру (зокрема, з метою створення 

противаги політичному та економічному впливу США) з 

відмінними за політичною, економічною, військово-технічною 

могутністю центрами тяжіння; 

 дослідити роль країн Центрально-Східної Європи в 

новому розподілі  сил на світовій арені. 

Центрально-Східна Європа — політичний та історико-

географічний регіон, у який включають колишні соціалістичні 

країни Європи. Варто ствердити, що дане поняття по-різному 

трактувалось у минулому і приховує в собі значні 

неоднозначності ще й сьогодні. Центрально-Східна Європа є не 

тільки географічною категорією. За цією територією 

приховуються також спільні політичні особливості, схожість 

суспільних та економічних структур, а також близький 

цивілізаційний рівень [2].  

Концепції Центральної Європи стали в міжвоєнний період 

предметом жвавих дискусій на 5-ому  і 6-ому Всесвітніх 

конгресах істориків (Брюсель, 1923 р. і Осло, 1928 р.). Історики 

нових незалежних держав боролися за нове місце в історії. 

Часто до проблем регіону вчені підходили з суто національної 

призми [3].  

Після Другої світової війни і в часи «холодної війни» 

набув значного поширення термін «Східна Європа».  До кінця 

80-х років він перетворився в геополітичне поняття. 

Враховуючи, що конфлікт Схід-Захід мав багатоаспектний 

характер (гегемоніальне, військово-політичне, системно-

політичне і суспільно-політичне протистояння), 

східноєвропейський регіон нібито змінював свої обриси. 

Виходячи, наприклад, з протиборства військових союзів – 

НАТО та Організації Варшавського Договору, –  Східна Європа 

нараховувала сім держав: Польща, Німецька Демократична 

Республіка, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, Югославія, 

Болгарія, Албанія, якщо розглядати конфлікт Захід-Схід як 

гегемоніальне суперництво США і СРСР, то Східна Європа 
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включала шість (з точки зору блокової політики), або вісім (з 

точки зору системно-політичної) держав між Ельбою і 

Північним Бугом (і відповідно Прутом) [4, с. 180]. 

Об’єднувало ці держави наявність у них устрою, який 

називали соціалістичним, що відрізняється від західного 

суспільного ладу. Синонімами поняття «Східна Європа» в ті 

часи стали терміни «реальний соціалізм», «соціалістичні 

країни», «світова соціалістична система», «соціалістична 

співдружність». 

Таким чином, термін «Східна Європа» насправді став 

синонімом радянського блоку. І навіть більше, залежність цього 

регіону від СРСР набула історичної легітимації. Здавалося, цим 

землям, нездатним вистояти самостійно, доля присудила ввійти 

до складу комуністичної імперії. Пригадувались «органічні 

зв'язки» між Москвою та її сусідами, а комунізм видавався 

шляхом до модернізації цієї частини Європи [5, с. 16]. Однак ці 

держави об'єднувала т.зв. «формаційна системність», а не 

культурна. 

Слід наголосити, що сам термін «Східна Європа» у 

розумінні буферного і маргінального простору, сфери «великої 

стагнації» (за Дж. Ротшилдом) тривалий час використовувався 

майже тільки на Заході. Лише з початком процесів перебудови і 

гласності в СРСР усередині самих держав радянське 

домінування почали розглядати як чинник анархії та 

дестабілізації [3]. 

Натомість ще на початку 80-х років з'явилася нова мода на 

термін «Центральна Європа», коли майже одночасно були 

опубліковані три праці відомих авторів: Ено Сюча, Чеслава 

Мілоша і Мілана Кундери [6, с. 183]. Ці дослідники намагалися 

різко відокремити свою «Центральну Європу» від батьківщини 

«реального соціалізму». 

Поняття «Центральна Європа» наділялось 

емансипаторським підтекстом, пов'язаним із загальним 

розумінням дискурсу європейськості. Дискусії носили радше 

політичний характер, ніж науковий, адже наприкінці 80-х років 
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центральноєвропейська ідентичність була достатньо 

привабливою для широкого кола людей. 

Причину відродження поняття «Центральна Європа» 

американський політолог М. Роскін пояснює тим, що під час 

«холодної війни» не існувало «середини» і термін «Центральна 

Європа» просто перестав вживатися, однак із падінням 

комуністичних режимів він відродився. 

В останнє десятиліття XX ст. через політичні причини 

виявилась обмежена пізнавальна цінність понять «Східна 

Європа» та «Центральна Європа». Нині у світовій і українській 

історіографії поширеним є підхід, відповідно до якого 

видокремлюється регіон Центрально-Східної Європи або 

Східно-Центральної Європи. Використовується ця дефініція в 

дослідженнях Е. Коміссо, Г. Екіерт, К. Давіша, Б. Перот, А. Агх.  

Дефініція Центрально-Східна Європа позначає окремий 

регіон, для країн якого характерна спільність історичної та 

культурної долі, а також  виступає як дослідницька концепція, 

що використовується при аналізі комплексу проблем, зокрема – 

дослідженні становлення демократичних урядів у цих регіонах  

і  розвиток  даних країн після розпаду СРСР. Зараз цей регіон не 

є достатньо вивченим, адже є доволі складним у своєму 

походженні. Як зазначає Пьотр Вандич, «Центрально-Східна 

Європа – доволі непопулярний регіон. Її історія здається 

складною і заплутаною. Регіон уявляють конгломератом 

проблемних народів із чудернацькими іменами. Історія 

Центрально-Східної Європи не настільки екзотична, щоб 

збудити цікавість, і не настільки знайома, щоб полегшити 

розуміння. Однак її значення є незаперечним. У цьому регіоні 

розпочалися дві світові, а також холодна війна. Падіння 

комунізму в Центрально-Східній Європі та її безпрецедентний 

перехід до політичної й економічної свободи несе в собі 

величезні надії, але й криє небезпеку» [5, с.15]. 

70-ті роки ХХ століття ознаменували нову тенденцію в 

міжнародних відносинах – подолання міжнародних і 

міждержавних суперечностей мирним шляхом за допомогою 
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переговорних процесів. Співвідношення сил на міжнародній 

арені змінювалося на користь миру, створювало можливість 

переходу від «холодної війни» до міжнародної розрядки. Цей 

період у розвитку міжнародних відносин отримав назву 

«розрядки міжнародної напруженості».  

Стрижнем розрядки виступив її політичний бік, що 

знайшов своє відображення в договорах і угодах, укладених між 

країнами радянського блоку і західними державами. Наприклад, 

принципи співробітництва між СРСР і Францією (1971); 

договори СРСР і Польщі з ФРН (1970), НДР з ФРН (1972), 

ЧССР з ФРН (1973). 1971 р. було укладено чотиристоронню 

(СРСР, США, Великобританія і Франція) угоду про Західний 

Берлін. Безумовно, вирішальним моментом у справі розрядки 

став позитивний крок у відносинах між Радянським Союзом і 

Сполученими Штатами Америки. Документ «Основи 

взаємовідносин між СРСР і США» (1972) був знаменний тим, 

що в ньому сформульовані міжнародно-правові основи відносин 

між двома країнами відповідно до принципів мирного 

співіснування [7]. 

На кінець 80-х років тоталітарні режими у Східній Європі 

вичерпали свої можливості для прогресу суспільства. Першими 

симптомами кризи, яка насувалась, стало погіршення 

економічної ситуації і поява нових соціальних проблем. 

З’явились риси, не притаманні тоталітарному соціалізму – 

безробіття, інфляція, падіння життєвого рівня, почало зникати 

те, що раніше асоціювались із «завоюванням соціалізму» – 

стабільність, тверді ціни. Тоталітарна система вичерпала 

останні аргументи на власний захист. Спроби придушити 

невдоволення силою були безперспективними тому, що саме 

собою посилення репресивного характеру режиму не розв’язало 

б економічних проблем, а лише відтягнуло б процес падіння 

тоталітарної системи. Яскравим прикладом цього є введення 

воєнного стану в Польщі, жорстокість режимів у Румунії та 

Албанії. 
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Криза тоталітарного режиму в Східній Європі виявилася 

загальною. Вона включала економічну, соціальну, політичну і 

моральну кризи. Для переростання кількісних показників 

(накопичення невдоволення) в якісні (зміна суспільного устрою) 

потрібні носії нового суспільного ладу. В умовах тоталітарної 

системи носіями демократичних ідей може бути інтелігенція (це 

пов’язано зі специфікою її праці, соціальним статусом і т.д.) і 

студентська молодь, схильна до сприйняття свіжих ідей. Але ці 

дві верстви суспільства, не маючи економічної основи для своїх 

дій і будучи залежними від тієї ж тоталітарної держави, нездатні 

здійснити соціальну революцію. Для цього в країнах Східної 

Європи потрібен був зовнішній поштовх, який би ослабив 

тоталітарну державу. Таким поштовхом стала перебудова в 

СРСР. 

Перебудова сприяла посиленню впливу реформаторських 

елементів у комуністичних партіях і дискредитації 

консервативного неосталіністського керівництва в цих партіях. 

Вона позбавила народи Східної Європи страху перед 

можливістю радянської інтервенції. М. Горбачов у відносинах з 

країнами Східної Європи відмовився від «доктрини Брежнєва» і 

визнав право народів цих країн самостійно обирати шлях свого 

розвитку. 

За своїм характером революції у Східній Європі були 

демократичними і антитоталітарними. Крім Румунії та 

Югославії, зміна влади відбулась мирним шляхом. У зовнішній 

політиці цих держав утвердився курс на радикальну 

переорієнтацію на Захід, ліквідацію Ради економічної 

взаємодопомоги і Організації Варшавського договору (1991 р.), 

виведення з них радянських військ. 

Таким чином, спочатку відбувалася зміна влади, а потім 

під неї підводилась відповідна політична (ліберальна 

демократія), соціальна та економічна бази (створення соціально 

орієнтованого господарства). Варто зауважити, що за таким 

швидким переходом від тоталітаризму до демократії не 
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встигали ні політична, ні соціальна, ні економічна структури 

східноєвропейських суспільств.  

Падіння тоталітаризму в Східній Європі створило 

унікальну ситуацію в Європі – вона перетворюється на єдиний 

політико-правовий і цивілізаційний простір, заснований на 

соціально орієнтованому ринковому господарстві, ліберальній 

демократії та європейській ідеї. Це дало новий поштовх до 

європейської інтеграції, розширення НАТО і ЄС на Схід, а отже, 

і до формування нового балансу сил на світовій арені. Революції 

стали ще одним кроком до становлення цілісності світу [5]. 

Друга половина 80-х років XX ст. ознаменувалася 

початком перебудовчих процесів у Радянському Союзі. Саме ці 

події вплинули на активізацію опозиції в Польщі. Навесні-

влітку 1988 р. відбувся вибух масових страйків. Виникнувши 

спонтанно як реакція на підвищення цін на продукти 

харчування і комунальні послуги, вони незабаром набули 

великого розмаху [8, с. 281]. 

Слідом за Польщею  антикомуністичні настрої суспільства 

активізувалися майже в усіх соціалістичних країнах [8, с. 453]. 

Після 1990 р. всі європейські постсоціалістичні країни 

пішли на масштабні економічні та демократичні реформи, що 

означали фактичний демонтаж «соціалізму». У різних державах 

цей процес ішов з різною швидкістю, але генеральний напрямок 

був очевидним [9, с. 403]. 

Революції кінця 80-х – початку 90-х років у країнах 

Центральної та Східної Європи – явище особливої історичної 

важливості. Вони вивели з-під комуністичного панування на 

шлях свободи, національної незалежності і демократії регіон зі 

140 млн. населенням, зробили значний крок у бік ліквідації 

штучного розколу Європи і всього світу. Минуло кілька років 

після перемоги революцій і суттєво змінилася карта 

Центральної та Східної Європи. З неї зникла НДР, яка восени 

1990 р. возз’єдналася з Федеративною Республікою 

Німеччиною. 
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Чотири нові держави, що виділились із колишньої 

Соціалістичної Республіки Югославії – Словенія, Хорватія, 

Боснія і Герцеговина та Македонія, – здобули міжнародне 

визнання, вступивши в ООН. Разом з ними життєздатною 

виявилась і Союзна Республіка Югославія [7]. 

Після саморозпуску влітку 1991 р. Організації 

Варшавського Договору і Ради Економічної Взаємодопомоги й 

розпаду СРСР, що стався незабаром, чимало країн Центральної 

й Східної Європи заявили про своє бажання інтегруватися до 

європейських військово-політичних структур. У березні 1999 р. 

стали повноправними членами НАТО Польща, Чехія й 

Угорщина.   2002 р. до НАТО були запрошені Словаччина, 

Румунія, прибалтійські держави, а слідом за ними –  Болгарія. 

У другій половині 1990-х років ринкові реформи в 

Центрально-Східної Європі почали приносити свої плоди – в 

економіці намітилися позитивні зміни. Найбільших успіхів 

вдалося досягти спочатку Польщі, а потім Словенії, Чехії, 

Словаччині й Угорщині. Саме ці країни більше за інших 

відповідали критеріям для вступу до Європейського Союзу. 

Наприкінці квітня 2004 р. на саміті ЄС в Афінах був підписаний 

договір про вступ цих п’яти держав до Євросоюзу. Досягнення 

цієї мети є одним з пріоритетних зовнішньополітичних завдань 

й інших держав регіону. Європейський Союз об’єднав майже 

всю Європу, пропагуючи європейські цінності та єдність 

європейських народів. Одночасно з Росією та США цей союз є 

третім основним учасником у розподілі балансу сил на початку 

ХХІ ст. і відіграв одну з основних ролей у тенденції до 

створення багатополюсної системи в сучасному світі. 

Здобувши 1991 року незалежність, Україна заявила про 

себе як про повноправного суб’єкта міжнародних відносин і, 

посівши важливе місце серед  європейських держав, є одним із 

визначальних чинників нового геополітичного становища в 

цьому регіоні.  

Для сучасної України найважливішим є як європейська 

інтеграція, так і збереження дружніх зв’язків із регіонами 
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Центральної та Східної Європи, особливо з Росією. Уже кілька 

років наша  держава докладає чимало зусиль для розширення 

відносин у межах Центральноєвропейської ініціативи. Одним із 

найголовніших намагань України підтримувати хороші 

відносини із цими двома регіонами було прийняття курсу 

багатовекторної політики. Проте, як показали недавні події в 

нашій державі, неможливо підтримувати політику 

багатовекторності в умовах економічного протистояння двох 

великих блоків – ЄС та Росії. 

Отже, на основі проведених досліджень можемо дійти 

таких висновків: 

 регіон Центрально-Східної Європи є надзвичайно 

актуальним для сучасних досліджень, адже викликає 

багато дискусій щодо  його  становлення, розвитку й 

участі у сучасному розподілі балансу сил; 

 відсталість і недосконалість економіки СРСР зумовили 

початок процесів «перебудови», а консервативність 

політичної та економічної систем лише пришвидшили 

процес розвалу Радянського Союзу. Цей процес 

спричинив «ланцюгову реакцію» в країнах 

«соціалістичного табору». Країни Центрально-Східної 

Європи, які були сателітами СРСР все ж змогли 

вирватися з ярма тоталітаризму і здобути гідні позиції на 

світовій арені; 

 революції в регіоні Центрально-Східної Європи призвели 

не тільки до повалення комуністичних режимів, а й 

пришвидшили розвиток демократичного суспільства. За 

короткий проміжок часу відбулися радикальні зміни в 

політичній, економічній та ідеологічній сферах 

суспільного життя центральноєвропейських народів. 

Також бачимо, що «оксамитові революції», які 

відбувались у країнах Центрально-Східної Європи 

привели до геополітичних змін європейського 

континенту, а також сприяли формуванню нової системи 

зовнішньополітичних пріоритетів країн регіону і нового 



Аналіз балансу сил в Центрально-Східній Європі 

 72  

 

балансу сил у сучасному світі та створили тенденцію до 

формування багатополюсної системи світу, яка б могла 

швидко реагувати на нові конфлікти та розв’язувати їх 

мирним шляхом; 

 також бачимо, що за рахунок країн Центрально-Східної 

Європи (які після розпаду СРСР почали активні 

програми розвитку своїх економік, правових і 

демократичних інститутів) ЄС поповнився одинадцятьма 

державами, які є могутнім економічним, ресурсним і 

людським потенціалом, що дає йому змогу  розвиватися 

не тільки з економічного боку, але і як єдиній 

європейській спільноті. Саме ці держави зміцнили 

Європейський Союз і утворили з нього потужний блок 

європейських держав, який бере участь у сучасному 

розподілі балансу сил на світовій арені.  
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Carry out the analysis of the balance of power in Central and 

Eastern Europe and the study of democratic processes in Central 

Europe. The main attention is paid to the radical changes that have 

taken place in almost all spheres of life of the nations of Central and 

Eastern Europe as well as change the balance of power in the region 

and the creation of new democratic regimes that contributed to the 

rapid development of democratic political life, the formation of a 

market economy and democratic institutions and reproduction of 

European identity. 

Key words: balance of power, Central and Eastern Europe, 

totalitarian regime, «Cold War». 

 

 

Осуществляется анализ баланса сил в Центральной и 

Восточной Европе и исследования демократических процессов в 

центральноевропейских странах. Основное внимание 

обращается на радикальные изменения, произошедшие почти 

во всех сферах общественной жизни народов Центрально-

Восточной Европы, а также на изменение баланса сил в 

регионе и создание новых демократических режимов, которые 

способствовали быстрому развитию общественно-

политической жизни, становлению рыночных отношений и 
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демократических институтов, а также воспроизведению 

европейской идентичности. 

Ключевые слова: баланс сил, Центрально-Восточная 

Европа, тоталитарный режим, «холодная война». 
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МІСЦЕ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

У статті автор зазначив про наявність значної кількості 

наукових доробок щодо даного питання та акцентував увагу на 

відсутності загальноприйнятих визначень національної та 

громадської безпеки, що призводить до наявності прогалин у 

законодавстві та неправильному нормотлумаченні й 

нормозастосуванні. Запропоновано авторське розуміння 

«громадської безпеки» у вузькому, дещо спрощеному сенсі. 

Аргументовано пропозицію про належність Національного 

банку України та Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини до суб’єктів забезпечення громадської безпеки. 

Зазначено про необхідність розроблення і прийняття 

нормативно-правових актів України, які встановлюють 

відповідальність юридичних і фізичних осіб за порушення 

чинного безпекового законодавства України. Визначено місце 
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громадської безпеки в системі національної безпеки як одного з 

її структурних елементів. 

Ключові слова: громадська безпека, національна безпека, 

суб’єкти  забезпечення громадської безпеки, суб’єкти 

забезпечення національної безпеки, об’єкти національної 

безпеки, об’єкт громадської безпеки, безпека, громадський. 

 

 

Безпека – це процес, а не результат. 

Брюс Шнайєр 

Відколи існує світ, відтоді людство  переймається 

проблемами безпеки. Отже, можна стверджувати, що загрози 

небезпеки є іманентними, невіддільним складником процесу 

цивілізаційного поступу, який має свої етапи, параметри та 

специфіку. Вочевидь, що проблему безпеки взагалі, а 

національної зокрема, слід об'єктивно розглядати через призму 

її рольової участі в процесах розвитку, тобто позиціонувати її як 

деструктивну, так і конструктивну функції (щодо останньої, то 

наразі слід наголосити на тому незаперечному факті, що 

феномен безпека грунтується на протидіях явищам небезпеки, 

необхідність убезпечення від яких якраз і стимулює процес 

прискорення пошуку ефективних механізмів протидії. Тобто, 

ідеться про конструктивістську роль небезпеки, зокрема, і 

безпеки загалом) [1, с. 9]. 

На початку XXI століття у світі відбуваються кардинальні 

трансформації, що супроводжуються зміною геополітичних 

конфігурацій, безпекових ситуацій та іншими кардинальними 

змінами. Ґрунтовне дослідження суті і місця громадської 

безпеки в системі національної безпеки вимагає першочергово 

вивчення й аналізу її поняття і змісту, а вже потім визначення 

співвідношення цих двох явищ. 

Нині однією з найважливіших умов забезпечення прав і 

свобод людини, недоторканності її життя та здоров’я, власності, 

інших суспільних інтересів є охорона громадської безпеки в 
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країні. Громадська безпека створює атмосферу спокою серед 

населення, обстановку впевненості в ефективності захисту від 

імовірних злочинів, у наявності для цього відповідних гарантій, 

відчуття безпеки, на яку можна покластися та яка заспокоює. 

Суспільна небезпечність злочинів проти громадської безпеки 

полягає в тому, що вони порушують безпечні умови 

життєдіяльності – загальну безпеку, безпеку життя, здоров’я, 

власності широкого та невизначеного кола осіб і безпеку інших 

цінностей суспільства, створюють небезпеку настання тяжких 

наслідків або заподіюють такі наслідки. 

Загальнотеоретичним питанням забезпечення громадської 

безпеки в юридичній науці присвячено достатньо уваги, але 

необхідно зауважити, що питання ґрунтовного аналізу 

визначення місця громадської безпеки в системі національної 

безпеки залишається актуальним і нині. Це підтверджується 

великою кількістю наукових досліджень з даної проблематики, 

як вітчизняних так і російських фахівців: О.В. Коломійця [1], 

А.В. Басова [2], В.А. Ліпкана [3–6], В.Б Авер’янова, О.М. 

Бандурки, Ю.П. Битяка, Р.А. Калюжного, B.C. Цимбалюка [7], 

О.С. Доценка [8] та ін. В існуючих наукових працях вказані 

питання розглядались фрагментарно або в межах широкої 

адміністративно-правової проблематики, без комплексного 

підходу, що у свою чергу обумовлює необхідність наукового 

аналізу цього питання та його актуальність. 

Мета статті полягає в тому, щоб на підставі всебічного 

аналізу наукових праць і нормативно-правових актів визначити 

місце громадської безпеки в системі національної безпеки.  

Виходячи з розуміння загальної проблеми цієї статті, 

автором поставлені такі завдання: розкрити зміст і 

запропонувати узагальнену дефініцію громадської безпеки, а 

також визначити її місце в системі національної безпеки. 

Можемо зауважити, що сам термін «громадська безпека» 

досить часто зустрічається в чинних нормативних актах, але в 

сучасній юридичній літературі можна зустріти різні погляди на 

розуміння громадської безпеки. Треба зазначити, що 
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обговорення, які ведуться в цій галузі, не дозволяють виділити 

єдності в поглядах на це питання. 

У результаті здійсненого нами контент-аналізу, де 

мультиплікандом виступала терміносполука «громадська 

безпека», беручи до уваги етимологію слова «громадський» і 

його тлумачення як такого, що стосується суспільства [9, с. 

100], і здійснивши фрагментарний аналіз законодавчих і 

доктринальних дефініцій, можемо висновувати, що під 

громадською безпекою у вузькому сенсі можна розуміти стан 

суспільства, який сконцентрований у його духовних, морально-

етичних, культурних, історичних, інтелектуальних та 

матеріальних цінностях, інформаційному і навколишньому 

середовищі та природних ресурсах за відсутності загроз.   

Ще раз акцентуємо увагу на наявності значної кількості, 

переважно доктринальних, тлумачень громадської безпеки та 

наголошуємо на необхідності вироблення уніфікованого 

визначення та його законодавчого закріплення. 

Зміст громадської безпеки становить систему 

взаємопов’язаних суспільних відносин, що проявляються в 

поведінці людей, їх діяльності, вчинках переважно в 

громадських місцях. Суть і специфіка громадської безпеки в її 

соціальній значимості – забезпечення нормальних умов життя, 

побуту і відпочинку людей, суспільного спокою, ефективної 

трудової діяльності, охорони честі і гідності людини [10, с. 9]. 

Визначаючи місце громадської безпеки в системі 

національної безпеки, пропонуємо зупинитися на складниках 

першого поняття.  

Дефініція безпеки, що надає В.А. Ліпкан [4, с. 57], на нашу 

думку, є найповнішою. Він вважає, що «безпека – це 

гарантована конституційними, законодавчими і практичними 

заходами захищеність і забезпеченість життєво важливих 

інтересів об’єкта від зовнішніх і внутрішніх загроз». З даного 

визначення пропонується надати таку класифікацію безпеки за 

видом загрози життєво важливим інтересам: зовнішня безпека – 

це захищеність національних інтересів, національних цінностей 
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і способу життя від загроз, що виходять ззовні; внутрішня 

безпека – до якої належать ті суспільні відносини, що пов’язані 

з запобіганням або усуненням загрози для життя і здоров’я 

людей, їхнього майна (власності) всередині країни [11, с. 40-41]. 

Зважаючи на це положення, ми можемо резюмувати про 

розуміння громадської і національної безпеки різновидом 

одного загального явища. Деякою мірою, на нашу думку, 

зовнішня безпека і являє собою сутність національної безпеки, а 

внутрішня – громадської безпеки.  

Наприклад, М.Б. Левицька вказує, що «національну 

безпеку слід розуміти як такий ступінь захищеності особи, 

держави та суспільства, що забезпечує їх стале функціонування 

та базується на діяльності особи, суспільства, держави та інших 

суб’єктів для виявлення, попередження, припинення та 

ліквідації наслідків загроз національним інтересам» [12, с. 33], а 

громадська безпека стосується безпосередньо суспільства – 

громадськості з його правами, обов’язками та свободами.   

Також під громадською безпекою розуміється система 

зв’язків і відносин, що складаються відповідно до техніко-

юридичних норм, при використанні об’єктів, що являють 

підвищену небезпеку для життя і здоров’я людей, майна 

державних і громадських організацій і громадян при настанні 

особливих умов у  зв’язку зі стихійними лихами або іншими 

надзвичайними обставинами [13, с.  294]. 

Визначаючи місце одного явища в системі іншого, на 

нашу думку, актуальним є порівняння ознак,які можуть бути як 

спільними – подібними, так і кардинально різними. В основу 

нашого порівняння запропоновано такі критерії: суб’єкти, 

об’єкти, завдання, принципи. 

Передусім зазначимо, що відправним «пунктом» у 

здійсненні нашого дослідження виступала низка нормативно-

правових актів національного законодавства, а саме Закони 

України «Про основи національної безпеки» та «Про 

особливості забезпечення громадського порядку та громадської 

безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних 
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матчів», Указ Президента України «Про стратегію національної 

безпеки України» та ін.  

Спільними суб’єктами забезпечення національної та 

громадської безпеки є: 

 Президент України;  

 Верховна Рада України;  

 Кабінет Міністрів України;   

 Рада національної безпеки і оборони України; 

 Міністерства (Міністерство оборони України, 

Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство з 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення 

від наслідків Чорнобильської катастрофи;  Міністерство 

охорони здоров’я; Міністерство транспорту та зв’язку 

України та ін.); 

 Інші центральні органи виконавчої влади; 

 Збройні  Сили України; 

 Служба безпеки України; 

 Служба зовнішньої  розвідки України; 

 Державна прикордонна служба України та інші військові 

формування,  утворені  відповідно  до законів України 

[14; 2, с. 43].  

А от Національний банк України, суди загальної 

юрисдикції, прокуратура України, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування, громадяни 

України, об’єднання громадян зараховані до суб’єктів 

забезпечення національної безпеки, але, на нашу думку, вони 

також повинні бути спільними, оскільки дані органи, у межах 

власних повноважень, визначених законодавством, вчиняють 

дії, які тією чи іншою мірою спрямовані на гарантування 

безпеки в усіх її проявах. Наприклад, відповідно до Конституції 

України основною функцією  Національного банку є 

забезпечення стабільності грошової одиниці України [15], а 

нестабільність – у  правовому  регулюванні  відносин у сфері 

економіки,  зокрема фінансової (фіскальної) політики держави; 
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відсутність ефективної  програми запобігання фінансовим 

кризам становить одну із загроз національним інтересам і 

національній безпеці України в економічній сфері [14], що в 

подальшому призводить і до порушення економічних прав 

населення в цілому. 

Характеризуючи суб’єкти забезпечення громадської 

безпеки, слід зазначити, що в теорії адміністративного права 

немає єдиної точки зору щодо визначення класифікації 

суб’єктів забезпечення громадської безпеки, але ми 

запропонували їх приблизний перелік. Також, на нашу думку, 

досить актуальним питанням є зарахування Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини до суб’єктів 

забезпечення громадської безпеки, а саме його закріплення як 

такого при розробці уніфікованого нормативно-правового акта у 

сфері громадської безпеки. Його прийняття обґрунтовується 

існуванням розбіжностей у науковому та законодавчому 

тлумаченні вищезазначених та тих термінів, які вживаються 

нами під час дослідження, і наявністю прогалин у 

національному законодавстві, що, у свою чергу, має наслідком 

неправильне тлумачення і термінозастосування, що, почасти, 

призводить до  порушення прав і судового розгляду справи.  

Наступним критерієм для визначення місця громадської 

безпеки в системі національної безпеки нами зазначено об’єкти. 

Об’єктами національної безпеки є:  

 людина і громадянин – їхні конституційні права і 

свободи;  

 суспільство – його  духовні, морально-етичні,  культурні, 

історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, 

інформаційне і навколишнє природне середовище і 

природні ресурси;  

 держава – її конституційний лад, суверенітет, 

територіальна цілісність і 

       недоторканність [14].  
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Ми акцентуємо увагу на тому, що в даному переліку 

зазначений також і об’єкт громадської безпеки – безпосередньо 

суспільство з його цінностями, середовищем і ресурсами, тобто, 

виходячи з цього, визначаємо належність громадської безпеки 

до системи національної безпеки як одного з її структурних 

елементів. 

Відповідно до вищезазначеного Указу, нагальними 

завданнями політики національної безпеки є захист таких 

життєво важливих національних інтересів України: 

утвердження конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, створення умов для вільного розвитку людини, 

реалізації її творчого потенціалу через різноманіття форм 

суспільної організації; захист державного суверенітету України, 

її територіальної цілісності, недоторканності державного 

кордону; створення конкурентоспроможної, соціально 

орієнтованої ринкової економіки та забезпечення підвищення 

рівня життя і добробуту населення; гарантування безпечних 

умов життєдіяльності населення, захисту і відновлення 

навколишнього природного середовища… [16]. 

Щодо громадської безпеки, то аналіз наукової літератури і 

чинного законодавства уможливлює виокремлення таких її 

завдань, які здійснюються її суб’єктами:  

1. Розробка та реалізація необхідних нормативно-правових 

актів у сфері забезпечення громадської безпеки як у 

звичайних умовах, так і в умовах виникнення 

надзвичайних ситуацій різної генези;  

2. Розробка та прийняття загальнодержавних програм у 

сфері захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного й природного характеру;  

3. Створення умов для сталого та ефективного кадрового, 

матеріально-технічного, фінансового, інформаційного 

та юридичного забезпечення діяльності суб’єктів 

забезпечення громадської безпеки як у звичайних 

умовах так і в умовах виникнення надзвичайних 

ситуацій різної генези;  
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4. Поновлення об’єктів громадської безпеки, яким була 

завдана шкода внаслідок виникнення надзвичайної 

ситуації; і нарешті, здійснення контрольно-наглядової 

діяльності в зазначеній сфері [2, с. 44]. Виходячи з 

даних норм, можемо зазначити про спільність завдань 

національної та громадської безпеки, як в загальному 

вигляді – гарантування безпеки, так і в різних сферах 

життя суспільства (громадський аспект) й окремих осіб 

та держави в цілому (національний аспект). 

Взявши за основу для виділення спільних принципів, тобто 

основоположних ідей, у сфері національної та громадської 

безпеки Закони України «Про основи національної безпеки» та 

«Про особливості забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням 

футбольних матчів» та наукову позицію Басова А.В., зазначимо, 

що основними принципами забезпечення національної безпеки 

є: пріоритет прав і свобод людини і громадянина; верховенство 

права; пріоритет  договірних  (мирних)  засобів у розв’язанні 

конфліктів; своєчасність і  адекватність заходів  захисту 

національних інтересів реальним і потенційним загрозам; чітке 

розмежування повноважень і взаємодія органів державної влади 

у забезпеченні національної безпеки;  демократичний цивільний  

контроль  за  військовою організацією держави та іншими 

структурами в системі національної безпеки; використання в 

інтересах України міждержавних систем і механізмів 

міжнародної колективної безпеки [14]. 

 Забезпечення громадської безпеки базується на 

принципах: законності;  

запобігання проявам насильства та неналежній  поведінці, 

антисоціальним і расистським проявам; пріоритетності 

превентивних заходів; формування  доброзичливих  відносин  

між  усіма суб’єктами правовідносин; взаємної поваги та 

пошуку компромісних рішень; відкритості та гласності; 

відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань [17]. 
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Незважаючи на наявність певних відмінностей та способів 

формулювання, ці принципи, на нашу думку, повинні бути 

визнані спільними як для національної, так і для громадської 

безпеки.  

На думку Басова А.В., і ми підтримуємо його позицію, до 

основних принципів забезпечення громадської безпеки слід 

зараховавати: законність, пріоритет захисту прав людини і 

громадянина; дотримання прав юридичних осіб; своєчасність та 

адекватність реагування на загрози для громадської безпеки з 

боку відповідних органів публічного управління; забезпечення 

контролю за діяльністю органів публічного управління у сфері 

забезпечення громадської безпеки з боку громадськості; 

комплексність регулювання суспільних відносин у сфері 

забезпечення громадської безпеки; взаємної відповідальності 

особи, суспільства та держави за стан забезпечення громадської 

безпеки; забезпечення взаємодії всіх органів публічного 

управління з метою ефективного використання сил та засобів 

забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайної 

ситуації; здійснення міжнародного співробітництва у сфері 

забезпечення громадської безпеки [12, с. 45]. Ми вважаємо, що 

основоположними принципами в цих сферах повинні бути 

виділені принципи законності, пріоритету прав людини, 

пріоритетність мирного відвернення безпеки, відповідальності 

суб’єктів і їх взаємодії, при забезпеченні безпеки.  

Варто також зазначити, що виходячи з дефініції 

національна безпека – захищеність життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, культурний 

розвиток населення [14], можемо акцентувати увагу на тому, що 

сфера забезпечення громадської безпеки виділена в окрему та 

потребує відповідних дій щодо свого забезпечення. 

Ще одним критерієм для визначення місця громадської 

безпеки в системі національної безпеки, про який не було 

зазначено вище, виступає відповідальність. Наприклад, 

відповідно до Закону «Про особливості забезпечення 
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громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з 

підготовкою та проведенням футбольних матчів» визначено, що 

особи,  винні  у   порушенні   вимог   законодавства   про 

забезпечення громадського порядку та громадської безпеки… 

несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або 

кримінальну відповідальність відповідно до закону [17], а для 

системи національної безпеки одним з найважливіших напрямів 

цієї діяльності є розроблення і прийняття нормативно-правових 

актів України, які встановлюють відповідальність юридичних і 

фізичних осіб за порушення чинного безпекового законодавства 

України [3, с. 108], оскільки їх відсутність і може викликати 

низку проблем щодо нормозастосування.  

Водночас, під громадською безпекою ми розуміємо певну 

систему суспільних відносин, які забезпечують запобігання та 

усунення всезагальної небезпеки насильницького спричинення 

шкоди правоохоронюваним інтересам у цілому, які гарантують 

тим самим їх стабільність і надійність. Користуючись 

дихотомічним поділом поняття, з огляду на вищевикладене, 

зроблено висновок про співвідношення національної та 

громадської безпеки як системи та підсистеми [5], і ми з цим 

абсолютно погоджуємося. Також варто зазначити про особисту, 

громадську і державну безпеку як складові елементи, органічне 

поєднання яких утворює зміст національної безпеки.  

Тероризм, як прояв суспільно небезпечної діяльності  з 

метою досягнення злочинних цілей, посягаючи на громадську 

безпеку, посягає і на національну безпеку в цілому [5, с. 3]. 

Поняття життєво важливих інтересів (у національній безпеці) є 

ширшим за обсягом, ніж поняття правоохоронюваних інтересів 

(у громадській безпеці), тому що правоохоронювані інтереси – 

це такі інтереси, котрі охороняються правом не лише в силу 

своєї важливості, а й завдяки своїй вразливості та слабкої 

захищеності. З цього випливає, що категорія 

правоохоронюваних інтересів формується, виходячи не лише з 

критерію цінності для суспільства, а й з положень стану 

захищеності,  отже, може існувати певний інтерес, що являє 
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собою цінність, але завдяки своїй захищеності не потребувати 

правової охорони, тобто не бути правоохоронюваним. 

Водночас, вихідним критерієм віднесення тих чи інших 

інтересів до життєвоважливих є винятково їх цінність, 

пріоритетність для національної безпеки, безвідносно до стану 

захищеності, уразливості тощо. Отже, поняття «життєво 

важливі інтереси» є ширшим за поняття «правоохоронні 

інтереси». Викладені відмінності являють собою ще один 

аргумент на користь того, що поняття громадська безпека є 

структурним елементом поняття національної безпеки, а 

тероризм становить фактор загрози національній безпеці 

України [5, с. 4]. 

Національна безпека України забезпечується завдяки 

проведення  

виваженої державної політики відповідно до прийнятих в 

установленому порядку доктрин,  концепцій,  стратегій і 

програм у політичній, економічній,   соціальній, війсковій, 

екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших 

сферах. Вибір конкретних засобів і шляхів  забезпечення  

національної  

безпеки  України  обумовлюється  необхідністю  своєчасного  

вжиття заходів,  адекватних характеру і масштабам загроз 

національним інтересам [13]. Але нині нагальнішим 

залишаються внутрішні виклики національній безпеці, тобто й 

громадській безпеці – зокрема.  

Громадська безпека визначається як необхідна умова та 

органічний складник цивілізованого способу життя, успішного 

функціонування суспільства і держави і її інститутів. Вона  

розглядається як стан захищеності духовних та матеріальних 

цінностей суспільства, встановленого порядку діяльності 

державних та громадських організацій, майнових і немайнових 

прав і свобод кожної людини, усього суспільства від зовнішніх і 

внутрішніх загроз, який забезпечує умови для нормальної 

життєдіяльності і розвитку. Громадська безпека як соціальна-

правова категорія пов’язана знизкою інших – національна 
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безпека, громадський порядок, охорона власності, благоустрій, 

дисципліна, здоров’я людей і т.ін. [10,с. 6]. 

З метою реалізації конституційних норм з питань 

національної безпеки, складником якої, як було аргументовано 

вище, є громадська безпека, Верховною Радою України були 

прийняті Закони України «Про Раду національної безпеки і 

оборони України» та «Про основи національної безпеки 

України», спрямовані на концентрацію зусиль держави в цьому 

важливому напрямку. Однак зазначені нормативні акти лише 

формулюють загальну концепцію і майже не торкаються питань 

розв’язання проблем громадської безпеки, створення 

додаткових гарантій захисту життя, здоров’я, прав і свобод 

громадян, забезпечення надійного громадського порядку [8, с. 

4].  

На основі здійсненого дослідження можемо висновувати 

про брак загальноприйнятих визначень національної та 

громадської безпеки, що призводить до наявності прогалин у 

законодавстві та неправильному нормотлумаченні й 

нормозастосуванні. В основу нашого дослідження визначення 

місця громадської безпеки в систему національної безпеки було 

запропоновано такі критерії: суб’єкти, об’єкти, завдання, 

принципи та окремо виділена відповідальність. Серед науковців 

немає єдиної точки зору щодо визначення класифікації 

суб’єктів забезпечення громадської безпеки, але ми 

запропонували їх примірний перелік і визначили, що досить 

актуальним питанням є зарахування Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини до цих суб’єктів і на це слід 

звернути увагу при розробці уніфікованого нормативно-

правового акта у сфері громадської безпеки. Його прийняття 

обґрунтовується існуванням розбіжностей у науковому та 

законодавчому тлумаченні вищезазначених тих термінів. Також 

необхідним є розроблення і прийняття нормативно-правових 

актів України, які встановлюють відповідальність юридичних і 

фізичних осіб за порушення чинного безпекового законодавства 

України 
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Визначаємо місце громадської безпеки в системі 

національної безпеки як одного з її структурних елементів. 
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The lack of commonly accepted definitions of national and 

public safety was noted. It was noted that the lack leads to the 

presence of gaps in the legislation and wrong norms interpretation 

and applying. 

 Author’s understanding of the public safety in a narrow sense, 

as a state of society, which is concentrated at its spiritual, moral, 

ethical, cultural, historical, intellectual and material values, 

information and environment sphere and natural resources in the 

absence of threats was offered taking into account the large number 

of different definitions of “public safety”. 

As the basis of our study concerning defining of place of public 

safety in the system of national safety were proposed following 

criteria: subjects, objects, objectives, principles and responsibility 

(was defined separately).  

The attention was also paid to the mind that there is no unified 

point of view among researchers to determine the classification of 

subjects which ensure public safety, but we offered indicative list and 

found that the belonging of the Authorized of  the Verkhovna Rada of 

Ukraine on Human Rights to these subjects is very relevant issue and 

it should be taken into account while developing a unified legal act 

in the field of public safety.  

The need of working out and adoption of legal acts of Ukraine 

which will establish responsibility of legal entities and individuals 

for violations of valid security laws of Ukraine was also noted. 

The place of public safety in the national safety as one of its 

structural elements was determined.  

Keywords: public safety, national safety, subjects of public 

safety granting, subjects of national security granting, objects of 

national security, object of public security, security, public. 

 

 

В статье автор указал на наличие значительного 

количества научных разработок по данному вопросу и 

акцентировал внимание на отсутствии общепринятых 
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определений национальной и общественной безопасности, что 

приводит к наличию пробелов в законодательстве и 

неправильном нормотолковании и нормоприменении. 

Предложено авторское понимание «общественной 

безопасности» в узком несколько упрощенном смысле. 

Аргументировано предложение о принадлежности 

Национального банка Украины и Уполномоченного Верховной 

Рады Украины по правам человека к субъектам обеспечения 

общественной безопасности. Отмечена необходимость 

разработки и принятия нормативно-правовых актов Украины, 

которые устанавливают ответственность юридических и 

физических лиц за нарушение действующего безопастностного 

законодательства Украины. Определено место общественной 

безопасности в системе национальной безопасности, как 

одного из ее структурных элементов. 
 

Ключевые слова: общественная безопасность, национальная 

безопасность, субъекты обеспечения общественной безопасности, 

субъекты обеспечения национальной безопасности, объекты 

национальной безопасности, объект общественной безопасности, 

безопасность, общественный. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

КАНАДИ НА ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ 

В АФГАНІСТАНІ 

 

У статті досліджується складний процес трансформації 

збройних сил Канади та зв'язок трансформації з канадською 

військовою операцією в Афганістані. Автор детально аналізує 

зміну військової доктрини Канади, реорганізацію структури 

збройних сил, закупівлі нової військової техніки.  Приділяється 

значення афганському вектору як одному з головних 

пріоритетів канадської зовнішньої та оборонної політики на 

початку ХХІ століття.  

Простежено позицію Канади у військовій операції в 

Афганістані. Проаналізовано концепцію миротворчих операцій, 

яку було викладено в Білій книзі із зовнішньої політики Канади, 

що була опублікована в квітні 2005 року. Розкрита сутність 

оптимальних стратегій та особливості майбутньої ролі 

Канади в Афганістані. 

Ключові слова: воєнна політика, Канада, Афганістан, 

НАТО, ООН, оборонна політика, зовнішня політика. 

       

Оскільки після подій 11 вересня 2001 року боротьба з 

тероризмом  стала вирішальним напрямом у зовнішній політиці 

Сполучених Штатів Америки, війна в Афганістані також стала 
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критичною точкою у зовнішній політиці Канади. Афганський 

вектор на початку ХХІ століття став одним з головних 

пріоритетів канадської зовнішньої та оборонної політики. 

Канада прагнула використати афганський фактор як важіль 

впливу на поліпшення американо-канадських відносин після 11 

вересня. На відміну від раптової зміни в зовнішній політиці 

Америки, війна в Афганістані значно вплинула на численні 

канадські фронти, у тому числі переорієнтування зовнішньої 

політики від програми всесвітньої безпеки людини до значного 

інтересу в подоланні повстань, що відбувалися на півдні 

Афганістану. Це військове зобов’язання знову повернуло 

Канаду до НАТО, відродило канадські збройні сили і стало 

наріжним каменем у спробах Оттави відновити відносини зі 

Сполученими Штатами Америки.  

Головною метою міжнародного втручання до Афганістану 

було гарантування того, що він не являє загрози для 

міжнародної безпеки. Водночас, досягнення стабільності в 

Афганістані вимагає набагато більше, ніж застосування 

військової сили, особливо украй бідній країні, спустошеній 

десятиліттями війни. Тому міжнародне співтовариство взяло на 

себе зобов'язання працювати в напрямку низки 

взаємопов'язаних цілей щодо реформ сфери безпеки, 

реконструкції і розвитку, ефективного управління та 

інституційного потенціалу, права, справедливості і прав 

людини. Афганський вектор зовнішньої політики Канади 

включає в себе, окрім військової та політичної, дипломатичну та 

гуманітарну допомогу. 

Після завершення «холодної війни» Канада продовжувала 

брати участь у миротворчих місіях ООН та операціях НАТО, 

але того часу не існувало всезагальної стратегічної доцільності 

щодо пріоритетів зовнішньої політики Канади. 

Тенденція змінилася 1996 року, коли новим міністром 

закордонних справ Канади став Ллойд Ексворсі. Канада почала 

розробляти нову концепцію зовнішньої політики, яка базувалась 
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на варіанті м’якої лінії під назвою людська безпека. Цей варіант 

замінив концепцію національних інтересів на перспективу 

допомоги окремим особам і групам під час конфліктів усередині 

країн, що розпадаються. Канада відіграла ключову роль в 

об’єднанні світової мережі неурядових організацій і прагненні 

урядів до підписання нової угоди про заборону виробництва, 

продажу та використання протипіхотних мін. Також 

розпочалися переговори щодо заборони невеликого експорту 

зброї та захисту дітей, які постраждали від війни [2].  

Порядок денний, запропонований міністром Л. Ексворсі, 

поступово відійшов на другий план у зовнішній політиці 

Канади. Також Канада перестала виконувати своє зобов’язання 

розпочати миротворчу місію ООН. 2006 року в місіях ООН 

взяло участь лише 60 канадських спеціалістів, натомість Канада 

зобов’язалася створити умови для безпеки в Афганістані. 

Перехід від людської безпеки розпочався під час правління 

Пола Мартіна (прем’єр-міністр від 12 грудня 2003 до 6 

лютого 2006 року). 2004 року, Канада, уперше за всю історію, 

розробила концепцію національної, а не міжнародної, політики 

гарантування безпеки. Така політика зробила захист Канади та її 

громадян однозначним пріоритетом. У положеннях про 

міжнародну політику, що були створені 2005 року, 

наголошувалося на посиленні оборони Канади, зміцненні 

співпраці зі США та  відновленні експедиційних можливостей 

[4]. 

Можна об’єктивно стверджувати, що досвід, здобутий в 

Афганістані, вплинув на перегляд військовим керівництвом 

Канади концепції миротворчих операцій. Унаслідок концепцію 

було викладено в Білій книзі із зовнішньої політики Канади, що 

була опублікована в квітні 2005 року. Щодо миротворчого 

досвіду, отриманого Канадою, у Білій книзі зазначалось: «… за 

деяким винятком майже всі значні міжнародні операції, у яких 

брали  участь канадські збройні сили, не мали нічого спільного з 

традиційною миротворчістю, що передбачає легкоозброєних 
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спостерігачів, які стежать за припиненням вогню. Місії стали 

складнішими і небезпечнішими, тоді як війська перебувають в 

державах, які не відбулися, серед них Гаїті й Афганістан, де не 

існує миру, який можна підтримувати» [10]. 

На теоретичному рівні було зроблено вагомий внесок у 

формування нового бачення миротворчості завдяки 

використанню нового терміна «держави, які не відбулися» 

(failed and failing) [10]. 

Серед нових загроз Канаді, ці держави були зазначені в 

Білій книзі на одному щаблі з міжнародним тероризмом і 

розповсюдженням зброї масового знищення. 

Новий системний погляд на подальше проведення 

Канадою операцій за кордоном поставив перед фактом 

союзників Канади з НАТО, що прийняття рішення щодо 

відправки військ за кордон буде проходити з урахуванням таких 

чинників: операція відповідає зовнішньополітичним цілям 

Канади; забезпечені необхідні міжнародна політична і 

фінансова підтримка, а також інші ресурси, потрібні для 

досягнення поставленої мети; запропоновані міжнародною 

спільнотою збройні сили адекватні і відповідають поставленим 

завданням; вказані терміни завершення операції чи досягнене 

завдання для завершення місії; місія не піддає небезпеці інші 

зобов’язання канадських збройних сил [10]. 

Початок трансформацій у збройних силах Канади та її 

командуванні збігся з натиском Сполучених Штатів Америки 

відновити діяльність НАТО. Канада стала головним ініціатором 

у розробці різних схем щодо цього, включаючи Союзне 

командування з питань трансформації в Норфолку та Сили 

реагування НАТО [6]. 

Канада була першою країною, яка відправила свої війська 

і громадських консультантів до Афганістану та надала йому 

допомогу у відновленні після того, як наприкінці 2001 року 

збройні сили США зруйнували Талібан. 2003 року Канада 

відіграла ключову роль у перетворенні операцій, розроблених 
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міжнародними силами сприяння безпеці зі спеціальної коаліції 

на місію, яка керувалася НАТО. У серпні 2005 року Канада 

виступила добровольцем, щоб відправити до Кадару групу з 

відновлення провінції. 2006 року канадська бойова група 

приєдналась до США та Великої Британії в проведенні бойової 

операції (операція «Медуза») проти Талібану та інших 

повстанців. Канада офіційно заявляла, що 2500 її військовиків 

перебували на півдні аж до початку 2009 року [11]. 

До травня 2007 року Канада зазнала великих людських 

втрат – загинуло 54 солдатів й 1 дипломат. Понад 200 солдатів 

отримали травми, 73 з них зазнали серйозних поранень. Воєнні 

витрати канадського уряду на проведення бойової операції на 

півдні, які на період 2005–2006 фінансового року становили 

приблизно 400 млн. доларів, різко збільшились у наступному 

фінансовому році та становили 1,5 млрд. доларів (беручи до 

увагу те, що на всі операції збройних сил Канади виділялося 1,9 

млрд. доларів). За оцінкою, загальна сума витрат Канади на 

операції на півдні від 2006 до 2009 року, включаючи 1,2 млрд. 

доларів на допомогу та розвиток, становила 4,3 млрд. доларів. 

Витрати на підготовку армії та фінансові витрати є 

надзвичайними [9]. 

Скорочення бюджету в 1990-х роках спустошило 

оборонну систему Канади до 1% ВВП та не дозволило їй 

замінити навіть застаріле обладнання. Рівень військового 

бюджету Канади знизився від 12 млр. доларів 1991 до 9,7 млрд. 

доларів  1999 року. За словами начальника штабу оборони 

Канади генерала Ріка Хіллера, армія країни безповоротно 

рухалася вниз по спіралі до повного краху. Лише 2000 року 

скорочення бюджету припинилися. Оборона стала тимчасовим 

бюджетом з невеликими підвищеннями його рівня тут і там для 

того, щоб запобігти краху головних компонентів збройних сил. 

Невелика кількість 30-річних танків і реактивних винищувачів 

була оновлена, тоді як  велика їх кількість була залишена на 

запчастини. Уряд  Пола Мартіна був першим, хто пообіцяв, що 
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головні проекти оновлень матимуть ефект уже наприкінці 

десятиліття. Одним з перших кроків, до яких вдався уряд 

прем’єр-міністра Стівена Харпера (прем’єр-міністр від 6 

лютого 2006 року – нині), стала обіцянка лібералів до 2005 року 

збільшити додатковий основний фонд від 13,6 до 17,6 млрд. 

доларів [4]. 

У бюджетах 2006 та 2007 років витрати на оборону 

сягнули найвищого рівня від часу запровадження 1984 року 

військового бюджету прем’єр-міністром Браяном Малруні 

(прем’єр-міністр від 17 вересня 1984 до 25 червня 1993 року). 

Бюджет на експлуатацію й утримання об’єктів збройних сил 

Канади також був у складному становищі. Рівень основного 

бюджету, що становив 15 млрд., збільшився до критичної межі. 

Більшість погоджувалася, що асигнування на військові операції 

в розмірі 1 млрд. доларів було вкрай необхідним [12].  

Уряд С. Харпера почав негайно виконувати свою обіцянку 

щодо закупівлі військового обладнання. Він почав замовляти 

стратегічні, тактичні й театральні аероперевезення, вантажівки, 

сучасну артилерію і навіть танки. Усе це напряму 

застосовувалося на території Афганістану. Було замовлено 4 

військові літаки С-17 «Глоубмастер».  Для проведення 

військових операцій на території Афганістану перестали 

використовувати літаки типу С-130 «Геркулес», які були 

застарілими  й мали  слабку  дальність. 

Було замовлено 16 нових літаків «Геркулес», нову 

флотилію з вантажників середнього розміру. Для негайного 

використання були закуплені 6 буксувальних гаубиць М-777. 

Недостатня кількість важких транспортних гелікоптерів зробила 

канадські патрульні служби та колони  постачання  транспорту  

вразливими до атак повстанців. Коли застарілі танки «Леопард» 

довели свою дієвість як у залякуванні повстанців, так і у веденні 

прямого вогню під час операції «Медуза», влітку 2007 року уряд 

вирішив взяти у Німеччини в оренду 20 сучасних танків 

«Леопард» 2А6М тощо [12].  
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У січні 2008 року С. Харпер створив робочу групу на чолі 

з колишнім міністром ліберального уряду Джоном Менлі для 

підготовки доповіді щодо майбутньої ролі Канади в Афганістані 

[8]. 

 У доповіді було запропоновано чотири оптимальні 

стратегії:  

1) особливі зусилля й основні ресурси мають бути 

направлені на навчання і підготовку афганської армії і поліції, 

щоб у подальшому вони могли діяти самостійно, а Канада могла 

б розпочати виведення військ у лютому 2009 року; 

2) переклавши відповідальність за безпеку в районі 

Кандагара на інші держави,  зосередити основні зусилля на 

проведенні відновлюваних робіт у регіоні; 

3) у рівній кількості зосередити зусилля на гарантуванні 

безпеки, а також на реалізації проектів розвитку й відновлення в 

околицях Кандагара та інших регіонах Афганістану; 

4) вивести основні сили з території Афганістану та 

забезпечити мінімальну дислокацію військовослужбовців і 

ресурсів задля надання допомоги і гарантії безпеки персоналу і 

дипломатів [8]. 

Основний висновок групи зводився до того, що Канаді 

необхідно зменшити власну присутність у регіоні, але 

продовжувати нести відповідальність за ситуацію і після лютого 

2009 року, зосередивши основні зусилля на навчанні і 

підготовці афганських національних сил, до моменту 

досягнення ними повної автономії. У висновку також 

зазначалося, що тягар відповідальності частково має бути 

перекладено на союзників з НАТО. Основними вимогами, за 

висновками групи, мають бути введення додаткового 

батальйону НАТО у кількості тисячі солдат для гарантіїбезпеки 

в Кандагарі та надання додаткової допомоги у вигляді 

вертольотів і безпілотних літальних апаратів [8]. 

При незгоді союзників дотримуватися зазначених умов, за 

висновками групи, Канада мала вивести з Афганістану весь свій 
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контингент, що налічував близько 2500 тисяч 

військовослужбовців. 

У період між 2006–2009 роками майже весь бойовий 

потенціал збройних сил Канади був витрачений на військову 

операцію в Афганістані.  2006–2007 роками була збільшена 

кількість призовників до регулярної армії, окрім того, до лав 

армії записалося 6 426 добровольців [11]. 

Беручи до уваги те, що збройні сили Канади були 

збільшені до межі, і те, що засобів забезпечення бойової 

підготовки критично мало, і те, що обладнання виходило з ладу, 

перерва або тимчасове зменшення темпів канадських 

військових операцій 2009 року було розумним рішенням. 

Водночас, армія Канади від самих її верхів до рядового складу 

докладала всіх зусиль, щоб довести цю боротьбу до кінця. 

Ініціатива людської безпеки, започаткована Ллойдом 

Ексворсі, поступово призвела до появи гострих непорозумінь 

між  Канадою та США, навіть незважаючи на те, що прем’єр-

міністр Канади Жан Кретьєн був у хороших стосунках з 

президентом США Біллом Клінтоном. Справа була не в тому, 

що уряд Клінтона був проти ідеалів людської безпеки, а в тому, 

що Ексворсі створив коаліцію держав, які відмовлялися йти на 

будь-які компроміси. Унаслідок, особисті військові інтереси 

Америки та сильна опозиція в сенаті США призвели до того, що 

Клінтон не долучився до участі в програмі з гарантування 

людської безпеки. Бажання США взяти участь у цій програмі 

зникло 2001 року. Головні радники адміністрації Джорджа Буша 

відіграли значну роль у появі дипломатичних розбіжностей у 

міжнародних політичних програмах Канади та США.  Вони 

також відкрито говорили про нечленський статус Канади в 

умовах витрат на оборону Північноамериканського континенту. 

Ініціативи Канади, проведені 2003 року для додаткової ролі у 

військових операціях проведених ЄС, на думку Вашингтона, 

були такими, що негативно впливали на діяльність НАТО. 

Стосунки між Бушем і Кретьєном продовжували погіршуватися 
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як у зовнішній, так і внутрішній політиці. Після публічного 

протистояння Кретьєна політиці Буша щодо Іраку стосунки між 

ними стали зовсім прохолодними. Оттава відхилила запрошення 

Америки безкоштовно приєднатися до континентальної 

протиракетної оборони, навіть незважаючи на те, що потенційні 

реактивні снаряди Північної Кореї та Ірану будуть пролітати 

над повітряним простором Канади [5].  

Уже 12 вересня, внаслідок застосування ЄС нових 

принципів гарантування безпеки, перед Канадою постала 

проблема блокування її кордонів. Беручи до уваги той факт, що 

2005 року рівень імпорту й експорту Канади зі США становив 

52% від канадського ВВП, будь-які  затримки та перешкоди на 

кордоні Канади загрожували  її економічному процвітанню. 

Незважаючи на те, що в 2001 році уряди обох країн підписали 

Декларацію про «розумний кордон» (Smart Border Declaration),  

інструкції щодо заходів із гарантування безпеки продовжували 

сповільнювати темпи торгівлі в Канаді. Витрати на 

обслуговування та оформлення документів на кордоні 

становили приблизно 3% від загального об’єму торгівлі. Стівен 

Харпер заявив, що їхнім першочерговим завданням  була зміна 

політичних відносин. Для цього він використав новий курс 

Канади на Афганістан та реінвестування канадських засобів 

оборони [4].  

Урядові відносини на найвищому рівні значно 

поліпшилися. Про це свідчать коментарі посла США Девіда 

Вілкінса: «Ми відчуваємо колективну відповідальність, коли ми 

розв’язуємо якусь проблему. Ми кажемо: «Давайте вирішимо 

цю проблему», – а не звалюємо провину один на одного. І це 

йде на користь усім нам» [4]. 

С. Харпер зміг покласти край суперечкам про 

пиломатеріали хвойних порід, які тривали з 2001 року. Договір 

про пиломатеріали хвойних порід, підписаний 2006 року, 

розв’язав багато суперечок між СОТ і НАФТА та повернув 80% 

від 5 млрд. доларів мита, сплаченого Канадою 2002 року. 
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Сприяння  С. Харпера у війні проти тероризму, його 

відновлення канадських збройних сил і швидке розв’язання 

проблеми з пиломатеріалами  запам’ятались у Вашингтоні як 

новий початок двосторонньої співпраці. У вересні 2006 року  

Держсекретар США Кондоліза Райс зазначила, що зусилля  

Канади на півдні Афганістану були вкрай важливими у війні 

проти тероризму [4]. 

Результати соціологічних опитувань свідчили, що тоді, 

коли Канада пишалася відвагою своїх солдатів, населення 

країни висловлювало своє занепокоєння тим, чи зможе армія 

країни подолати повстанців Талібану та наркобаронів. 2006 

року громадянська підтримка щодо рішення канадського уряду 

мобілізувати військові сили для оборони країни коливалася від 

47  до 57%  осіб. Такий розподіл думок громадян зробив це 

питання слушним для ведення однопартійної політики [12].  

Можливо, найбільша проблема лежить в основі 

канадського пріоритету підтримки керівництвом Афганістану 

зусилля до політичного примирення і життєздатного мирного 

процесу. Є надія, що деякі елементи талібів та інших 

повстанських груп можна переконати і відмовитися від 

насильства, розірвати відносини з Аль-Каїдою і прийняти 

конституційні норми, права людини і принципи верховенства 

права. 

Більшість стверджує, що будь-які переговори повинні бути 

предметом парламентського і громадського контролю й злагоди 

і критики з боку афганських органів з прав людини та 

міжнародних партнерів Афганістану. 

Водночас, опитування громадської думки свідчать про 

зниження державної підтримки для нинішньої військової місії і 

зменшення впевненості в наслідках війни, незважаючи на 

велике зростання в розгортанні американських військ. 

Відповідно до одного з опитувань, більшість канадців 

передбачили роль Талібану в майбутньому уряді Афганістану 

[14]. 
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Використовуючи багаторічний прояв антиамериканізму в 

Канаді, нова демократична партія під керівництвом Дека 

Лейтона наголосила, що роль Канади у війні проти тероризму – 

це «чужими руками жар загрібати», незважаючи на той факт, 

що близько 20 000 американських солдатів роблять те саме. 

Лейтон закликав Канаду вивести всі свої 2500 військові 

підрозділи із зони бойових дій і воєнних операцій з примусу до 

миру. Франкоканадці, як зазвичай, висловлювали більші 

сумніви щодо доцільності цього рішення, аніж англоканадці.  

Першою поїздкою Харпера за кордон став візит до 

військових підрозділів в Афганістані. Таким чином, він 

наголосив на національному профілі своєї місії та його 

персональній вірі в успіх. Харпер посилався на військову 

спадщину Канади та стверджував, що національний інтерес 

Канади полягає в тому, щоб здобути  перемогу в цій війні проти 

тероризму. 2006 року з розбіжностю в кілька голосів Харпер 

отримав мандат члена парламенту та домігся того, щоб 

військові Канади залишались на території Афганістану до 2009 

року [5]. 

До початку 2007 року в Канаді був найвищий рівень 

людських втрат на душу населення серед держав, які не є 

членами НАТО та чия армія бере участь у війні в Афганістані. 

Тоді, коли тимчасовий лідер Ліберальної партії Білл Грехем 

підтримував рух Харпера за збільшення рівня військового 

бюджету та подальшого збільшення військової ролі Канади на 

території півдня Афганістану, підхід щодо Афганістану на 

партійному зібранні лібералів почав різко змінюватися після 

обрання нового лідера лібералів Стефана Діона. Уряд Харпера 

звинуватили в тому, що він веде забагато воєнних дій і 

недостатньо займається реконструкцією. Також уряд 

критикували за те, що він не розв’язує проблеми збільшення 

рівня виробництва насіння маку, яке використовується для 

створення героїну, торгівля яким  становить основний відсоток 

ВВП Афганістану [10]. 
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Уряд Харпера захищав свою політику, стверджуючи, що 

не було жодних непорозумінь щодо необхідності реконструкції 

і довготривала безпека не може бути гарантована без нього. 

Однак він додав, що реконструкція не розпочнеться, допоки не 

буде умов для безпеки і Канада, не відмовиться від цього 

завдання. Лише для того, щоб політично перестрахуватися, на 

початку 2007 року Харпер заявив, що надасть ще 100 млн. 

доларів на проекти реконструкції та розвитку на 2007–2008 роки 

до вже наданих 100 млн. доларів, щорічної допомоги 

Афганістану, яка включає фінансування тренувань поліції, 

розмінування території, зведення доріг і боротьби з 

розповсюдженням наркотиків [11]. 

Більшість аналітиків погоджувалося, що в 2003 році США 

приділяли забагато військової уваги до Іраку і таким чином 

погіршила  умови безпеки в Афганістані. Водночас велика 

кількість країн віддають у заставу гроші та військові підрозділи, 

але не доводять цю справу до кінця. Це був випадок  «безпеки з 

легкою ходою».  До 2006 року було зрозуміло, що Кандагар і 

його прилеглі території знову можуть бути втрачені для 

Талібану.  Саме це стало ключовою стратегічною точкою, після 

якої Харпер проявив ініціативу. Під час операції «Медуза», 

Канада разом з британськими та американськими військами, а 

згодом  за підтримки з боку Німеччини відіграла головну роль в 

ослабленні повстанців Талібану. Якби військові операції НАТО 

насправді досягли найвищої точки, як про це в жовтні 2006 року 

заявив британський генерал Девід Річардс, то здавалося б 

Альянс був би здатний змінити баланс сил на свою користь, а 

Канада була б частиною такої значної зміни [10].  

Але кількість терористичних атак в Афганістані в 2003–

2004 роках зросла від 100–150 на рік до 500 у 2006 році. 

Приблизна кількість жертв під час цих атак була 600 осіб 

протягом січня–вересня 2006 року і постійно зростала. Від 

початку 2001 року понад 80% жертв, що загинули від теракту, 

вчиненого терористами-смертниками, були громадянами 
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Афганістану. У доповіді, опублікованій 2007 року Центром 

стратегічних і міжнародних досліджень, що розташований у 

Вашингтоні, ішлося про зниження рівня безпеки, зменшення 

управління та призупинення економічної реконструкції. У 

доповіді також передбачалось: «2007 рік – це переломний 

момент». До участі в операції з відновлення безпеки та початку 

реконструкції в Афганістані залучено 37 країн і велику кількість 

міжнародних організацій. 2007 року НАТО у своєму 

розпорядженні мало понад 41 000 військових на місцях. Без 

підтримки НАТО в Афганістані зовсім майже не було шансу 

стабілізувати ситуацію [12].             

З 21000 американських військових в Афганістані 11000 

перебували під командуванням НАТО, тим самим 

демонструючи всю глибину зацікавленості США в успіху місії 

НАТО. Хоча НАТО надає таку необхідну безпеку, це лише один 

з елементів необхідних для остаточного успіху. Іншими 

елементами є допомога в розвитку та реконструкція, військові й 

політичні зусилля для того, щоб перетворити безпеку на 

стабільність і більше здатності до управління з боку уряду 

Афганістану.  Незважаючи на усі три складники, місія НАТО 

все ще перебуває на початковому етапі.  

Згідно з оцінками, у 2006 році уряд Афганістану отримав 

лише 1,5 млрд. доларів  допомоги на розвиток. Порівняно із 

зусиллями міжнародного співтовариства в Боснії та Косово, 

розмір допомоги на душу населення в Афганістані був малий: 

50 доларів у 2006 році. Розмір допомоги на душу населення у 

двох інших  країнах, зруйнованих війною, відповідно був 800 і 

400 доларів. У деяких дослідженнях пропонується хоча б 

подвоїти розмір допомоги (100 доларів) на проведення операцій 

зі стабілізації ситуації. Протягом останніх п’яти років було 

побудовано 1000 шкіл, медичних клінік та урядових установ. 

Водночас повстанці Талібану часто атакували ці будівлі для 

того, щоб  звести нанівець усі досягнення. 
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Багато хто з афганців негативно реагує на появу іноземців. 

Проте не правильно буде робити висновок, що повстанці 

Талібану мають підтримку з боку місцевого населення. Згідно із 

соцопитуванням, проведеним за останні роки, понад 90% 

респондентів відповіли, що вони не хочуть повернення режиму 

Талібану. Хоча рівень довіри до уряду Хаміда Карзая та НАТО 

знизився у 2005–2006 роках, це не означає, що Талібан отримав 

більшу підтримку. Скоріше за все, поширення корупції та 

нестача швидкої реконструкції пояснює підвищення критики 

уряду Карзая. Розміщення іноземних військ (як військ НАТО, 

так і США) на території Афганістану підтримується більше ніж 

70% населення. Незважаючи на те, що повстанці Талібану 

зазвичай зазнають поразки у будь-яких бойових діях із 

застосуванням звичайної зброї, здається, що вони мають 

необмежене й невичерпне постачання новобранців, 

користуються безпечними районами в Пакистані та, майже без 

сумніву, володіють більшою військовою стійкістю, аніж 

іноземні війська. Цілями Афганського договору, підписаного 

між урядом Карзая та міжнародними учасниками в Лондоні 

2006 року, є відновлення здатності  до стійкості 70 000-ї армії та 

60 000-х поліцейських підрозділів. Останнє завдання все ще 

перебуває на початковому етапі. Цього року уряд США 

пообіцяв надати 1 млрд. доларів для підготовки та фінансування 

недосвідчених поліцейських підрозділів. Постачання повстанців 

значно ускладнене тим фактом, що кордон між Афганістаном і 

Пакистаном є проникним, тим, що президент Пакистану Первез 

Мушарраф не віддав наказу здійснювати контроль за великими 

територіями північно-західного Пакистану, а також тим, що 

велика кількість повстанців фінансується міжнародною 

торгівлею наркотиками [11]. 

Пакистан вважає Афганістан частиною свого 

стратегічного простору в їхніх напружених відносинах з Індією. 

Беручи до уваги цей факт,  як племінні, так і регіональні 

стратегічні динаміки з’єднують дві держави, майбутня 
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стабільність будь-якого центрального уряду в Афганістані 

залежить як від співпраці з Пакистаном, так і від умов 

стабілізації ситуації на території Афганістану. НАТО повинна 

спробувати стати мостом, який допоможе урядам обох країн 

спільно працювати над стабілізацією військово-політичної 

ситуації в країнах.  Зміцнення економічних зв’язків з 

Пакистаном повинне також сформувати частину Західної 

стратегії для того, щоб створити стимул для регіональної 

співпраці. 

Афганістан є джерелом постачання майже всього 

світового героїну. За оцінками, вирощування насіння маку в 

дев’ять разів є прибутковішим за вирощування пшениці, яке 

становить 40% ВВП Афганістану. 

Згідно з будь-якою неупередженою порівняльною 

перспективою щодо ситуації в Афганістані для того, щоб 

досягти стабільності, управління та початку реконструкції, 

необхідно щонайменше 10 років. Для країн-членів НАТО, а 

також Канади всі ці цілі означають забезпечення достатньої 

військової сили на місцях допоки повстанці й етнічні 

угруповання не усвідомлять, що рух до стабільного 

центрального управління в Кабулі є незворотним. Урешті-решт, 

ця умова завершення операції перешкоджає поверненню 

режиму Талібану, але не  перешкоджає початку переговорів зі 

стриманими угрупованнями Талібану – якщо такі з’являться – 

для їхньої інтеграції в новий уряд Афганістану. Надзвичайно 

серйозна проблема включення політичної культури 

воєначальників і племінних лідерів у демократичні установи, 

включаючи поліцію та армію, потребує цього кроку. Протести 

опозиційних партій  Канади за повернення до легкого 

відновлення миру і в основному гуманітарної допомоги як 

центру зовнішньої політики Канади є нереальними та 

даремними для тривалого майбутнього Афганістану. Через 

постійний політичний тиск у його бік  міністр оборони Гордон 

О’Коннор на початку квітня 2007 року вказав на те, що коли 
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деякі з цілей безпеки, управління та реконструкції будуть 

досягнуті, військові зобов’язання НАТО та Канади до 2010 року 

можуть зменшитися або навіть звестись нанівець [9]. 

Дата реалізації цієї мети була надто оптимістичною. Зі 

спільним виконанням зобов’язань усередині НАТО, у яких такі 

інші країни-члени НАТО, як Німеччина, Франція, Італія, 

Іспанія, також беруть участь у театрі воєнних дій  на півдні 

Афганістану, Канаді необхідний певний час для того, щоб 

укріпитись і знову повернутися до своїх зусиль. 

Зміни в зовнішній політиці Канади означає, що уряд 

країни «більше не робить гучних заяв, коли несе маленький 

кийок». Натомість,  значні зусилля Канади в підтримці безпеки 

на півдні Афганістану закладають основу для тривалого успіху 

в збереженні миру й розбудові держави. Зрештою, 

трансформація в зовнішній політиці Канади повторно інвестує в 

одні з найкращих військ на світі та сприяє міцному зв'язку між 

Канадою та США. Унаслідок вона приведе до появи більшої 

поваги до цінностей та інтересів Канади в міжнародній 

спільноті. 
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The present article investigates a complex transformation 

process  of Canadian Armed Forces and its relation with the 

Canadian military operation in Afghanistan. The author analyses in 

detail  the changing of military doctrine in Canada, reorganization 

of Armed Forces structure, and the purchase of new military 

equipment.  The article gives attention to Afghan vector as to one of 

the major priority of Canadian foreign and defense policy at the 

beginning of the XXI century. 

It also observes Canada’s position towards the military 

operation in Afghanistan. It analyses the conception of peacemaking 

operations, which was set forth in a White book on Canada’s foreign 

policy, published on April,2005. The article also discovers the 

essence of optimal strategies and the peculiarities of Canada’s 

future role  in Afghanistan. 

Key words: military policy, Canada, Afghanistan, NATO, 

UNO, defense policy, foreign policy. 

 

 

В статье исследуется сложный процесс трансформации 

вооруженных сил Канады и связь трансформации с канадской 

военной операцией в Афганистане. Автор подробно 

анализирует изменение военной доктрины Канады, 

реорганизации структуры вооруженных сил, закупки новой 
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военной техники. Уделяется внимание афганскому вектору как 

одному из главных приоритетов канадской внешней и 

оборонной политики в начале XXI века. 

Прослежено позицию Канады в военной операции в 

Афганистане. Проанализирована концепция миротворческих 

операций, которая была изложена в Белой книге по внешней 

политике Канады, которая была опубликована в апреле 2005 

года. Раскрыта сущность оптимальных стратегий и 

особенности будущей роли Канады в Афганистане. 

Ключевые слова: военная политика, Канада, Афганистан, 

НАТО, ООН, оборонная политика, внешняя политика. 
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ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АКТИВІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПРОТЕСТНОЇ АКТИВНОСТІ В 

УМОВАХ ЕНТРОПІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

У статті здійснюється спроба виявлення головних 

чинників, що впливають на рівень громадянської протестної 

активності, завдяки комплексному аналізу соціальних і 

політичних умов розвитку громадянського суспільства в Україні 

за часи незалежності. Також дослідження систематизує 

періодизацію основних етапів формування ціннісних орієнтирів 

українського суспільства. Аналізуються основні підходи до 

розуміння умов сприятливих для революційних перетворень. 

На основі компаративного аналізу основних теоретичних 

засад участі громадян у політичному житті країни виявлено та 

обґрунтовано необхідність підвищення рівня поличної 

активності. 

Виявлено основні проблеми українського суспільства, що 

стали причиною неконвенційної політичної активності 

громадян. Особлива увага звертається на низку факторів, що 
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підвищують протестний потенціал суспільства, та 

оцінюється масштаб перетворень унаслідок протестної 

взаємодії. 

Ключові слова: громадянське суспільство, громадянська 

активність, протестна активність, політична участь, 

соціальна ентропія, протестні настрої.  

 

Криза представницької демократії неминуче призводить до 

зниження легітимності влади та посилення протестних настроїв у 

суспільстві, що можуть перерости в неконвенційну політичну 

участь, яка становить пряму загрозу безпеці держави. Таким 

чином,  гарантування стабільності державного безпекового 

простору  можливе лише за умови безпосередньої участі 

громадян у державному суспільно-політичному процесі. 

Вироблення і реалізація конкретних механізмів такої участі 

вбачається першочерговим завданням держави, що перебуває в 

процесі демократичних трансформацій. Виходячи з основної 

функції громадянського суспільства – задоволення конкретних 

суспільно-політичних потреб,  лише залучення інститутів 

громадянського суспільства робить можливим успішність 

реалізації політики модернізації країни. Нині в Україні інститути 

громадянських ініціатив мають лише формальний характер, як 

звичайно, залежні від західних донорів, наділені низьким рівнем 

впливу в процесі вироблення та прийняття політичних рішень, 

багато з них є заполітизованими, а українське законодавство в 

цій сфері є недосконалим та має лише декларативний зміст. 

Більшість експертів оцінюють рівень розвитку громадянського 

суспільства в Україні як середній, проте значна частина вважає 

цей рівень загалом низьким. Середня оцінка за 5-бальною 

шкалою становить 2,8 бала [1]. 

Громадянське  суспільство служить підґрунтям демок-

ратичного розвитку держави, а громадянська активність 

нероздільно пов’язана з універсальними правами та свободами 
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демократичного суспільства, і реалізується в конвенційній 

політичній участі громадян. 

Метою дослідження є  виявлення основних чинників, що 

підвищують протестний потенціал суспільства в Україні, та 

основних каталізаторів, які штовхають до активної фази 

протесту. 

Для реалізації мети дослідження визначені такі наукові 

завдання: проаналізувати основні теоретичні підходи до 

визначення громадянської протестної активності, виявити 

головні мотиваційні елементи в суспільстві, які є першоосновою 

протестної взаємодії, визначити основні етапи формування 

ціннісних орієнтирів українського суспільства. 

Для повного аналізу проблеми необхідно позначити 

основні підходи до  розуміння терміна «активність». У 

загальному значенні активність розуміють як характеристику 

живих істот, cаме активність забезпечує їх зв'язок з 

навколишнім світом. Термін «активність» походить від лат. 

activus дієвий, діяльний, практичний. Саме тому її часто 

ототожнюють з діяльністю. Соціологічні словники визначають 

це поняття так: 1. дієвий стан живих як умова їх існування у 

світі [2]; 2. внутрішня динаміка як джерело ставлення до 

предметів чи явищ навколишнього світу; 3. один з 

основоположних складників людської поведінки. Виходячи з 

цього, соціальна активність є сукупністю форм людської 

діяльності, свідомо орієнтованої на виконання завдань, що 

стоять перед суспільством, класом, соціальною групою в даний 

історичний період [3]. На противагу соціальній пасивності, яка 

гальмує соціальні реакції людини і відсторонює її від 

суспільних проблем, активність є формою швидкого реагування 

на зміни в соціальному середовищі та реалізація соціальної 

енергії [4]. 

Суб'єктом такої активності може виступати громадянин, 

соціальна група, певне громадянське утворення або ж 

суспільство в цілому. Таким чином виникає громадянська 
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активність, яка у свою чергу є однією з форм соціальної 

активності і передбачає активне залучення до прийняття 

політичних рішень з урахуванням інтересів соціальних 

суб’єктів. 

У демократичному суспільстві існують правові норми, які 

дають змогу громадянам брати участь в політичному житті 

суспільства, впливати на процес прийняття рішень, у виборі 

держаної політики чи вибору курсу держави. Саме цей процес 

визначається терміном «політична участь»,  і таким чином будь-

який громадянин має законодавчо закріплене право здійснювати 

такий вплив. Політична участь за своє суттю може бути 

конвенційною чи неконвенційною.  Конвенційна політична 

участь, зазвичай, визначається як така, що здійснюється в межах 

закону відповідно до традиційних норм і принципів суспільного 

життя.  Протилежною за значення і своєю суттю є 

неконвенційна політична участь, що передусім пов’язана з 

протестною поведінкою. У країнах, де громадянське 

суспільство не сформоване, значна кількість населення є 

відстороненою від політичного процесу і цей фактор може 

призвести до системної кризи в країні. Адже відчуження влади 

від громадян зумовлює протестну поведінку. Неефективність 

громадського впливу на прийняття політичних рішень 

підвищують протестний потенціал суспільства. При 

тоталітарних режимах суспільство залучається до процесу, який 

називається «квазіучасть». Тобто в таких умовах створюється 

ілюзія участі, без реальної можливості здійснення впливу на 

політичний процес. Наведені умови призводять до 

делегітимізації влади та підвищення рівня недовіри людей. 

Також слушним є зауваження, що масштаб неконвенційної 

участі є показником рівня ефективності політичної системи. 

Отже, можна дійти висновоку, що підвищення рівня 

неконвенційної політичної участі зворотно пропорційне 

ефективності політичної системи. 
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Проте  навіть за наявності достатньо високого рівня 

протестних настроїв у суспільстві, для переходу їх до реального 

протесту потрібен певний каталізатор. 

У межах дослідження соціології конфлікту при виявленні 

основних чинників протестної активності громадян, а саме її 

неконвенційного складника слід звернутися до двох основних 

течій даної теорії. Перша – це марксистська, засновником якої є 

К. Маркс, а друга протилежна їй – ліберальна, засновниками 

якої можна вважати Токвіля та  Дж. Девіса. Загалом обидва 

напрямки мають схожі риси і в деякому аспекті збігають, тому 

слід звернути увагу на основну протилежність – марксистка 

теорія зазначає, що революційні настрої в суспільстві 

виникають за умов економічного спаду та тотального збідніння 

населення. На противагу цього судження ліберали висловлюють 

думку про те, що революція найбільш можлива за умов 

економічного процвітання та збагачення населення. З обох 

суджень чітко видно, що революційні зміни можливі лише за 

умов змінення балансу. При збереженні чіткої рівноваги в 

суспільстві важко здійснити революційні перетворення. Загалом 

кожна з цих теорій може бути успішно реалізована за різних 

історичних і соціальних умов. Проте наявність будь-яких змін у 

рівновазі не означає обов’язковість виникнення конфлікту, адже 

для цього необхідною умовою є наявність двох факторів: 

конфліктної ситуації та  формального приводу до початку 

повномасштабного конфлікту. Здатність до колективної дії, 

таким чином,  зумовлена рівнем ентропії суспільства.  У 

випадку високого рівня прийняття індивідом існуючого 

соціально - політичного ладу та розуміння місця, яке він посідає 

в цьому порядку, рівень показника ентропії суспільства буде 

достатньо низьким, а політична система стабільною. Якщо ж 

індивід не ототожнює себе ні з однією соціальною групою, і  

взагалі є відокремленим від соціуму, соціальних структур і 

цінностей,  то перебуває в маргінальному стані. Зростання рівня 

соціальної маргіналізації корелюється зі зростанням соціальної 
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ентропії [5, c. 192].  Учені виокремлюють маргінальність у 

контексті теорії референтної групи, акцентуючи увагу на стані 

індивіда, чиї прагнення стати членом своєї референтної групи 

знехтувано, що спричиняє його подвійну ідентифікацію і 

невизначеність соціальної належності. Такий стан може 

виникати і в процесі соціалізації під час суспільної 

трансформації, унаслідок якої ціннісно-нормативні компоненти 

референтних груп індивіда виявляються суперечливими [6, с. 

107.].  На думку Е. Дюркгейма – послаблення соціальних 

зв’язків неминуче призводить до дезінтеграції суспільства, а в 

будь-якому стабільному суспільстві переважає колективна 

свідомість. Незначна ж кількість маргіналів – норма для 

суспільства, джерело адаптивних можливостей, тоді як стрімке 

зростання цього показника – індикатор революційних зсувів [7]. 

Чинники, що впливали на підвищення рівня громадянської 

протестної поведінки в українському суспільстві, за часи 

незалежності змінювались на різних етапах розвитку під дією 

низки факторів. Так, на першому етапі головною силою, що 

впливала на рівень протестної поведінки, було матеріальне 

забезпечення. Прикладом таких акцій протесту є страйк 

шахтарів Донбасу. Основним мотивом для початку масових 

акцій було погіршення забезпечення шахтарських регіонів 

продовольчими й промисловими товарами в умовах тотального 

товарного дефіциту.  Таким чином,  гірники опинились в 

тяжких умовах, адже саме вони звикли до високого рівня життя. 

Головною вимогою шахтарів було покращення умов життя. 

Саме матеріальне забезпечення стало основним фактором 

впливу на громадську свідомість, хоча найвагомішою 

проблемою слід вважати недотримання техніки безпеки на 

виробництві, наслідком чого є велика кількість смертних 

випадків, а середня тривалість життя шахтарів, на той час, 

сягнула позначки 38 років. Поступово до вимог шахтарів 

додалися і поличні умови. 1991 року розпочався загальний 

страйк донецьких шахтарів, його підтримали і в інших регіонах 
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України. Також шахтарські страйки відбулись і восени 1993 р., 

коли після походу на Київ з вимогами роботи і зарплати було 

ухвалено рішення про проведення позачергових президентських 

виборів. У 1998 – 1999 роках теж відбувалися марші гірників, 

їхніх дружин, а також шахтарів-інвалідів. Але масштаб явища 

шахтарського руху у цими роками був значно меншим. 

 Знаковим для українського суспільства став 1998 рік, саме 

тоді вперше в історії незалежної України проти мирних 

протестувальників були застосовані спецзасоби: кийки та 

сльозогінний газ. Саме 24 серпня, у День незалежності України, 

було організовано мітинг шахтарів у Луганську з вимогою 

погасити заборгованість за понад два роки праці, близько 10 

мільйонів гривень [8]. А 14 грудня відбувся акт самоспалення 

працівника шахти, унаслідок чого заборгованість було 

погашено в повному обсязі, також слід зазначити, що в 

подальшому ще декілька гірників намагалися вчинити 

самогубство, щоб примусити владу реагувати на вимоги 

працівників підприємств.  

Протести початку 2000-х характеризуються початком 

поляризації та регіоналізації українського суспільства. А 

результати виборів 2004 року вказують на чітке розмежування 

України на два макрорегіони – Західно -Центральний і Східно - 

Південний. Електоральна поляризація в українському 

суспільстві не тільки збереглася, а й посилилась і була 

поширена на інші сфери під дією як природних, так і штучних 

чинників. Постійне акцентування уваги на етнічному, мовному 

та культурному різноманітті призвело до розколу в 

українському суспільстві.  

Також характерною особливістю цього етапу стала зміна 

ціннісних орієнтирів суспільства. Так,  головний науковий 

співробітник Інституту соціології НАН України Анатолій Ручка 

у своєму дослідженні зазначає  зростання рейтингу політико-

громадянських цінностей упродовж 1999–2009 рр. [9], а серед 

основних потреб громадян – можливість критики і 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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демократичного контролю за рішенням владних структур, 

можливість висловлювати думки з політичних та інших питань, 

не побоюючись за особисту свободу. Адже характерною рисою 

цього періоду була певна дистанція між суспільством і владою, 

яку активно використовували досить сильні  опозиційні сили.  

Другою особливістю цього етапу є те, що громадянський 

протест не лише було почуто, а й те, що вперше з моменту 

здобуття незалежності він став причиною повної зміни влади в 

державі. 

Також одним з наслідків такої швидкої трансформації 

стала втрата інтересу суспільства до політичних справ. 

Олександр Резнік, науковий співробітник Інституту соціології 

НАН України, наголошує на неминучості  зниження, після піку 

громадянської активності, спричиненого президентськими 

виборами 2004 року, залученості населення до громадсько-

політичних заходів, що засвідчують відповідні показники  

громадянської активності –  від 35,3% 2006 року до 16,3% 2009 

року та 17,6  % 2011 року [10]. 

Третій етап зміни ціннісних орієнтирів характеризується 

прагненням населення України долучитися до цивілізаційного 

вибору. З одного боку, за результатами досліджень Інституту 

соціології НАН України – за двадцять років існування якого, 

жодного разу кількість прихильників Європейського Союзу не 

перевищувала кількість прихильників співпраці з Росією. Так, 

2013 року підтримка населенням союзу з Росією та Білоруссю 

була  49%, а ідею вступу до ЄС підтримували 41% населення 

України [10, с. 8]. Проте рішення уряду про призупинення 

євроінтеграції було прийнято настільки різко, що послужило 

основою для підвищення рівня протестних настроїв. Проте  

каталізатором конфлікту стала не політика уряду, а саме 

побиття студентів на Майдані, українське суспільство завжди в 

тій чи іншій мірі готове до протесту та перебуває в стані 

латентної ентропії, тому для відкритого протистояння 

необхідний вагомий привід. Так, за даними опитування 
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учасників Майдану 2013 року Фондом «Демократичні 

ініціативи  імені  Ілька Кучеріва» та Київським міжнародним 

інститутом соціології: серед мотивів, що спонукали людей 

вийти на Майдан, перше місце посіло жорстоке побиття 

демонстрантів на Майдані у ніч на 30 листопада та репресії – 

майже 70%. А відмова підписання угоди про асоціацію з 

Євросоюзом і прагнення змінити життя в Україні – друге й 

трете місце відповідно [11].  

А при виборі  трьох головних вимог респонденти обрали 

такі: звільнення заарештованих  учасників Майдану, 

припинення репресій (58%), відставка уряду (51%), відставка 

Віктора Януковича і проведення дострокових президентських 

виборів (49,5%) [11]. 

 

 
Рис. 1. За даними Фонду  «Демократичні ініціативи  імені  Ілька 

Кучеріва» та Київського міжнародного інституту соціології 

побиття студентів відмова підписання угоди з ЄС 

прагнення змінити життя в Україні прагнення змінити владу в Україні

заклики опозиції 
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Як зазначив керівник програм громадської організації 

“Український незалежний центр політичних досліджень», М. 

Лациба, Майдан – це суспільно-політичне явище, а не лише 

політичне [12]. Основною характерною рисою якого є високий 

рівень самоорганізації. Громадянська активність в Україні має 

величезний консолідуючий потенціал. Проте, як вже було 

зазначено вище, після будь - якого прояву громадянської 

активності настає деякий спад рівня громадянської участі і 

відстороненість влади від суспільства. Таким чином, головною 

метою державного управління має бути постійний зв'язок з 

громадськістю, участь суспільства в прийнятті важливих 

політичних рішень і головне – недопустимість зведення  такої 

участі до формалізму. 

Отже, протестна активність вбачається в ролі механізму 

контролю, а пртотестний потенціал – як здатність і готовність 

населення впливати на політичний процес у державі. Слід 

зазначити, що високий рівень протестних настроїв і як наслідок 

протестної активності громадян  на початкових етапах 

становлення держави привели до більшої демократизації  

України і стали підґрунтям подальшого розвитку. Революційні 

події 2004 року призвели до зміни влади та унеможливили 

сценарій наступництва.  А щодо основних результатів 

революційних подій 2014 року  український соціолог Ірина 

Бекешкіна, слушно зазначила, що будь-яка влада на 

підсвідомому рівні буде мати на увазі можливість повторення 

протестів і Майдану. Після першого Майдану в 2004 році усі 

говорили, що таке буває раз в історії, і то не в кожній країні. 

Але тепер слід усвідомити, що для України характерний 

власний, особливий вид акцій протесту – Майдан [13], а 

нехтування думкою суспільства призводить до дезінтеграції та 

масштабного конфлікту. Участь суспільства в подальшому 

політичному процесі вбачається стратегічно важливою для 

демократичного розвитку, а підвищення рівня самоорганізації – 

запорукою ефективності державного управління. 
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This article is an attempt to identify the main factors 

influencing the level of public protest activity by comprehensive 

analysis of the social and political conditions of civil society in 

Ukraine. Also, the study classifies the main stages of Values 

Ukrainian society. The basic approaches to understanding the 

conditions favorable for revolutionary change. 

Based on the comparative analysis of the major theoretical 

principles of citizen participation in political life and revealed the 

necessity of improving shelf activity. 

This article identifies the basic problems of Ukrainian society 

that caused no conventional political activity. Particular attention is 

drawn to a number of factors that increase the potential public 
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protest. And assessed the scale transformations as a result of protest 

interaction. 

Key words: civil society, public activity, protest activity, 

political participation, social entropy, protests. 

 

 

В статье осуществляется попытка выявления главных 

факторов, влияющих на уровень гражданской протестной 

активности, путем комплексного анализа социальных и 

политических условий развития гражданского общества в 

Украине за время независимости. Также исследование 

систематизирует периодизацию основных этапов 

формирования ценностных ориентиров украинского общества. 

Анализируются основные подходы к пониманию условий, 

благоприятных для революционных преобразований. 

На основе компаративного анализа основных 

теоретических принципов участия граждан в политической 

жизни страны обнаружена и обоснована необходимость 

повышения уровня политической активности. 

Выявлены основные проблемы украинского общества, 

которые стали причиной неконвенциональной политической 

активности граждан. Особое внимание обращается на ряд 

факторов, повышающих протестный потенциал общества, и  

оценивается масштаб преобразований в результате 

протестного взаимодействия. 

Ключевые слова: гражданское общество, гражданская 

активность, протестная активность, политическое участие, 

социальная энтропия, протестные настроения 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УКРАИНО-РОССИЙСКИХ 

СОБЫТИЙ ПЕРИОДА 2013–2014 ГОДОВ 

 
Дана стаття містить аналіз подій, що відбуваються в 

Україні в 2013–2014 роках. Метою дослідження є роз’яснення 

причин виникнення української революції майдану, розгляд 

причин захоплення Росією території Криму і виникнення 

сепаратистського руху на Донбасі. Слід зазначити, що автор 

розглядає проблему з точки зору застарілої політичної системи 

сучасного світоустрою. Саме діяльність міжнародної 

політичної системи, як наслідок, призвела до можливості 

виникнення українського прецеденту.  В свою чергу, 

розглядається вплив українських подій на глобальний світовий 

порядок. Автор розкриває питання: чим для сучасної 

геополітики і світоустрою є цей прецедент?  

Крім зовнішніх причин, наводиться аргументація, яка 

стосується внутрішньополітичних обставин згаданої 

послідовності подій. Важливим аспектом дослідження, що 

висвітлюється в цій статті, є спроба спрогнозувати наслідкі, 

що викликані процесом, який відбувається в Україні з кінця 2013 

року і до теперішнього часу.  

Ключові слова: Україна, Євромайдан, революція, конфлікт, 

тероризм, війна, взаємини, політична еліта, народ, сепаратизм, 

цивілізація, мультиполярність, центр сили, регіональний лідер, 

ООН, ЄС, НАТО, Росія, Грузія, Сирія, Ірак, США, СРСР. 
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 Абсолютно любое событие в мире имеет причины, некий 

плацдарм, благодаря которому это событие имеет место в нашей 

с вами жизни. Анализируя события, происходящие, где бы то ни 

было в мире, по совершенно разным причинам, нужно 

понимать, что данные события на чем-то возникли и 

последствия этих событий с различной силой окажут влияние на 

весь мир, в зависимости от их значимости. Мы живем в мире, 

стремление и будущее которого направлено к унификации 

общесоциального взаимодействия. Мировые взаимоотношения 

все сильнее формируются под влиянием глобализационных 

процессов. Исходя из этого обстоятельства, стоит понимать и 

учитывать так называемое явление «эффекта бабочки» или 

«эффекта домино» 1 . Любое событие вызывает в будущем 

цепочку событий, которые приводят либо к интерференции 

данных событий и нивелированию их влияния, либо данные 

события вызывают эффект резонанса, и, как следствие, имеют 

разрушительные последствия. Иными словами, приводят к 

глобальной катастрофе. 

 Рассматривая события, происходящие в Украине с конца 

2013 года, стоит особенно отметить, что данный конфликт 

между Россией и Украиной имеет не локальный характер и даже 

не только региональный, но именно глобальный. Именно 

состояние мировой системы и послужило основанием, на 

котором развитие событий в Украине и стало возможным.  

 Основные мотивы усилий человечества на данном этапе 

истории сводятся к соблюдению состояния мира, безопасности 

и демократии в нашем с вами либеральном обществе. Однако, 

                                                           
1  The free dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.thefreedictionary.com/domino+effect  

Lorenz, Edward N. (1963). "The Predictability of Hydrodynamic Flow". 

Transactions of the New York Academy of Sciences 25 (4): 409–432. Retrieved 1 

September 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://eaps4.mit.edu/research/Lorenz/Predictability_hydrodynamic_flow_1963.pdf 

02.11.2014 
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не смотря на высокие цели, человечеству так и не удается 

соблюдать свои идеалы. Наоборот, стремление к соблюдению 

этих идеалов вызывает обратный эффект. Таким эффектом 

является война, политические и экономические кризисы и т.п. 

Чем вызван данный парадокс? Стоит отметить, что мы с вами 

сегодня живем в состоянии неопределенности международной 

системы. Никто сейчас точно не может сказать, является ли 

современный мир однополярным, с доминированием США, 

либо имеет мультиполярную форму. Согласно концепции 

«Столкновение цивилизаций» Самюэля Хантингтона мир после 

окончания холодной войны стал приобретать многополярный 

характер. В мире существует несколько цивилизаций, вокруг 

которых в будущем и будут происходить все мировые события. 

Также стоит отметить, что в результате взаимодействия на 

границах этих цивилизаций будут возникать противостояние и 

локальные конфликты2. Автором предлагается к рассмотрению 

следующая иллюстрация (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация теории С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций»  

                                                           
2 Сэмюэль Хантингтон. Столкновение цивилизаций? Huntington, Samuel P. 

The Clash of Civilizations? Foreign Affairs.–Vol. 72.–№ 3.–Summer 1993.–p. 22–

49; перевод на русский язык подготовлен журналом «Полис». 1994. — № 1 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2007/2498 02.11.2014 
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Примечание. Цивилизации: A – Западная, B – Православная, C – 

Исламская, D – Синская, E – Латиноамериканская, F – Африканская, 

G – Индуистская, H – Буддистская, I – Японская. 

Данные выводы позволяют заключить, что сегодня 

мировая система международных отношений находится в 

стадии формирования. В эпоху биполярного мира, при 

конфронтации двух сверхдержав СССР и США мировые 

взаимоотношения имели четкие очертания. Правила игры были 

известны. Государство либо относилось к коммунистической 

сфере влияния, либо – капиталистической. Однако сейчас, после 

распада биполярной системы международных отношений, и при 

возникновении аморфной идеологии борьбы с терроризмом, 

политическое влияние мировых центров сил еще не обрело свои 

четкие границы. Да и сами региональные центры силы 

находятся в стадии формирования. Явление незавершенной 

трансформации международной системы четко прослеживается 

на примере взаимоотношений Украины с региональным 

лидером – Россией. Многовековая историческая близость 

Украины и России, казалось бы, должна определять 

взаимодействие и сотрудничество этих стран. Также стоит 

вспомнить тот факт, что именно Россия и Украина стали теми 

республиками СССР, которые поставили точку в истории 

распада СССР. Известно, что именно они основали СНГ – 

международную организацию, целью которой было 

наследование характера взаимоотношений между бывшими 

советскими республиками. Стоит отметить, что прибалтийские 

республики (Эстония, Латвия и Литва) не стали входить в 

состав Содружества независимых государств, и, тем самым, 

показали свою принадлежность к другому региональному 

лидеру – Европейскому Союзу. Украина же сделала иной 

выбор, который был обусловлен, прежде всего, родственной 

ментальностью и политической близостью Украины с Россией. 

В этом шаге выразился ее четкий выбор регионального лидера. 
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Однако же с течением времени Украина попыталась сменить 

свою геополитическую принадлежность с российской на 

европейскую. И именно это явление говорит о том, что 

современный мир находится в состоянии незавершенного 

формирования и пока что не имеет четких границ сфер влияния 

региональных лидеров. 

 Итак, на данный момент анархия взаимодействия акторов 

международной системы юридически регулируется такой 

международной организацией планетарного масштаба как ООН 

(Организация объединённых наций основана 24.10.1945 года3). 

Цель создания ООН – поддержка мира и безопасности на 

планете и недопущение (пресечение) развития военных 

конфликтов, если таковые возникнут. ООН была создана 

вследствие окончания Второй мировой войны в 1945 году, 

после которой страны-победители стали на сторону 

поддержания мира и безопасности во всем мире. Поскольку 

никто не хотел в будущем быть свидетелем Третьей мировой 

войны, страны-победительницы договорились о том, как они, 

как самые мощные государства мира, будут поддерживать мир 

на планете. Для этого они основали ряд межгосударственных и 

межправительственных международных организаций, которые 

должны были быть способными в будущем не допустить 

повторения ужасов мировой войны. И хотя такая цель является 

благородной и чрезвычайно важной для планеты, эта цель стала 

лишь прикрытием для будущего соперничества мировых 

гегемонов СССР и США. Они развязывали или поддерживали 

все войны и конфликты в мире с 1945 по 1991 год. Таким 

образом, они расширяли сферы своего влияния, а также 

демонстрировали способность силового удержания территорий 

в своей сфере влияния. Кратко говоря, мерялись силами на 

чужой территории, при этом, не вступая в открытую военную 

                                                           
3 Официальный сайт ООН. Страницы истории ООН [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :  http://www.un.org/ru/aboutun/history/ 02.11.2014 
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конфронтацию между собой. Самыми яркими из таких 

конфликтов были: корейская война 1950–1953 гг., арабо-

израильская война с 1949 г. – по сегодняшний день, вьетнамская 

война 1957–1975 гг., война в Афганистане 1979–1989 гг. и т.д. 

Красной линией также необходимо выделить Карибский кризис 

1962 года. Поскольку этот так и не случившийся конфликт был 

прямым свидетельством того, что произойдет, если самые 

сильные государства вступят в прямую и явную войну друг с 

другом. Карибский кризис так и не перетек в войну, потому что 

стороны вовремя осознали реальность Третьей мировой войны с 

применением уже ядерного оружия массового уничтожения. 

Уже в 1962 году  ООН оказалось не в состоянии урегулировать 

этот конфликт, поскольку в него были вовлечены именно те 

государства, которые являлись основными гарантами мира на 

планете. Несмотря на создание ООН, несмотря на подписание 

Хельсинских соглашений 1975 года, которые декларируют 

соблюдение прав и свобод человека, несмотря на подписание 

многочисленных конвенций и договоров, там, где Мировые 

игроки не могут договориться на «словах», они договариваются 

путем оружия.  

О воинственной натуре человека очень хорошо сказал А. 

Эйнштейн: «Я не знаю, чем они будут воевать в Третьей 

мировой войне, но в Четвертой – они будут воевать камнями и 

палками»4. 

Итак, с распадом СССР мир изменился сначала в сторону 

монополярности, т.е. влияния США, а затем все заметнее к 

мультиполярному состоянию. Автором предлагается следующая 

иллюстрация (рис. 2).  

Однако ни ООН, ни Хельсинские соглашения не были 

трансформированы в ногу со временем и в соответствии со 

сложившейся системой нового миропорядка. Т.е. система по 

                                                           
4 Wikiquote. Albert Einstein quotes [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein 02.11.2014 
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поддержанию мира и безопасности осталась все той же, 

послевоенной. 

 
Рис. 2. Трансформация системы международных отношений  

с 1945 г. до начала XXI ст. 
 

Страны-победительницы во Второй мировой войне до сих пор 

считаются гарантами мира на планете. Однако именно они и 

создают военные прецеденты в глобальном масштабе. Гаранты 

мира на планете не в состоянии гарантировать этот мир. Этот 

факт обусловлен природой человека. Очень хорошо известно 

выражение классика, гениального Карла фон Клаузевица: 

«Война есть не что иное, как продолжение государственной 

политики иными средствами» 5 . Имеется ввиду, что при 

расхождении взглядов государства не станут брезговать 

                                                           
5 Карл фон Клаузевиц. О войне [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://militera.lib.ru/science/clausewitz/index.html 02.11.2014 
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оружием, и применят его в соответствии со своими целями и 

амбициями. Несмотря на стремление мирового сообщества к 

миру и процветанию, мировые акторы не в состоянии пойти 

против своей агрессивной паразитической природы, природы 

доминирования над другим игроком. Т.е. мы можем сделать 

очевидный вывод: силовое разрешение вопросов не может не 

существовать. Если стороны не могут достичь согласованности 

действий в тех или иных вопросах мирным путем, они будут 

воевать, и только результат войны определит победителя. 

Избежать войны, в понимании конфронтационного 

противостояния, невозможно. Война либо приобретает другие 

формы конфронтации, не силовые, либо проявляется в прямом 

своем виде – силовом столкновении. Стоит заметить, что 

история, на примере периода холодной войны, учит нас тому, 

что открытая военная конфронтация не будет иметь место 

между равными по силе игроками. Только баланс сил приводит 

к состоянию отсутствия войны. Однако же война, конфронтация 

будет существовать и в состоянии отсутствия прямого силового 

столкновения. 

После распада биполярной системы международных 

отношений, трансформация ведения войны из открытой и 

явной, стала перетекать в скрытую форму и характеризоваться 

наличием «невидимого» реального врага. После терактов 

11.09.2001 года, целью которых были: Всемирный торговый 

центр и Пентагон – мир столкнулся с новой угрозой, с 

терроризмом. Под эгидой борьбы с терроризмом США 

развязали войну с суверенным государством, которое США в 

одностороннем порядке посчитало потенциальной угрозой для 

себя. Речь идет об Иракской войне 2003 года. США без санкций 

ООН вторгается на территорию другого государства6. Однако 

теперь война ведется не с Ираком как со страной, а с теми 

                                                           
6  Всеволод Воследов. Колин Пауэлл с трудом покаялся [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://web.archive.org/web/20040605203313 

/http://www.smi.ru/04/05/18/2410735.html 02.11.2014 
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террористами, которые составляют угрозу для США. Они якобы 

владеют ядерным оружием, которое может быть применено 

против США. После окончания Иракской кампании ядерное 

оружие так и не было найдено. Однако путь к проведению 

«арабской весны» был открыт на Ближнем Востоке7. А именно, 

путь к смене политических режимов стран данного региона с 

исламистских на прозападные. Как говорил Никколо 

Макиавелли: «Если завоеванная страна отличается от 

унаследованной по языку, обычаям и порядкам, то … одно из 

самых верных и прямых средств… – учредить в одном-двух 

местах колонии, связующие новые земли с государством 

завоевателя. Кроме этой, есть лишь одна возможность – 

разместить в стране значительное количество кавалерии и 

пехоты»8. Армия США находилась на территории Ирака до ее 

официального вывода в 2011 году9. Выведя свои войска, США 

отставило в Ираке своих политических и экономических 

советников, что является вторым этапом экспансии территории 

под видом мирного насаждения демократии. Стоит сказать, что 

в 2014 году войска США снова возобновили авиаудары по 

северной территории Ирака, на которой находится 

неформальное Исламское государство 10 . В том же 2014 году 

                                                           
7  Кулаков А.А. Сутність переговорного процесу в контексті сирійського 

питання [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.kymu.edu.ua/vmv/v/p06/kulakov.pdf 02.11.2014 
8 Никколо Макиавелли. Государь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://goo.gl/LH1FXp 02.11.2014 
9  USA Today. Last US troops leave Iraq, ending war. 17 December 2011 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.usatoday.com/news/world/story/2011-12-17/iraq-us-

troops/52032854/1?csp=ip 02.11.2014 
10  The New York Times. US airstrikes on militants in Iraq. Aug 10 2014. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.nytimes.com/2014/08/10/world/middleeast/us-airstrikes-on-militants-

in-iraq.html?_r=0 02.11.2014 
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войска США вновь без решения СБ ООН начали наносить 

ракетные и воздушные удары по городам и базам Сирии 11 . 

Развязав иракскую войну под предлогом войны с терроризмом, 

США тем самым в очередной раз показало, насколько 

несостоятельным является современная международная система 

по обеспечению мира и безопасности на планете, насколько 

несостоятельной является ООН и все те механизмы 

регулирования мира и войны, которые призваны к ее 

пресечению. Борьба с терроризмом явилась первым 

прецедентом, трансформированным понятием ведения 

открытой войны против другого государства после 1991 года.  

 Поскольку Россия наследует геополитическую позицию 

СССР в мире, это означает, что противостояние СССР и США 

во время холодной войны с 1945 по 1991 года 

трансформировалось в новый метод ведения противостояния 

этих Государств. Если противостояние во время холодной 

войны было явным и враждебным, то на сегодняшний день 

США и Россия являются партнерами и даже друзьями в 

построении демократического и капиталистического светлого 

будущего. Однако политическое противостояние этих стран, их 

отдельное влияние на мир до сих пор не окончено и 

продолжается в более изощрённой и скрытой форме. Поскольку 

современный мир все более тяготеет к мультиполярному, в 

отличии от биполярного мира во времена Холодной войны, 

США и России необходимо учитывать правила игры 

относительно других крупных игроков современной 

геополитики. А также их политическое, экономическое, 

военное, культурное и прочее влияние на мир. А именно таких 

игроков, как Китай, Индия, страны Исламского мира, страны ЕС 

и НАТО, а также растущего с каждым годом политического и 

экономического влияния Южной Америки. Поскольку с 

                                                           
11  BBC news. Russia warns US against strikes on Islamic State in Syria. 11 

September 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29154481 02.11.2014 
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распадом СССР мир трансформируется из биполярного в 

мультиполярный, трансформируются и методы, правила, 

условия ведения игры на мировой шахматной доске. Это первое, 

о чем стоит сказать. Мир после распада СССР стал другим, но 

трансформация международного права, которое призвано быть 

регулятором межгосударственных и иных отношений по 

направлению к достижению мира во всем мире, так и не 

произошла. И потому современные «казусы» международного 

права и мировой политики имеют место в нашей с вами жизни. 

Как стук в износившемся моторе автомобиля, который 

сигнализирует о том, что рано или поздно поездка на таком 

автомобиле приведет к трагедии водителя и его пассажиров.  

Теперь мы плавно перешли к украинскому вопросу.  

Так же, как американская борьба с терроризмом, 

российская защита россиян в других странах является новым 

трансформированным методом ведения открытой и явной 

войны против другого государства. Автором предлагается 

рассмотреть следующую иллюстрацию  (рис. 3).  

 
Рис. 3. Новая форма идеологии ведения боевых действий в XXI ст. 

Трансформация 
войны в ХХІ веке

Защита русского населения

(Россия – Украина, Грузия)
Скрытая конфронтация – ввод войск без 

опознавательных знаков;
Открытая агрессия – начало военных 
действий, под эгидой защиты русских

Борьба с терроризмом

(США – Ирак)

Защита глобальных интересов:
ведение боевых действий без 

учета мнения международного 
сообщества
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Такие методы возникают в результате невозможности 

вести открытую войну без разрушительных последствий для 

себя с другим государством. При возникновении прямой войны, 

скажем той же России и Китая, такая война сразу перерастет в 

Мировую войну, поскольку в ней задействованы самые мощные 

и влиятельные в военно-политическом отношении государства. 

И последствия такой войны будут разрушительны для всего 

мира в целом. Война с «невидимым врагом» не вовлекает 

агрессора в прямую конфронтацию на своей территории. 

Наоборот, расширяет его влияние, как и в грузинской войне 

2008 года, после которой Грузия лишилась Южной Осетии и 

Абхазии 12 . Южная Осетия и Абхазия находятся под 

фактической оккупацией России. Так же и в войне с Украиной, 

Россия производит аннексию Крыма, и в продолжающемся 

военном конфликте Украина постепенно теряет свои 

конституционные восточные территории, на которых, на 

данный момент, существуют так называемые Донецкая 

Народная Республика и Луганская Народная Республика. ДНР и 

ЛНР в свою очередь обьединились в конфедеративный Союз 

народных республик – Новороссия, и так же изъявляют желание 

быть в составе Российской Федерации13. ДНР и ЛНР являются 

образованиями, которые были созданы сепаратистскими 

боевиками при поддержке российской армии на территории 

Украины 14 . Естественно, что факт причастности России к 

данному конфликту последней отрицается. Украинская война 

                                                           
12  Указ президента Российской Федерации «О признании Республики Южная Осетия» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://document.kremlin.ru/page.aspx?1114437 

02.11.2014.  Указ президента Российской Федерации «О признании Республики Абхазия» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://document.kremlin.ru/page.aspx?1114434 

02.11.2014 
13 Russian today. Власти ДНР готовят запрос о вхождении республики в состав России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://russian.rt.com/article/32344 02.11.2014 
14  Сайт ГПУ. Самопроголошені республіки у Донецькій та Луганській областях 

кваліфіковано як терористичні організації [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=138582 02.11.2014 
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имеет существенную особенность и отличие от Грузинской 

войны 2008 года. Ярко выраженное отличие состоит в том, что 

при проведении военных действий России против Украины 

Россия не признается в том, что ее войска действительно 

находятся на территории другого государства. Российская 

сторона официально заявляет, что в Украине ведется 

гражданская война по типу Сирийской гражданской войны 2011 

года 15 . В сирийской гражданской войне боевые действия 

ведутся между сирийской армией и повстанческими 

объединениями. Сирийский конфликт вверг страну в состояние 

разрухи во всех сферах жизни.  Конфликт до сих пор не 

разрешен. А что касается вопроса по Крыму, в частности, 

благодаря умело организованной информационной войне, новая 

пророссийская власть полуострова провела референдум 16 

марта 2014 года, в результате которого 96,77% населения, 

беспрецедентная цифра, изъявило желание о присоединении 

Крыма к Российской Федерации16. По словам президента РФ 

Владимира Путина: «Россия всегда будет защищать и 

этнических русских в Украине, и ту часть украинского 

населения, народа, которые чувствуют свою неразрывную не 

только этническую, но и культурную, языковую связь с 

Россией, чувствуют себя частью широкого русского мира»17 . 

Население Крыма изъявило желание присоединится к России, и 

                                                           
15  Официальный сайт президента России Владимира Путина. Совещание послов и 

постоянных представителей России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://news.kremlin.ru/news/46131 02.11.2014 
16  Официальный сайт Государственного Совета Крымской Республики. На 

общекрымском референдуме 16 марта 2014 года за воссоединение Крыма с Россией на 

правах субъекта РФ проголосовали 96,77% крымчан [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://crimea.gov.ru/news/17_03_2014_3 02.11.2014 
17 Официальный сайт президента России Владимира Путина. Заявления для прессы и 

ответы на вопросы журналистов по итогам российско-австрийских переговоров 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://news.kremlin.ru/transcripts/46060 

02.11.2014 
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Россия, в свою очередь, на законных основаниях присоединила 

к себе Крым. Данная логика действий имеет место, если ее 

рассматривать только с точки зрения России. Если же вопрос о 

присоединении Крыма рассмотреть с точки зрения Украины и 

международного сообщества, то вывод будет следующим. 

Российские войска без опознавательных знаков оккупировали 

территорию Крыма, блокировали армейские подразделения и 

флот Украины в Крыму, осуществляли «быструю» выдачу 

российских паспортов всем желающим, сфальсифицировали 

беспрецедентный в истории референдум и просто-напросто 

аннексировали Крым, после чего возбудили сепаратистские 

волнения на материковой части Украины18. 

Данный российский метод ведения войны отличается от 

борьбы против терроризма только тем, что военные действия 

предусматриваются как в скрытой (войска без опознавательных 

знаков), так и в открытой конфронтации с теми территориями, 

где проживают граждане России. Под эгидой защиты русского 

населения такие же войны могут быть начаты во всех странах, 

чьи границы прилегают к территории России. Поскольку 

российское население проживает на территории Эстонии, 

Литвы, Латвии, Молдовы, Финляндии и т.д. Следовательно, ни 

одна их этих стран, на территории которой проживают граждане 

России или просто русские, не может считать себя в 

безопасности, потому что в один прекрасный день русское 

население может изъявить желание присоединиться к РФ. И 

Россия, в свою очередь, только поддержит такие порывы, как 

мы видим это на примере Украины и Грузии. Также в 

дополнение к сказанному следует отметить, что Россия, как 

США и Китай, является постоянным членом Совета 

                                                           
18  Офіційний канал Youtube МВС України. МВС має докази участі 

військових частин РФ у бойових діях на стороні терористів [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://youtu.be/GevvjU5z0Us 02.11.2014 
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Безопасности ООН19. Поэтому Россия, как и другой постоянный 

участник Совета Безопасности ООН, может использовать право 

ВЕТО и байкотировать любое санкционированное действие, 

которое не выгодно для России или другого государства. Факт 

применения права ВЕТО Россией имел место 15 марта 2014 

года, когда российский постпред при ООН Виталий Чуркин 

наложил ВЕТО на решение ООН о непризнании легитимности 

проведения референдума в Крыму 16 марта 2014 года20. При 

всем вышесказанном следует также учитывать, что Латвия, 

Литва и Эстония являются странами ЕС и НАТО. Финляндия 

входит в ЕС. Конфликт России с ними возможен только с точки 

зрения политики «умиротворения агрессора» по отношению к 

России со стороны ЕС и НАТО. Так как Украина имеет 

внеблоковый статус, метод ведения скрытой войны с Украиной 

не будет иметь последствий для России, поскольку Россия 

официально не ведет военных действий против Украины. 

Вариант разыгрывания сепаратистского сценария на территории 

стран ЕС и НАТО может иметь место, если Россию 

рассматривать в контексте противодействующей стороны на 

случай войны Китая за ресурсы против России. Как и в случае 

взращивания Нацисткой Германии европейскими странами, как 

противоборствующей силы, направленной против коммунизма21. 

Исходя из исторического опыта, Европа всегда предпочитала 

скорее позицию выжидания и позиционной войны, нежели 

проводила стремительную и решительную политику. И как 

свидетельствует опыт ХХ века, выжидательная позиционная 

                                                           
19 Официальный сайт ООН. ООН Совет Безопасности [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://www.un.org/ru/sc/members/ 02.11.2014 
20 National Public Radio. Russia Vetoes U.N. Security Council Resolution On 

Crimea. Bill Chappell [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2014/03/15/290404691/russia-vetoes-u-n-

security-council-resolution-on-crimea 02.11.2014 
21 The History Channel. Appeasement [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-ww2/appeasement 02.11.2014 
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политика умиротворения агрессора только усиливала его 

аппетит, что в результате и привело к началу II Мировой войны. 

Однако вернемся к нашей теме. 

 Анализируя данную ситуацию в Украине, стоит 

заметить, что украинские события являлись прямо 

вытекающими последствиями политики экономического 

произвола правящей элиты страны, вплоть до 2014 года. Экс-

президент Украины Виктор Янукович, в срочном порядке 

покидая Украину и выезжая в Россию в результате революции 

Евромайдана, перевез в КамАЗах через границу 32 миллиарда 

долларов США. При этом, со слов исполняющего обязанности 

Генерального Прокурора Олега Махницкого на форуме по 

возвращению похищенных активов в Лондоне, стало известно, 

что Виктор Янукович за время своего президентства присвоил 

себе национальные богатства в размере 100 миллиардов 

долларов США 22 . Откровенное рейдерство и использование 

политической должности только ради личного обогащения не 

могло остаться безнаказанным. Массовое восстание произошло 

именно из-за присвоения богатств народа, дисбаланса мнений в 

планировании будущих решений между народом и правящим 

аппаратом. Каждый человек всегда стремится к комфорту, к 

лучшей жизни, поэтому видя уровень европейской жизни, народ 

Украины и оппозиционные проевропейские политики 

выступали за повышение стандартов жизни, и следовательно,  за 

евроинтеграционные процессы, но личные интересы 

обогащения правящей элиты не совпадали с мнением народа, 

поскольку их бизнес был привязан к существующей экономике 

Украины, взаимодействие с которой было выгодно для России. 

Необходимо учитывать, что около четверти украинского 

                                                           
22 Официальный сайт 5 канала. Янукович вкрав 100 млрд доларів США – 

Махніцький [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.5.ua/ukrajina/ekonomika/item/382726-yanukovych-vkrav-100-mlrd-

dolariv-ssha-makhnitskyi 02.11.2014 
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экспорта поставляется в Россию23, при этом доля украинского 

импорта из России составляет всего около 6% 24 . А при 

переориентации экономики некоторые украинские статьи 

экспорта будут вынуждены переориентироваться под 

европейский рынок, что в свою очередь принесет колоссальные 

убытки украинским олигархам. Украинские олигархи были 

намерены действовать в своих интересах как можно дольше. 

Поэтому дисбаланс интересов народа и правящей элиты не мог 

больше продолжаться. Он привел к «вакууму» 

взаимопонимания, который стал заполняться массовыми 

недовольствами. В качестве иллюстрации автор предлагает 

рассмотреть данный график (рис. 4). 

 
Рис. 4.  График абсолютной взаимозависимости четырех элементов, 

характеризующих внутригосударственное состояние 

                                                           
23 Сайт  посольства України в Російській Федерації. Торговельно-економічне 

співробітництво між Україною та Росією [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://russia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-ru/trade 02.11.2014 
24  Портал внешнеэкономической информации. Обзоры внешней торговли России. 

Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/monthly_trade_russia/ 

02.11.2014 
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Примечание. А – иррациональность поведения политической элиты    

(корупция, личное обогащение, непрофессионализм и  т.д.); 

   B – зона еффективности государственного управления политической 

элитой    (развитие сфер: медицины, образования, развитие 

инфраструктыры и т.д.); 

 C – благосостояние народа (уровень жизни, социальные гарантии и 

т.д.); 

 D – развитие массовых недовольств (революции, забастовки и т.д.); 

   Квадраты AB – являются сферой деятельности политической элиты; 

   Квадраты CD – характеризуют состояние народа; 

   зона «+» (зона AD) – зона роста событий, зона комфорта; 

   зона «-» (BC зона) – зона деградации. 

Согласно графику абсолютной взаимозависимости 

четырех элементов, характеризующих внутригосударственное 

состояние (рис. 4), чем больше политическая элита (А) 

стремится к личному обогащению, тем скорее происходит 

деградация сферы внутригосударственного управления (B), 

соответственно понижается уровень жизни  населения (C), и как 

следствие – повышается уровень массовых беспорядков (D). В 

идеальных условиях сферы BC должны находиться в зоне 

«плюс» и накладываться на оси «max». А направляющие сферы 

AD – в зоне «минус» и накладываться на оси «min». В таких 

условия политическая элита будет работать только для блага 

государства и народа соответственно, и поэтому уровень жизни 

людей будет повышаться. Явление забастовок будет сведено к 

нулю. На рис. 4 схематически изображено внутригосударственное 

состояние Украины рассматриваемого периода событий, 

характерными особенностями которого стала идеология 

собственного обогащения политической элиты и минимальная 

забота о функционировании государства. Такое положение и 

привело к возникновению революции Евромайдана. 

Говоря об украинской политической элите, также 

необходимо сказать о действующем президенте Украины Петре 

Порошенко. Согласно 103-й статье Конституции Украины 
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Президент не может иметь собственный бизнес 25 . Однако П. 

Порошенко является собственником кондитерской компании 

«Рошен», в составе которой Липецкая кондитерская фабрика 

находятся и действует в России26. Поскольку П. Порошенко, по 

данным Форбс, считается шестым миллиардером в Украине, 

часть его бизнеса тоже подвязана к российскому рынку. 

Согласно данным Форбс, Президенту Петру Порошенко также 

принадлежат: Группа «Агропродинвест», Днепровский 

крахмалопаточный комбинат, СОК «Монитор», ТРК «НБМ», 

Продовольственная компания «Подолье», «Ленинская кузница» 

в том числе Севастопольский морской завод, который 

находится в Крыму27 28. Эти факты говорят о том, что в личных 

бизнес–интересах П. Порошенко найти точки соприкосновения 

с Россией. И этот факт будет играть свою роль в отношениях 

Украины с Россией. Следует заметить, что П. Порошенко в 

Украине принадлежит определенная доля СМИ, что обезопасит 

его от негативной критики или не нужной критики в случае тех 

вопросов, которые он не сможет выполнить перед украинским 

народом, или выполнит не до конца. То обстоятельство, что и 

нынешний президент – олигарх, часть бизнеса которого 

находится в России, говорит о том, что Украина еще не прошла 

свое «40-летнее странствие по пустыне», которое привело б к 

новому мышлению в обществе и в умах правящей элиты. 

                                                           
25  Конституция Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://iportal.rada.gov.ua/ uploads /documents/27396.pdf 02.11.2014 
26  Официальный сайт компании «Рошен» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.roshen.ru/ru/contacts/fabrics/ 02.11.2014 
27  Официальный сайт Forbes. Профайл Петра Порошенко [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/ 

http://forbes.ua/persons/562-poroshenko-petr-alekseevich 02.11.2014 
28 Портал Bigmir.net. Чем владеет Порошенко: полный список [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http:// finance.bigmir.net/business/48721-Chem-

vladeet-Poroshenko--polnyj-spisok 02.11.2014 
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Что касается президента РФ Владимира Путина, то ему 

как Президенту выгодно показывать россиянам «сильную» 

Россию. На примере Грузии, на примере Крыма. И речь не идет 

об экспансии. Россия официально не совершает 

правонарушений, а действует исключительно в рамках интереса 

своего русского народа, т.е. помогает, защищает, уважает выбор 

(как на примере присоединения Крыма). Владимир Путин 

является тем образом «сильной» и вольной России, которая 

консолидирует и друзей, и врагов, идут за сильным лидером, а 

образ президента России является именно таким. Образом 

сильного лидера, за которым стоит идти как россиянам внутри 

России, так и другим странам–партнерам России. Поэтому 

стремление России сохранять региональное лидерство и 

геополитически влиять на мир весьма успешно 

реализовывается. 

Что касается лидеров западного блока, какими являются 

президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела 

Меркель, то они выступают против нарушения прав Украины со 

стороны России, потому что должны что-то сказать и сделать в 

ответ. Если влиятельные страны претендуют на роль игрока в 

геополитическом плане, то их лидеры естественным образом 

должны реагировать на события, происходящие в мире. Тем 

более, если эти события происходят рядом с ними. И тем более, 

если в Европе. Это сохранит их престиж. Но также, если их 

политика будет успешной по отношению к такому видному 

игроку, как Россия, их имя и влияние в мире как политиков 

усилится именно в личностном плане. Однако представители 

западного мира, ЕС и НАТО понимают, что экономический и 

военный конфликт с Россией будет кризисом для Европы, 

которая и без того испытывает давление со стороны Исламского 

мира29. Поэтому призывы к мирному урегулированию вопроса  

                                                           
29 Сергей Сумленный, Александр Кокшаров. Теперь здесь Ислам [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :  http://expert.ru/expert/2008/38/ teper_zdes_islam/ 02.11.2014 
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являются естественно вытекающим обстоятельством. Лидеры 

ряда демократических стран мира, в том числе и Европы, 

проявляют на данный момент только лишь экономическое 

давление, обьявляя России о санкциях, направленных против 

нее30, но для Европы последствия от санкций против Росиии 

чувствуются больше, чем это чувствует сама Россия 31 , 

поскольку подавляющие поставки энергоресурсов в Европу 

осуществляет Россия. Лидерам стран, в том числе Ангеле 

Меркель, не стоит «перегибать палку» в своих красноречивых 

заявлениях, на реальное осуществление которых на практике 

они так и не решаться. К слову сказать, аналогичная политика 

фактического бездействия исторически характерна для стран 

Европы, если вспомнить нерешительную политику 

«умиротворения агрессора», проводимую странами Европы по 

отношению к территориальным амбициям фашистской 

Германии.  

В региональном плане стоит понимать, что политические 

и экономические преобразования в Украине сблизят ее со 

странами ЕС и отдалят от России. Для наглядности, автор 

предлагает рассмотреть данную иллюстрацию (рис. 5). 

С 1991 года и по 2014 год Украина находилась под 

региональным влиянием России. Первые проевропейские 

устремления народа Украины проявились в 2004 году, при 

победе Оранжевой революции и с приходом к власти В. 

Ющенко. Будучи президентом Украины, Виктор Ющенко 

                                                           
30 Режим Голос Америки. ЕС обсуждает расширение санкций против России 

[Электронный ресурс]. – доступа : http://www.golos-ameriki.ru/content/eu-

ukraine-crizis-russia/2435809.html 02.11.2014 
31  Официальный канал Youtube Russian today. Бывший спецпредставитель 

президента Франции: От санкций больше всего страдает Европа 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://youtu.be/DWj9kSPoUb0 

02.11.2014 
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поддержал проевропейскую направленность украинского 

народа и выразил желание о вступлении Украины в НАТО32.   

 
 

   Рис. 5. Региональная переориентация Украины 

Такой поворот событий, скорее всего, заставил бы Россию 

рано или поздно вывести свой флот с территории Крыма. 

Россия же не хотела терять ни свой флот в Крыму, ни 

подконтрольное ей украинское правительство в лице президента 

В. Януковича. И в случае, если не удалось добиться затухания 

новой революции Евромайдана в конце 2013 года, для России 

выгодно поддерживать этот внутренний «костер», чтобы иметь 

полную гарантию неприсоединения Украины к ЕС и НАТО. 

Теперь России не нужно беспокоиться о легитимном статусе 

Российского флота в Севастополе. Ведь если бы Россия не 

аннексировала Крым, скорее всего, новая проевропейская 

власть в Киеве при поддержке НАТО аннулировала бы договор 

                                                           
32  Официальный сайт Unian. Украина и НАТО подписали дополнение к 

Хартии об особом партнерстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://economics.unian.net/other/257576-ukraina-i-nato-podpisali-dopolnenie-k-

hartii-ob-osobom-partnerstve.html 02.11.2014 
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о продлении периода пребывания Черноморского флота в 

Крыму. И Россия в таком случае потеряла бы пункт 

базирования корабельного состава Черноморского флота ВМФ 

ВС России в Черном море. Помимо этого, при будущем 

вступлении Украины в НАТО баланс сил в Европе изменился 

бы против России. Можно предположить, что как и в случае с 

Грузией, так и в случае с Украиной – Россия ясно дает понять 

представителям запада, что она в состоянии защитить свои 

интересы в регионе и не даст больше возможности 

инструментам влияния запада таким, как НАТО, расширяться на 

Восток. В региональном плане конфликт с Украиной должен 

был рано или поздно возникнуть по причине 

евроинтеграционных стремлений украинского народа. Такие 

устремления являются регионально невыгодными для России, 

поскольку она в свою очередь попросту теряет государство, 

которое она может использовать в качестве продолжения своей 

сферы влияния на Европу. И в случае выхода Украины из 

региональной и экономической зависимости от России, 

последняя проигрывает не только регионально, но и уступает 

свои позиции в геополитическом плане. Что очень негативно 

скажется на будущем России. Если Вы не в состоянии защитить 

своих друзей, значит, вы не в состоянии защитить и себя. А если 

Вы не в состоянии защитить себя – значит, тот, кто сильнее Вас, 

заберет у вас все или поставит Вас в зависимость от себя. 

Поэтому в меру агрессивная региональная позиция России 

понятна, если рассматривать ее с точки зрения баланса сил в 

регионе. Для Украины же такие действия являются 

катастрофическими. Сам факт того, что Украина имеет в 

военном плане внеблоковый статус говорит о том,  что ей 

придется рассчитывать в военном плане только на свои силы. А 

с точки зрения сопоставления вооруженных сил России и 

Украины, ВС Украины технически не выдерживают 

конкуренции. Точно такая же позиция ВС Украины и по 

отношению к НАТО. Поэтому наличие внеблокового статуса 
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является очень непродуманной политикой, в условиях 

территориального расположения между двумя мощными в 

военном отношении силами (НАТО и Россия). Рано или поздно 

одна из них заявит о своем желании заполучить Украину в свои 

ряды. Однако с точки зрения сложившейся экономической и 

политической зависимости Украины от России, ее изначальная 

пророссийская ориентация понятна. Ведь Украина после 

распада СССР природно тяготела к продолжению тех 

отношений с Россией, которые у них были до 1991 года. Однако 

со временем, изъявив желание быть в составе Европы, Украина 

не продумала свою региональную политику по отношению к 

России, что и привело к кризису, спровоцированному Россией, 

которая не желает выпускать из своих рук Украину. Россия не 

может игнорировать очевидные проевропейские устремления 

украинского народа. Точно так же, как не могла игнорировать 

проевропейские интересы Грузии, поэтому оккупировала ее не 

полностью, а только те территории, на которых находятся ее 

военные базы33. Если бы Россия оккупировала всю Грузию, она 

выглядела бы как захватчик другого государства. А так Россия 

делает вид защитника русских и дружественных русским наций 

и меньшин. Точно такой же сценарий не агрессора, а 

миротворца проведен и в Украине. 

Со стороны Европы и НАТО совершенно очевидным 

является следующее обстоятельство. На примере грузинской 

войны 2008 года, при невозможности заглушить прозападные 

устремления в стране, Россия «выиграла партию» по 

расчленению Грузии. От Грузии отделилась Южная Осетия и 

Абхазия, которые провозгласили себя независимыми 

республиками. В таком же статусе, как Южная Осетия и 

Абхазия находится сейчас Республика Приднестровье в 

Молдове. Молдова, в свою очередь, граничит с Украиной на 

                                                           
33  Российская газета. Базы на 49 лет. Совет Федерации ратифицировал 

соглашения о военных базах в Абхазии и Южной Осетии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.rg.ru/2011/09/29/bazy.html 02.11.2014 
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Западе. Такие же сценарии дробления Государства и 

провозглашение в нем независимых республик на данный 

момент просматривается и в Украине. Это факт. В Украине 

сейчас действуют ДНР и ЛНР, которые признаны только 

Южной Осетией и Абхазией, – потенциальные замороженные 

зоны конфликта. Украинская зона конфликта еще не утихла. 

Однако такая региональная российская политика говорит 

странам НАТО и ЕС о способности России при необходимости 

развязать такую же территориальную проблему с 

отсоединением территорий, например, в районе Кенигсбергской 

области, той части России, которая находится в Европе и 

отовсюду окружена европейскими странами, что может 

позволить России провести сепаратистскую деятельность и на 

территории этих стран. При этом Россия формально снова не 

будет ни в чем виновата, поскольку «уважает волю народа на 

самоопределение». И если смотреть дальше, замороженные 

территориальные конфликты существуют и в самой Европе. 

Например, в Испании – баски и каталонцы. В Британии – 

ирландцы и шотландцы, В Италии – сицилийцы. Во Франции – 

корсиканцы и т.д. 34 . Европа поделена на множество 

народностей. Но при этом Европа с 1957 года стремиться 

исключительно только к объединению, к достижению 

глобализации и унификации всех сфер, кроме этнической. 

Россия, в свою очередь, дает Европе четко понять, что в руках 

России есть инструмент, который возможно способен 

раздробить Европу на еще большее количество стран. И такой 

российский метод подтверждается практикой. Такой поворот 

для Европы совершенно не выгоден и делает Россию с 

экономической стороны партнером, а со стороны региональной 

политики – потенциальным противником и даже врагом. 

                                                           
34  РИА Новости. Очаги сепаратизма в современной Европе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  http://ria.ru/politics/20090729/179013774.html 

02.11.2014 
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Совершенно ясны поэтому и желания европейских и 

американских сторон совершать попытки по доминированию в 

регионе, поскольку Россия является самой большой страной в 

Мире, и обладает в прямом смысле неограниченными 

природными ресурсами. Европа, в свою очередь, вынуждена не 

добывать, а покупать эти природные ресурсы. И потому 

пробные методы воздействия на изменение баланса сил в 

регионе имеет далеко идущие планы склонить Россию к 

выгодным для Европы договоренностям по поставкам 

природных ресурсов. А в самом лучшем случае, в случае очень 

слабой России, и присоединение территории России под 

юрисдикцию ЕС и НАТО. Однако такая региональная политика 

уже затронет интересы другой огромной державы – Китая. 

Возвращаясь к рассмотрению войны в Украине, в Грузии, 

войны с терроризмом, мы можем сделать следующие выводы: 

1) На современном этапе истории сложилась такая 

международная система урегулирования конфликтов, которая 

не в состоянии обеспечить мир и безопасность на планете. 

Данная система по поддержанию мира была действенна только 

лишь в послевоенные годы как гарант того обстоятельства, что 

Германия не сможет развязать Третью мировую войну. Однако 

как мы можем убедиться сегодня, послевоенное представление 

о том, как именно нужно обеспечить мир и безопасность во 

всем мире, не выдерживает критики. В мире происходят 

процессы трансформации ведения военных действий, которые 

не предусмотрены ни в ООН ни в других конвенциях и которые 

попросту не имеют силы, если агрессором является 

Государство, которое имеет статус постоянного члена СБ ООН. 

При таком положении вещей человечество движется в сторону 

мирового кризиса, как в случае со сломанным двигателем 

автомобиля, в котором красным индикатором «мигают» такие 

прецеденты, как скрытая война России с Украиной. 

2) На данном этапе развития событий Украине нужно 

понять, что она сейчас находится на границе столкновения 
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восточной и западной цивилизаций. Конфликт между 

цивилизациями был предусмотрен Самюэлем Хантингтоном в 

его концепции «Столкновение цивилизаций». Украина 

попыталась резко выйти из-под влияния России и перейти на 

сторону ЕС. Однако, в случае, когда страна хочет изменить 

свою региональную ментальную окраску и выйти из-под 

влияния своего исторического регионального лидера – такая 

страна должна отдавать себе отчет в том, что мирным путем 

разрешение вопроса о смене регионального лидера невозможно. 

Только очень тонкая и мудрая дипломатическая позиция, 

одновременно с внутренними преобразованиями, возможно, 

могла решить этот вопрос без военного столкновения. 

3) Однако, украинские лидеры абсолютно не учитывали 

интересы России, как и интересы украинского народа, в том 

числе и русскоязычного, и именно вследствие этого украинский 

кризис имеет сегодня место в нашей жизни. Исходя из этого, 

украинский народ и правящая украинская элита должны также 

отдать себе отчет в тех событиях, которые уже произошли в 

результате революции Евромайдана. Украина потеряла Крым и 

свои восточные территории. Конечно, с привычной точки 

зрения безответственности правящей украинской элиты мы 

можем снова видеть заявления, что во всем виновата российская 

имперская агрессия, а не бездарная политика украинских 

правящих сил. Такая позиция говорит о слабости украинской 

элиты  и о скрытом признании над собой российского 

верховенства. Сильная украинская позиция выражалась бы в 

принятии ответственности за потерянные территории и за 

жизни тысячи погибших в результате рассматриваемых 

событий. Однако винить другую сторону в своих проблемах 

намного удобнее, хотя Россия лишь умело воспользовалась 

слабостью украинской политической системы. Если бы 

украинская власть проводила политику становления и развития 

экономического процветания населения, то ни о каком 

присоединении к России Крыма речь бы не шла. А поскольку 
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действия украинской правящей элиты всегда направлены на 

собственное обогащение, украинский народ в это время стал 

разрываться в поиске нормального уровня жизни. Именно 

поэтому часть населения Крыма и Донбасса действительно 

всерьез принимает позицию присоединения к России.  

4) Если Украина на данном этапе хочет сохранить свою 

территорию, правящей элите и народу нужно направить свои 

силы на внутригосударственные, во-первых, экономические, а 

во вторых, политические преобразования. Если же Украина 

попытается полномасштабными военными действиями, при 

полной мобилизации населения, вернуть с помощью силы 

отобранные территории, это ввергнет страну в колоссальный 

кризис. В таком случае Россия будет вынуждена защищать уже, 

так сказать, свою территорию, которая, по сути, принадлежит 

Украине. И поскольку результат современных военных 

действий зависит не столько от численности армии, сколько от 

технологичности военного оснащения, Украина не сможет 

противостоять российской армии на территории уже Одесской, 

Харьковской и других Юго-восточных областей Украины. 

Поэтому попытки силой вернуть территории спровоцируют 

Россию к военным действиям, благодаря которым Россия будет 

иметь возможность контролировать территории от Молдовы до 

Грузии. Автором предлагается следующая иллюстрация (рис. 6).  

 
Рис. 6. Реализация ответных действий России при силовом варианте 

возвращения  территории Крыма в состав Украины 
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5) На данном этапе разумная украинская политика должна 

выглядеть, как оборонительная, а не как наступательная. 

Руководителям украинского народа нужно, прежде всего, 

подумать о своем народе, и первым делом планомерно поднять 

уровень жизни. Соглашение об ассоциации с ЕС – это первый 

трудный шаг в направлении улучшения уровня жизни 

украинского народа. Однако на быстрое улучшение 

рассчитывать не стоит. Качественные преобразования 

возможны только на протяжении длительного периода, около 

15–20, а то и 30 лет. 

 

 

 

This article contains the analysis of the events taking place in 

Ukraine in 2013-2014. The purpose of the research consists in an 

explanation of the Ukrainian revolution with the following 

consequences: including Russian annexation of the Crimea 

peninsula and the emergence of the separatist movements in the 

Donbas region. Also, the author considers the problems of outdated 

political systems, which are designed to provide security and peace 

in contemporary world and activities of the international political 

system, which have led to the Ukrainian precedent. In turn, the 

article examines the impact of the Ukrainian events on the 

established world order. The author of the article ponders over the 

question: What this precedent means for the modern geopolitics and 

security systems. 

This research explains the causes of the political crisis in 

Ukraine, presents arguments and domestic reasons concerning this 

aspect. An important aspect of the research in this article is also an 

attempt to predict the consequences caused by the events taking 

place in Ukraine from late 2013 and up to date. 

Keywords: Ukraine, Euromaidan, revolution, conflict, 

terrorism, war, relationships, the political elite, people, separatism, 



А.А. Кулаков 

153 
  

civilization, multipolarity, center of power, regional leaders, UN, 

EU, NATO, Russia, Georgia, Syria, Iraq, USA, USSR. 

 

 

 

Данная статья содержит анализ событий, происходящих 

в Украине в 2013–2014 годах. Целью исследования является 

объяснение причин возникновения украинской революции 

Майдана, рассмотрение причин захвата Россией территории 

Крыма и возникновения сепаратистского движения на 

Донбассе. Следует отметить, автор рассматривает проблему 

с точки зрения устаревшей политической системы 

мироустройства современности, функционирование которой 

привело к возникновению украинского прецедента. В свою 

очередь, рассматривается влияние украинских событий на 

глобальный сложившийся миропорядок. Автор раскрывает 

вопрос: что представляет собой для современной геополитики 

и мироустройства этот прецедент? 

Помимо внешних причин, приводится аргументация, 

касающаяся внутриполитических обстоятельств 

рассматриваемой последовательности  событий. 

Немаловажным аспектом исследования статьи является 

попытка прогнозирования последствий, вызванных процессом, 

происходящим в Украине с конца 2013 года и до настоящего 

времени. 

Ключевые слова: Украина, Евромайдан, революция, 

конфликт, терроризм, война, взаимоотношения, политическая 
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мультиполярность, региональный лидер,  ООН, ЕС, НАТО, 
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ КРАЇН СКАНДИНАВІЇ: 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

 

У статті розглянуті питання створення й розвитку 

системи електронного урядування й електронного управління в 

Скандинавських країнах. Зроблено огляд практичних кроків 

інституціоналізації електронного уряду. Наведені результати, 

що характеризують рівень розвитку електронного урядування в 

країнах Скандинавії, а саме в Норвегії, Данії, Швеції та 

Фінляндії, також наведена характеристика й окреслено 

перспективи розвитку електронного уряду в скандинавських 

країнах і їх досвід для України. 

Ключові слова: Данія, Норвегії, Швеція, Фінляндія, 

скандинавські країни, електронний уряд, електронне управління, 

нова модель публічного управління, ІКТ, урядові веб-сайти. 

Зі стрімким зростанням розвитку інформаційно-

комунікативних технологій у світі людству відкриваються все 
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нові й нові можливості з його пристосування до власних потреб. 

Однією з таких можливостей ще наприкінці ХХ ст. стала ідея 

трансформації державного апарату, що зумовлена, з одного 

боку, потребами суспільства у більшій відкритості та прозорості 

уряду, а з другого боку, власне, потребами й самого державного 

апарату у більшій гнучкості та прилаштованості до сучасних 

вимог часу. 

Актуальність дослідження і полягає в аналізі генези 

становлення електронного уряду в країнах Скандинавії, їх шлях 

від ідеї до конкретної реалізації. За сучасних умов 

загальноєвропейський досвід, і зокрема скандинавський, буде 

дуже корисним для нашої держави саме з огляду на сучасний 

курс модернізації, що оголошений Президентом України. 

 Найголовнішим аргументом трансформації державного 

апарату за допомогою ІКТ, напевне, і є підвищення прозорості 

владних відносин як з громадянами і бізнес-структурами, так і 

всередині владної вертикалі саме завдяки трансформації 

зворотного зв’язку, що стає зручнішим, швидким і прозорим. 

Метою цієї статті є дослідження сучасного стану 

електронного урядування Скандинавських країн, і на основі 

поставленої мети доцільно виконати такі дослідницькі завдання, 

а саме визначення умов і шляхів становлення електронного 

урядування країн Скандинавії та виокремлення перспективних 

напрямків розвитку для України. 

Скандинавські країни цікаві передусім тим, що, не 

належачи до економічно високорозвинених великих держав, 

змогли завдяки використанню досягнень ІКТ значно посилити 

свої позиції у світовому господарстві. Нині Фінляндія, Швеція, 

Норвегія та Данія є світовими лідерами в галузі розбудови 

інформаційного суспільства. За індексами К-суспільства 

(суспільства, заснованого на знаннях), а також інтелектуальних 

активів ці країни впевнено входять до п’ятірки світових лідерів 

[1]. 

Згідно з доповіддю Всесвітнього економічного форуму, за 

рівнем розвитку робочої інфраструктури інформаційного 
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співтовариства і використання інформаційно-комунікаційної 

техніки Фінляндія посідає третє місце у світі,  поступаючись 

лише Сінгапуру та Ісландії. 

Існуюча у Фінляндії система інформаційного забезпечення 

є самостійною  та однією з таких галузей, яка найдинамічніше 

розвивається, та досягнення в якій значно впливають на 

економіку всієї країни. За допомогою інформаційних технологій 

підприємствами здійснюються, зокрема, продаж власної та 

купівля необхідної продукції і послуг через використання 

інформаційних мереж; обмін інформацією електронними 

каналами зв'язку зі своїми філіями, партнерами, 

субконтракторами; пошук і залучення нових ділових партнерів; 

пошук і дослідження нових ринків збуту товарів і послуг; 

проведення моніторингу виробництва, транспортування, обліку 

та інвентаризації продукції.  

Першою країною у світі, що прийняла Закон про 

електронні послуги, була Фінляндія (2001 р.). Закон містить 

положення про права, обов'язки та відповідальність органів 

державного управління та їх клієнтів у сфері електронних 

послуг, про ключові вимоги щодо електронної ідентифікації 

особи громадян. Органи влади і клієнти можуть скріплювати 

свої рішення електронним підписом. Офіційний веб-портал 

електронного урядування  Фінляндії (www.om.fi), на якому 

зосереджено більшість електронних ресурсів країни, надає 

велику кількість спеціалізованих послуг: замовлення і запити 

(Агентство у справах споживачів); представлення юридичних 

документів (Міністерство юстиції); замовлення й оплата послуг, 

пов'язаних з довкіллям (Національна рада лісового 

господарства); зворотний зв'язок з користувачами в площині їх 

інформування про національні проекти (МЗС, Відділ 

муніципалітетів); повідомлення про вакансії, робочі місця і 

можливості для здобуття освіти (Міністерство праці); 

повідомлення про зміну адреси (Центр перепису населення) 

служба "Віртуальна Фінляндія " (МЗС) та ін [2]. 
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За результатами дослідження Європейської комісії, за 

індексом розвитку електронних послуг Фінляндія посідає третє 

місце в Європі, поступаючись тільки Швеції та Австрії. Основна 

частина організацій і компаній у Фінляндії має доступ до 

інформаційних мереж, за допомогою яких здійснюється запит і 

пошук інформації в режимі он-лайн, а також технологічний 

внутрішньофірмовий виробничий обмін даними з філіями та 

субконтракторами. Простежується високий ступінь 

упровадження в країні онлайнових технологій в обслуговуванні 

державними установами підприємств і громадян. Найвищий 

рівень упровадження даних технологій серед державних 

структур демонструють податкова і митна служби, а також інші 

установи, чия діяльність пов'язана з обліком і контролем 

отримання доходів. Значного розвитку у Фінляндії в роботі 

компаній у сфері виробництва і торгівлі набуває використання 

засобів електронної комерції. 

За даними Державного статистичного центру, через 

інформаційну мережу робить покупки понад 30% населення 

країни, а загальний річний обсяг продажів через систему 

електронної комерції становить понад 800 млн. євро. Проте 

розвиток електронної комерції у Фінляндії, як і в інших 

Скандинавських країнах, пов'язаний із забезпеченням передачі 

конфіденційної інформації, стримується через низку причин. 

Основна з них є проблема захисту інформації та безпеки 

передачі даних. У цьому напрямку, крім технічних рішень, 

робляться кроки в межах удосконалення законодавчої бази, 

зокрема такої, яка регулює використання засобів електронної 

комерції, а також об'єднання зусиль країн з боротьби з 

правопорушеннями в цій галузі. Важливою подією у сфері 

забезпечення інформаційної безпеки у Фінляндії стало 

прийняття Закону про захист даних у телекомунікаційних 

мережах, що набув чинності 2004 р. Крім того, у країні діє 

фінське відділення міжнародної групи екстреного реагування 

CERT-FI, що надає населенню безкоштовну допомогу та 

консультації з питань протидії комп'ютерним вірусам і спробам 
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несанкціонованого доступу до інформаційних мереж. 

Подальшим розвитком електронної комерції є розробка та 

впровадження системи мобільного комерції – так звана 

трансформація електронної комерції до гаджетів і смартфонів. 

Ця система мобільної комерції дозволяє здійснювати покупки 

або отримувати різні послуги за допомогою мобільного 

телефону, планшета або портативного кишенькового 

комп'ютера [2].  

За останні 10 років електронні послуги державних установ 

і муніципалітетів стали чимось саме собою зрозумілим. Цьому 

передувала титанічна «закулісна» підготовча робота. Доступні 

послуги в найкоротший час –  ця ідея була сформульована ще в 

90-ті роки. Передбачався контроль як за самими громадянами, 

так і за відомствами. Основою для цього була оцифровка 

населення – простіше кажучи, отримання всіма жителями 

країни персонального коду. Перші шість цифр – наприклад 

240976 – дата народження. Потім ідуть інші чотири знаки – уже 

особистий номер людини. Наявність персонального коду різко 

полегшує автоматичну обробку інформації та облік. Нині у 

Фінляндії повністю вийшло з обігу поняття паперової довідки: 

уся можлива інформація про людину зберігається в 

електронному вигляді, проте з різними ступенями доступу до 

неї різних державних органів і служб. 

Шведський досвід побудови електронного уряду є теж 

досить цікавим. Швеція планує заснувати перше посольство в 

кіберпросторі під назвою «Друге життя». Метою заснування є 

популяризація Швеції у світі і розвиток електронного туризму. 

Розширюється співробітництво з країнами Скандинавії в 

галузі впровадження електронного уряду й уніфікація систем 

електронного уряду в цих країнах. У програмі беруть участь 

Швеція, Норвегія, Данія і Фінляндія.  

Ще 1997 року було впроваджено проект Government eLink, 

що покликаний забезпечити надійний і безпечний обмін 

інформацією між урядовими структурами. Наступного року 

зроблено державну адміністрацію орієнтованішою на громадян, 
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надано більше прав і можливостей в управлінні державою 

(документ «Central Government Administration in the Citizenäs 

Service»). 

Швеція першою серед скандинавських країн, ще 2002 

року, завершила роботу щодо легітимізації електронного 

підпису. Бюро патентів стає першою установою, що приймає 

електронні підписи. Упроваджено сертифікати з електронним 

підписом для населення. Створено сайт, де повідомлялись усі 

новини з процесу впровадження електронного уряду. 

Запускається урядовий портал (sverige.se). Портал слугує свого 

роду базою даних і посилань на всі урядові ресурси в системі 

електронного уряду. У Швеції існує мережа «Урядовий 

Інтранет», що забезпечує захищеність обміну інформацією між 

агенціями держави, між членами ЄС і його органами. Це 

віртуальна приватна мережа, яка не має відкритого доступу до 

Інтернету і забезпечує зв'язок навіть між поліцією та судовими 

органами. Необхідною умовою для агенцій, які хочуть бути 

залученими до мережі, є їх акредитація Агенцією з 

адміністративного розвитку. 

2005 року шведський уряд запропонував «офіційну» 

електронну ідентифікаційну картку, яка не замінює паперовий 

аналог, хоча і містить ті ж дані, але значно допомагає при 

подорожах для засвідчення особи в межах Шенгенської зони. 

Нині шведи широко користуються електронними 

ідентифікаційними картками BankID (створеними найбільшими 

банками) та SteriaeID для доступу до визначених сервісів 

eGovernment, які є неофіційними. Кожна людина має право 

отримати електронну ID card (номер записується на мікрочіпі), 

якщо вона має звичайний ідентифікаційний код. Картки для 

юридичних осіб включають таку інформацію: назву організації, 

унікальний номер, URL. Ті, хто користуються такою карткою, 

мають особистий код доступу та вказується їх посада. Зазначені 

ID cards можуть бути у вигляді звичайних смарт-карт або у 

вигляді файлів, записаних на жорсткому диску. Того ж року 

Швеція стала другою державою Європи, яка запровадила 
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використання біометричних паспортів згідно із рекомендаціями 

Міжнародної організації цивільної авіації. У паспортах 

закладений чіп із цифровим фото власника та персональними 

даними. 

Уряд Швеції активно залучається до загальноєвропейських 

програм з розвитку електронного урядування, але при цьому 

всіма засобами намагається підвищити інтерес власних 

громадян до користування електронними послугами. 

Данія почала опікуватися проблемами побудови 

електронного урядування в країні в принципі і не так давно, 

починаючи з 2000 року. Хоча зараз немає спеціального 

законодавства, що охоплює саме електронний уряд у Данії, 

існують закони, що пов’язані з цією темою: наприклад Закон 

про «Доступ до документів державної адміністрації»  1985 року, 

що дозволяє будь-якій особі вимагати документи 

адміністративного файла.  У закон були внесені поправки в 2000 

році для обмеження доступу до деяких даних на державних 

службовців. У законодавство Данії свого часу було внесено 

поправки щодо забезпечення електронного урядування, згідно із 

загальноєвропейськими Директивами з цього питання. 

Наприклад, у законі про електронні комунікаційні мережі та 

послуги йдеться про те, що постачальники електронних мереж і 

послуг зобов'язані повідомляти Національне ІТ та 

Телекомунікаційне агентство у випадках витоку даних, які 

мають значні наслідки щодо надання послуг чи занепокоєння 

людини щодо її ідентифікаційної інформації. Ця законодавча 

вимога реалізується в частині Директиви 2009/140/EC і 

2009/136/EC. У червні 2003 р. до Закону “Про Маркетингові 

операції” була прийнята поправка з метою реалізації Директиви 

про особисте життя та електронні комунікації 2002/58/ЕС. Це 

спричинило зміни в юридичних документах Данії щодо системи 

захисту від спаму. Відповідно до Директиви люди, які вже 

звернулися до компанії, можуть отримувати спам, що оголошує 

про «аналогічні послуги», який данське законодавство 

заборонило Законом про послуги інформаційного суспільства та 
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електронної торгівлі, відомим як "Закон з електронної комерції» 

(№ 227). Цей Закон 2002 р. реалізує директиву 2000/31/ЄС від 8 

червня 2000 року про деякі правові аспекти послуг 

інформаційного суспільства, зокрема – електронної комерції, на 

внутрішньому ринку. Наступним законом можна вважати Закон 

про електронні комунікаційні мережі та послуги, що набув 

чинності  2011 р. і переносить більшу частину нормативно-

правової бази в галузі електронних комунікацій, а саме: 

Директива 2002/21/EC (Рамкова директива); 2002/20/EC 

(Директива “Дозвіл”); 2002/19/EC (Access і взаємозв'язку – 

директиви); 2002/22/EC (“Універсальний сервіс і права” – 

директива користувача);  2002/58/ЕС (Директива “ePrivacy”). До 

нормативно-правової бази в галузі електронних комунікацій 

були внесені поправки в листопаді 2009 року  (директива 

2009/140/EC, директиви 2009/136/EC) [3]. 

Остання Стратегія електронного уряду Данії була 

оголошена 20 червня 2011 р. і в основному зосереджена на 

впровадженні простіших та ефективніших послуг он-лайн.  Це 

буде досягнуто завдяки таким чотирьом цілям: 

1) припинити використання паперових документів і 

звичайної пошти: кожен громадянин Данії матиме 

електронну поштову скриньку, через яку буде 

отримувати письмові повідомлення від уряду; 

2) допомогти компаніям досягти вищих темпів зростання, 

які буде досягнуто за рахунок державних установ, що 

взаємодіють з бізнесом в Інтернеті. Це он-лайн 

обслуговування включає в себе грошові транзакції з 

урядом;.  

3) долучення «технології добробуту» в державні школи, 

лікарні, будинки престарілих, забезпечуючи більше 

зручностей за менші кошти, де школам будуть дані 

субсидії для придбання освітніх програм, які будуть 

доступні через магазини відповідних програм, а до кінця 

2014 року дані пацієнта будуть спільними для всіх 

лікарів і лікарень, а також надаватиметься більше 
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значення  домашньому лікуванню хворих з хронічними 

захворюваннями;  

4) запровадити тісну співпрацю з оцифруванням 

державного сектору. Данський уряд стане мобільним, 

незважаючи на певну загрозу безпеці. «eDay4», день, 

який знаменує собою закінчення паперового 

документообігу для данського уряду, відбудеться в 

листопаді 2014 року [4] . 

Нині Норвегія є державою з одним з найвідкритіших 

урядів у світі, що досягла надвисокого рівня інформатизації всіх 

сфер державного управління. Як і в інших державах 

Скандинавії, Норвегія прагне зробити уряд якомога 

відкритішим, прозорим і демократичним. Громадяни Норвегії 

мають змогу моніторити діяльність уряду, отримувати всі 

необхідні послуги в режимі он-лайн, ефективно захищати власні 

права і таким чином здійснювати значний вплив на 

внутрішньодержавні справи. Так, за даними Європейської 

комісії, 77,8% громадян і 90% підприємств Норвегії 

взаємодіють з органами управління он-лайн, понад 53% і 77% 

відповідно – заповнюють і надсилають необхідні форми 

Інтернетом; крім того, майже 20% підприємств здійснюють 

закупівлю продукції он-лайн [1]. Усе це в поєднанні з 

продуманою політикою у сфері ІКТ та інформаційної безпеки, 

інтеграцією законодавства, стандартів і технологічних систем 

робить Норвегію одним зі світових лідерів е-урядування та 

прикладом для наслідування.  

Упровадження системи е-урядування в Норвегії сягає 1982 

р., коли Міністерство праці та державного управління почало 

впровадження першого плану з інформатизації 

«Децентралізація та ефективність електронного управління в 

державній сфері». У подальшому розбудовувалась 

інфраструктура, встановлювалися стандарти електронного 

обміну даними та менеджменту інформаційних ресурсів 

(програма «Національна ІТ-інфраструктура» 1990 р.; «Мережа 
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державного управління», 1996 р.). 2000 р. з’явився перший план 

«eNorway 2.0», розроблений Міністерством торгівлі та 

промисловості, який у подальшому вдосконалювався (до 

«eNorway 3.0»), цього ж року запущено портал Norway.no, що в 

подальшому став одним з головних сервісів е-урядування. 2002 

р. була закріплена юридична база функціонування системи 

електронного урядування – законопроектом уряду під назвою 

«Регулювання електронної комунікації в системі державного 

управління». «Стратегія впровадження ІКТ у громадський 

сектор 2003–2005» передбачала створення он-лайн сервісів, 

спрямованих на задоволення інтересів користувачів, 

ефективність і спрощення процедур на локальному рівні [3].  

У Норвегії успішно функціонує спеціальне Міністерство 

модернізації, до сфери відповідальності якого був включений 

розвиток е-урядування. Міністерство почало запускати 

ініціативи та плани («eNorway 2009»), які базувалися на трьох 

основних принципах – увага до індивіда в цифровій Норвегії, 

інновації і зростання в бізнесі та промисловості, координований 

та орієнтований на споживачів публічний сектор. Того ж року 

створений Державний секретаріат з електронних закупівель, під 

його егідою було запущено низку прогресивних сервісів, 

зокрема: публічний портал електронних закупівель Ehandel.no; 

портал для громадян MyPage (зведені разом усі публічні 

сервіси); веб-портал government.no, що надавав інформацію від 

норвезького уряду та міністерств. 

2008 р. була опублікована доповідь eCitizen 2.0 report, що 

містила рекомендації з удосконалення публічного сектору – у 

новій системі е-урядування громадяни мають бути не 

пасивними отримувачами інформації, а партнерами. Крім того, 

2008 рік позначений важливою подією – злиттям Державного 

секретаріату з електронних закупівель, порталу Norway.no та 

державного консультативного агентства Statsconsult у єдине 

Агентство публічного управління та електронного урядування 

(Difi), яке дотепер є відповідальним за надання якісних 

публічних послуг, ефективність, дружелюбність держави 
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стосовно громадян, відкритість і залучення всіх верств 

населення. А ще того ж року була впроваджена система 

електронної ідентифікації (eID; у подальшому розроблені такі її 

різновиди: MinID, Buypass ID та Commfides e-ID) для 

впровадження єдиного доступу до всіх електронних публічних 

сервісів [3]. 

Слід зазначити, що законодавство у сфері е-урядування в 

Норвегії дуже розвинене й ефективне, передусім через те, що 

встановлює мінімальні обмеження для його впровадження. Уряд 

усвідомлює потреби інформаційного суспільства, тому прагне 

до спрощення законодавства, зменшення адміністративного 

тиску на громадян і бізнес. Загалом, законодавством 

встановлена рівність між паперовою та електронною обробкою 

документів, і остання майже вже витіснила першу.  

Згідно з Програмою розвитку е-урядування «Digitizing 

public sector services» головними цілями уряду Норвегії нині є:  

 сфера державного управління повинна бути доступною 

он-лайн настільки, наскільки це можливо; 

 веб-сервіси повинні стати загальним правилом і засобом 

комунікації держави, громадян і бізнесу;  

 максимальне вдосконалення сервісів;  

 «оцифрування» сфери державного управління повинна 

сприяти вивільненню ресурсів, необхідних для інших сфер. 

Наявна зараз система єдиної аутентифікації особи в усіх 

сервісах вимагає особливої уваги: хоча технічна платформа ID-

gateway є цілком захищеною, MinID користуються майже 3 млн. 

громадян (це технологічне рішення дозволяє отримати доступ 

до багатьох державних і муніципальних сервісів), однак для 

доступу до конфіденціальної інформації (персональні дані, або 

сервіси, що вимагають електронного підпису) необхідні заходи, 

що забезпечують найвищий рівень безпеки (як звичайно, такі 

eID слід отримувати персонально, а не  поштою). Перед урядом 

Норвегії, отже, стоїть завдання впровадження національної ID 

карти (таке рішення було прийняте ще 2007 р., однак повне 

впровадження відклали до 2017 р. у зв’язку з тим, що 
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налагодження системи забезпечення безпеки вимагає значних 

зусиль), що міститиме електронний підпис особи та 

слугуватиме не лише для електронної ідентифікації особи, а і як 

проїзний документ в межах Шенгенської зони [3]. 

Згідно з програмою «Digital Agenda for Norway: ICT for 

Growth and Value Creation» головною метою норвезької 

політики у сфері ІКТ є спрощення та збільшення ефективності 

діяльності державного сектору, інновації, усебічне залучення 

суспільства до участі в державному управлінні, економічне 

зростання держави, включення у пан'європейське е-

співтовариство. Норвегія прагне стати державою з найкращим 

державним е-управлінням.  

Отже, можна стверджувати, що Норвегія не дарма посідає 

місце серед світових лідерів е-урядування. Спектр надання 

державою послуг громадянам і бізнесу надзвичайно широкий. 

Це пояснюється продуманою законодавчою базою, 

ефективністю та прогресивністю впроваджуваних урядом 

заходів, економічною та соціальною стабільністю всередині 

держави, а також не в останню чергу менталітетом норвежців – 

вони надто довіряють одне одному та керівництву своєї 

держави – а також рівнем їх освіченості та достатку. Крім того, 

розвитку е-урядування сприяє інноваційність економіки 

Норвегії, високий рівень інформатизації держави.  

Сервіси, що надає держава, охоплюють усі найважливіші 

сфери діяльності суспільства – від сплати податків, 

регулювання бізнесу та питань імміграції до сім’ї, охорони 

здоров’я та подорожей. Усі вони доступні на порталах з 

консолідованою інформацією, що значно спрощує їх пошук.  

Тим не менш, навіть самі норвежці не називають власну 

систему е-урядування ідеальною. У своїх документах вони 

зазначають, що сфери, у яких надаються послуги, необхідно 

розширювати, це, наприклад, можна сказати про ту ж охорону 

здоров’я, пенсійну сферу, страхування. Крім того, з'ясування 

вимагає питання впровадження єдиної системи аутентифікації 

користувачів – нині існує декілька варіантів, однак зручніше 



Електронне урядування країн Скандинавії: становлення та розвиток 

 166  

 

було б створити єдиний документ з найвищим рівнем захисту 

для доступу до всіх сервісів, що надає держава. Можна 

зрозуміти, чому такий документ не введений – це покладає 

надзвичайно велику відповідальність на державу, яка і так 

надзвичайно відповідальна перед своїми громадянами, не дарма 

вона є державою загального добробуту. Також актуальним 

питанням можна назвати інтеграцію та гармонізацію роботи 

сервісів е-урядування на всіх рівнях – локальному, 

регіональному та загальнодержавному, однак тут ніяких 

претензій до керівництва Норвегії не виникає, йому варто не 

зупинятися на досягнутому і продовжувати діяти в тому ж дусі. 

Отже, розглянувши досвід скандинавських країн у 

побудові багаторівневої та дієвої системи електронного 

урядування, ми не можемо не звернути увагу на різнорідність 

шляхів побудови такої концепції. Проте, розглядаючи ситуацію 

з точки зору запозичення досвіду, можна з упевненістю 

констатувати, що Україні потрібно зосередити власні зусилля на 

двох напрямках і розвивати їх одночасно. По-перше, нам 

важливо створити законодавче забезпечення діяльності 

електронного уряду, а саме створенням рамкового закону і 

підзаконних актів. Але, тут можливий й інший шлях, а саме 

внесення змін у вже існуюче законодавство згідно з 

Європейськими директивами. На прикладі скандинавських 

країн доведено, що обидва ці шляхи мають місце на існування і 

є однаково ефективними. По-друге, вітчизняній владі слід 

опікуватись і системою підготовки висококваліфікованих кадрів 

– державих службовців для впровадження цих технологій у 

життя і заохоченням простих громадян-користувачів для 

співпраці з урядом у режимі он-лайн, що вимагає значних 

ресурсних можливостей і коштів на реалізацію таких освітніх 

програм. 

Нині в країнах Скандинавії найінформатизованішими є 

такі сфери державного управління: податкове регулювання, 

державні закупівлі, поліція та правосуддя, працевлаштування, 

охорона здоров’я, освіта (подача документів, студентські 
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стипендії та гранти), муніципалітети. Так, громадянам доступні 

такі державні сервіси он-лайн: оформлення митних декларацій, 

сплата податків, електронна звітність, реєстрація 

працевлаштування, виплати за дитину, отримання паспорту, 

страхування здоров’я та інші.  

Крім того, майбутні й наявні сервіси е-урядування повинні 

бути представлені в максимально просій для розуміння формі та 

на зрозумілій користувачам мові. Потрібне також ширше 

використання новітніх хмарних сервісів у сфері надання он-

лайн державних послуг, перенесення більшості сервісів і на 

мобільні платформи. 
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The article discussed the creation and development of e-

government and e-governance in the Nordic countries. An overview 

of the practical steps institutionalization of e-government. Presents 

the results of the indicators characterizing the level of development 

of e-government in the Scandinavian countries: Norway, Denmark, 

Sweden and Finland, described the situation and prospects of 

development of electronic government in the Scandinavian countries 

and their experience for Ukraine. 
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В статье рассматриваются вопросы создания и развития 

электронного правительства и электронного управления в 

Скандинавских странах. Сделан обзор практических шагов 

институционализации электронного правительства. 

Представлены результаты показателей, характеризующих 

уровень развития электронного правительства в 

Скандинавских странах, а именно в Норвегии, Дании, Швеции и 

Финляндии, охарактеризовано  положение и перспективы 

развития электронного правительства в скандинавских 

странах и их опыт для Украины. 

Ключевые слова: Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, 

скандинавские страны, электронное правительство,  

электронное управление, новая модель публичного управления, 

ИКТ, правительственные веб-сайты. 
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЄС 

 

ЄС почав приділяти увагу розвитку на європейському 

просторі елементів єдиного інформаційного суспільства на 

початку 90-х років минулого століття. Європейська Комісія 

започаткувала ініціативу «eEurope» в грудні 1999-го планом 

«eEurope – інформаційне суспільство для всіх», який було 

продовжено наступними аналогічними планами. Нині діє 

Стратегія «Європа 2020» . 

Зазначені програми було розроблено з метою прискорення 

переходу країн ЄС у напрямку економіки знань, потенційних 

вигод від економічного зростання, збільшення кількості робочих 

місць і кращого доступу для всіх громадян до нових послуг 

інформаційного століття. 

Нині інформаційна політика ЄС належить до спільних 

політик Європейського Союзу  та реалізується на трьох 

основних рівнях: глобальному, на рівні ЄС і на рівні окремих 

держав.  

Нормативно-правова база Європейського Союзу в 

інформаційній сфері є дуже широкою та розгалуженою, 

основні документи постійно доповнюються та розширяються з 

огляду на зміни, які відбуваються в європейських країнах і у 

світі в цілому.  
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Загальна політика в галузі інформації та комунікації 

втілюється через основні органи і спеціалізовані структури 

об’єднання – Європейську Раду, Європейську Комісію, 

Генеральний Директорат з інформаційного суспільства, Форум 

інформаційного суспільства ЄС, Генеральний Директорат з 

освіти і культури та через інформаційні центри у країнах-

членах організації та за її межами. 

Отже, можна зазначити, що інформаційна політика ЄС 

є важливим інтегруючим фактором для політичної Європи.  

Формування єдиного інформаційного простору (чи 

інформаційна інтеграція) здійснюється на основі концепції 

єдиної (загальної) інформаційної політики Євросоюзу, а також 

реалізується шляхом втілення стратегій, програм і проектів 

міжурядових регіональних організацій, у межах яких 

розглядаються і розв’язуються проблеми становлення 

інформаційного суспільства в Європі, розвитку 

«інфоінфраструктури», інформаційних комунікаційних 

магістралей, телекомунікаційних мереж, проблеми 

інформаційної економіки, електронної торгівлі тощо. 

Ключові слова: ЄС, інформаційна політика, інформаційне 

суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, 

євроінтеграція, розширення ЄС. 

 

Бурхливий розвиток інформаційно-комп'ютерних 

технологій (ІКТ), конвергенція комп'ютерних систем, 

комунікацій різних видів, індустрії розваги, виробництва 

побутової електроніки приводять до необхідності переглянути 

уявлення про інформаційну діяльність, її роль і місце в 

суспільстві. Багато країн нині ухвалюють нові закони, 

перебудовують діяльність державних органів, відповідальних за 

формування і проведення інформаційної політики.  

Інституціональна структура Європейського Союзу, її 

еволюція й адаптація до змін, що відбуваються в ЄС, 

насамперед, до поглиблення і розширення інтеграції, стала 
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останнім десятиліттям об'єктом пильної уваги як закордонних, 

так і вітчизняних дослідників.  

Європейське співтовариство з 1994 року поставило 

завдання побудови інформаційного суспільства в низку 

найпріоритетніших. Досягнутий значний успіх у реалізації 

Плану дій (Europe and the global information society, 1994), який 

визначив стратегію руху Європи до інформаційного 

суспільства. 

Нова економіка та Інтернет стоять на першому місці в 

програмі ЄС від часу Лісабонського саміту 2000 р. [12] Тоді 

лідерами ЄС була позначена нова і досить амбіційна мета – 

перетворити Європу на регіон із найконкурентоспроможнішою і 

такою, що динамічно розвивається, економікою  знань 

(інформації). Для досягнення цієї мети Європейська Комісія 

розробила всеосяжну стратегію, відому як план "Електронна 

Європа 2002" (e-Europe 2002 Action Plan).  

Аналіз спільної інформаційної політики й основних 

напрямків співробітництва країн Європейського Союзу в межах 

інтеграційного процесу, дозволить виявити особливості 

формування сучасної європейської інформаційної політики та її 

відповідності стратегічним цілям і завданням політики ЄС.  

Мета статті – систематизувати етапи втілення 

інформаційної політики ЄС і дати оцінку їх ефективності. 

Слід зазначити, що основні аспекти інформаційної 

політики ЄС у процесі його розширення у вітчизняній науці 

акцентовано не розроблялися.  

Перші спроби аналізу інформаційної політики ЄС, 

зокрема, здійснила Є. Макаренко ("Європейська інформаційна 

політика" і "Європейське інформаційне суспільство: виклики 

ХХІ століття для країн Центральної та Східної Європи" [4; 5]), 

яка здійснила дослідження проблеми розвитку політики 

інформаційного суспільства в ЄС. Різні аспекти інформаційної 

політики ЄС стали предметом наукової уваги Н. Бєлоусової, Н. 

Маснюк, А. Шинкарука та ін. [2; 6; 7].   
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Розвитку на європейському просторі елементів єдиного 

інформаційного суспільства ЄС почали надавати значення на 

початку 90-х років минулого століття. 

Європейський Союз є одним із державних утворень, що 

найактивніше проводять політику розвитку ІКТ і, крім того, 

домоглися тут помітних результатів.  

Концептуальне й адміністративне оформлення такої 

політики робить її інтегральною частиною стратегії ЄС з 

підвищення конкурентоспроможності європейської економіки і 

підвищення рівня життя. 

Розвиток ІКТ розглядається як одне з трьох основних 

джерел подолання понад 20-відсоткового відставання 

продуктивності праці в ЄС від аналогічного показника США. 

При цьому, два інших “напрямки прориву” мають пряму 

причетність до ІКТ-сектору: це стимулювання інновацій, а 

також інвестиції в людський капітал. 

Аналіз нинішнього стану індустрії європейського ринку 

інформаційно-комунікаційних технологій свідчить про те, що 

інтелектуальні ресурси досягли рекордних результатів: 

абсолютне зростання європейського ринку ІКТ пов'язане з 

розширенням можливостей обігу мультимедійних продуктів, з 

розвитком мобільної електронної комерції, зокрема – 

контрактингу, консалтингу, інтернет-маркетингу, інтернет-

банкінгу, інтернет-телефонії, PR-брендингу і т.п. 

Дослідження з упровадження ІКТ у країнах Європи 

показало, що ІКТ є важливим джерелом продуктивності, 

інновацій, приросту, збільшуючи конкурентоспроможність, 

збільшення кількості робочих місць і, таким чином, має змогу 

управляти процесами глобалізації, водночас представляючи нові 

інструменти, за допомогою яких можна спробувати стримувати 

низку соціальних викликів, таких, як наприклад, зміна клімату, 

надмірне використання енергії, старіння населення, і 

відповідаючи напрямкам Лісабонської стратегії. 
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Бeзyмoвнo, iнвeстицiї в IKT, якi називають 

«iнтeлeктyaльними», навіть за yмoв eкoнoмiчнoї тa фiнaнcoвoї 

кpизи, дoпoмaгають створювати та підтримувати робочі місця й 

сприяють зростанню eкoнoмiчнoгo poзвиткy кpaїн ЄС, вeдyть дo 

poзвитку та рeaлiзaції iннoвацій, роблять економіку в цілому 

конкурентоспроможнішою. Отже, консолідація країн-членів ЄС 

ставить собі за мету сприяння появі інвестицій з підтримки 

населення при підготовці до використання ІКТ. Для інвестицій в 

ІКТ передбачене фінансування в розмірі 15,2 млрд. євро. На 

підставі відновлення ІКТ та інновацій, країнам-членам ЄС 

надається можливість реструктурувати економіку в напрямку 

стабільнішого майбутнього, зменшуючи негативний вплив на 

навколишнє середовище, збільшуючи ефективність 

використання енергії, створюючи мобільніше суспільство. 

Правові основи політики ЄС у галузі розвитку 

інформаційного суспільства (ІО) складаються з 4 основних 

компонентів. 

Телекомунікаційна політика, яка ґрунтується на статтях 95 

(гармонізація внутрішнього ринку), 81 і 82 (конкуренція), а 

також статтях 47 і 55 (право на заснування і надання послуг) 

Договору про заснування ЄС. Ці статті та прийняті на їх основі 

акти допускають, насамперед, лібералізацію ринку 

телекомунікацій. Підтримка технологічного розвитку 

інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) ґрунтується 

на ст. 163 – 172 Договору про ЄС. Умови для 

конкурентоспроможності інформаційного сектору ЄС 

створюється відповідно до ст. 157 Договору, а всеєвропейські 

транспортні, енергетичні телекомунікаційні мережі – ст. 154, 

155 і 156 Договору про ЄС. 

Однією з головних передумов розвитку інформаційної 

політики ЄС у процесі розширення стала програма PRINCE – 

Programme prioritaire d'information au citoyen europeen. Вона була 

заснована в 1995 році з ініціативи Європейського Парламенту. 

Впepшe Європейська Комісія отримала фінансові можливості 
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для інформаційних кампаній, щоб висвітлити громадянам різні 

сфери діяльності Євросоюзу. Кампанії були сплановані по-

різному і мали різні цілі. Наприклад, заходи, що передували 

введенню євро, носили чисто інформаційний характер, у той час 

як Форум «Майбутнє Європи» був створений Комісією, щоб 

викликати дискусії про шляхи розвитку ЄС. Програма дій 

напередодні розширення Союзу припускала розв'язання обох 

завдань: інформування населення про розширення і 

обговорення проблем, пов'язаних з ним. В основу PRINCE були 

покладені такі принципи, як тісна взаємодія Комісії, 

Європарламенту і Ради, співробітництво з національними 

урядами, спілкування із широкими верствами населення. 

Інформаційна кампанія на підтримку створення 

Економічного і валютного союзу (ЕВС) стала першим 

випробуванням функціонування програми PRINCE. 

Незважаючи на низку труднощів, переважно фінансових, 

Європейська Комісія в цілому залишилася задоволеною 

результатами своєї роботи, хоча їй і не вдалось уникнути 

критики експертів через брак стратегічних перспектив і 

недостатній професіоналізм в організації заходів. Бюджет 

заходів у період підготовки до вступу нових країн 1998-2004 

роками становив 200 мільйонів євро, що також визначило її 

успіх.  

У травні 2000 р. під час конференції зацікавлених 

європейських міністерств був прийнятий проект «електронна 

Європа» («e-Europe»), а також директива «e-Europe 2002 Action 

Plan», відповідно до якої ставилося завдання реалізувати в 

країнах-кандидатах на вступ до ЄС до 2005 р. Програму 

створення національних електронних урядів. Ключові цілі цієї 

програми полягали в такому:  

- забезпечити кожній школі, кожному підприємству, 

кожному громадянинові вихід в онлайнове середовище;  
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- підтримувати поширення європейської культури через 

створення цифрової літератури, фінансування і розвиток нових 

ідей;  

- гарантувати соціальну спрямованість інформаційному 

суспільству, сприяти зростанню довіри громадян до держави і 

зміцнення соціальної згоди. 

Проект «e-Europe 2002» доповнив План Дій «e-Europe+» 

для держав-кандидатів до ЄС. На Європейській міністерській 

конференції у Варшаві в травні 2000 р. Центральні і Східні 

Європейські країни були згодні розпочати План дій «e-Europe-

like». У лютому 2001 р. Європейська Комісія запросила Кіпр, 

Мальту і Туреччину приєднатися до цієї ініціативи. План дій «e-

Europe+», розроблений для країн-кандидатів на саміті в 

Ґетеборзі в червні 2001 р., ухвалив дорожню карту для  

прискорення реформ і модернізації їх економік. 

Стратегія і2010 передбачала три основні мети: 

- створення єдиного європейського інформаційного 

простору, необхідного для успішного функціонування 

відкритого і конкурентоспроможного внутрішнього ринку у 

сфері інформаційного суспільства і засобів масової інформації; 

- зростання інновацій та інвестицій у дослідження в галузі 

інформаційних і комунікаційних технологій; 

- інтегративне європейське інформаційне суспільство, що 

висуває на передній план кращу якість громадських послуг і 

життя. 

Стратегія і2010 являла собою першу ініціативу Комісії, 

яка в межах переробленого Лісабонського партнерства 

виступала за більше економічне зростання і зайнятість. Вона 

скасовувала собою обидва плани дій, «е-Європа 2002» і «е-

Європа 2005», що передбачали заходи щодо підтримки ІКТ у 

Європі. 

Розвиває стратегію і2010 «План розвитку цифрової 

Європи» [8], представлений на конференції ІСТ 2010 [11]. 
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Одною з основних організаційних форм координації 

наукових досліджень і розробок технологій у країнах 

Євросоюзу (ЄС) є так звані «Рамкові програми» (РП). Країни 

ЄС створюють спільний фонд РП, визначають пріоритетні 

напрямки розвитку науки і фінансують багатобічні міжнародні 

проекти на конкурсній основі. У 8 рамкових програмах, які 

реалізуються дотепер, беруть участь три групи країн: країни-

члени ЄС, країни асоційовані і неасоційовані члени. Країни з 

двох перших груп беруть участь у фінансуванні РП, однак 

асоційовані країни мають обмежені, порівняно з країнами-

членами ЄС, права. Неасоційовані країни, у свою чергу, 

поділяються на дві підгрупи: індустріальні країни, вчені з яких 

не фінансуються Єврокомісією, і країни-партнери міжнародного 

співробітництва (ICPC – International Cooperation Partner 

Сountries), вчені з яких фінансуються Єврокомисією. 

РП ЄС існують з 1984 року, причому, перші 6 програм 

тривали по 5 років, а починаючи від 7-ї РП (2007 – 2013 рр.), 

тривалість РП збільшилася до 7 років. Також поступово 

збільшувався і бюджет РП: від 3,75 млрд. євро в 1-й РП до 53,22 

млрд. євро в 7-й РП. Зараз реалізується 8-ма Рамкова програма 

Європейського Союзу «Обрій 2020», у якій на 2014 р. виділено 

1,8 млрд. євро.  

 РП постійно змінює ідеологію відповідно до загальних 

тенденцій розвитку науки і технологій, удосконалюючи при 

цьому систему управління. 

Основним робочим інструментом для координації участі в 

РП та інформаційного забезпечення на національному рівні є 

Національні контактні точки (НКТ) у країнах, які 

співробітничають з ЄС, основним завданням яких є поширення 

інформації про РП, а також надання всебічної (організаційної, 

інформаційної, консультаційної і т.д.) допомоги в підготовці 

проектів національними науковими і науково-виробничими 

колективами, а також підприємствам малого і середнього 

бізнесу для участі в конкурсі. 



Європейські програми формування 

 інформаційного простору ЄС  

177 
  

Нині інформація стає головним економічним ресурсом, а 

інформаційний сектор виходить на перше місце за темпами 

розвитку, за кількістю зайнятих, за часткою капіталовкладень, 

за часткою у ВВП. ІКТ стають головним засобом підвищення 

ефективності виробництва, зміцнення конкурентоспроможності 

як на внутрішньому, так і на світовому ринку.  

Європейська модель інформаційної політики відрізняється 

поняттям «об`єднана Європа» та бере до уваги стратегію 

європейської інтеграції. Характерними її рисами є варіативність 

і політична спрямованість програм побудови інформаційного 

суспільства для різних країн, обумовлених новою європейською 

геополітикою, становленням інформаційної економіки, різними 

можливостями постіндустріального розвитку. 

Сьогодні інформаційна політика Європейського Союзу 

виходить із доктрини європейського інформаційного 

суспільства, яка була проголошена 1994 року в доповіді 

«Європа і глобальне інформаційне суспільство: рекомендації 

для Європейської Ради ЄС» (доповідь М. Бангеманна [1]).  

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та 

інформатизації суспільства в Європейському Союзі входить до 

кола його найважливіших пріоритетів і реалізується насамперед 

у межах політики у сфері        інформаційного суспільства 

(Information society policy) та аудіовізуальної продукції і ЗМІ 

(Audiovisual and Media policy). 

Від початку другого десятиліття ХХІ ст. дано відлік 

новому етапу розвитку інформаційного  суспільства  в  

Європейському  Союзі,  пов'язаний  з  прийняттям документа 

«Стратегія «Європа 2020»» (Europe 2020 Strategy) –  нової 

політичної стратегії розвитку Європейського Союзу до 2020 

року, орієнтованої на підтримку зайнятості населення, 

підвищення продуктивності і соціальне згуртування в Європі.  

Європейський Союз нині є прикладом для розгляду 

процесів формування та реалізації багаторівневої інформаційної 

політики та взаємоузгодження цих рівнів між собою. 
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Європейська інтеграція є прикладом взаємного об’єднання 

зусиль і можливостей. Україні, яка підписала Угоду про 

асоціацію з ЄС, у процесі європейської інтеграції слід ретельно 

вивчити та запровадити досвід інформаційної політики ЄС. 
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Development of the European space components of a single 

EU information society began to pay attention in the early 90-ies of 

the last century. In May 1994, it was decided to create an 

information society. The European Commission has launched an 

initiative to create a European Information Society - eEurope plan in 

December 1999 «eEurope - An Information Society for All", which 

was continued following the same plans. Today, the existing strategy 

"Europe 2020".  

These programs have been developed to accelerate the 

transition of the EU towards an economy based on knowledge, 

potential amenity of economic growth, more jobs and better access 
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for all citizens to the new services of the information age, as well as - 

in order to attract new members to the association data processes.  

Now, the information policy of the EU relates to the general 

policy of the European Union and implemented at three main levels - 

global, at the EU level and at the level of individual states.  

Institutions through which implemented a general policy in the 

field of information and communication is implemented through the 

basic structure of the bodies and specialized associations - the 

European Council, European Commission, DG Information Society, 

Information Society Forum of the EU, DG Education and Culture 

and through information centers in member countries organization 

and beyond.  

So, it may be noted that the information policy of the EU is an 

important integrating factor for a political Europe.  

Formation of a common information space (information 

integration), is based on the concept of a unified information policy 

of the European Union, as well as realized through strategies, 

programs and projects of intergovernmental regional organizations 

that address and solve the problems of the information society in 

Europe, the development of "infoinfrastructure" information 

communication lines, telecommunications networks, the problems of 

the information economy, e-commerce, etc.  

Key words: EU, information policy, information society, 

communication technologies, common information space. 

 

 

Развитию на европейском пространстве элементов 

единого информационного общества ЕС начал уделять 

внимание в начале 90-х годов прошлого столетия. В мае 1994 г. 

им было принято решение создать информационное общество. 

Европейская Комиссия начала инициативу создания 

европейского информационного общества «e-Europe» в декабре 

1999-го планом «eEurope – информационное общество для 
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всех», который был продолжен следующими аналогичными 

планами. Сегодня действует Стратегия «Европа 2020» . 

Указанные программы были разработаны с целью 

ускорения перехода стран ЕС в направлении экономики, 

основанной на знаниях, потенциальных удобств от 

экономического роста, увеличения рабочих мест и лучшего 

доступа для всех граждан к новым услугам информационного 

столетия, а также с целью привлечения новых участников 

объединения к данным процессам. 

Ныне информационная политика ЕС относится к общим 

политикам Европейского Союза и реализуется на трех 

основных уровнях: глобальном, на уровне ЕС и на уровне 

отдельных государств.  

Нормативно-правовая база Европейского Союза в 

информационной сфере является очень обширной и 

разветвленной, основные документы постоянно дополняются и 

расширяются, учитывая изменения, которые происходят в 

Европейских странах и в мире в целом.  

Общая политика в области информации и коммуникации 

реализуется через основные органы и специализированные 

структуры объединения – Европейский Совет, Европейскую 

Комиссию, Генеральный Директорат информационного 

общества, Форум информационного общества ЕС, 

Генеральный Директорат образования и культуры и через 

информационные центры в странах-членах организации и за ее 

пределами. 

Итак, можно отметить, что информационная политика 

ЕС является важным интегрирующим фактором для 

политической Европы.  

Формирование единого информационного пространства 

(информационная интеграция), осуществляется на основе 

концепции единой информационной политики Евросоюза, а 

также реализуется через стратегии, программы и проекты 

межправительственных региональных организаций, в рамках 
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которых рассматриваются и решаются проблемы становления 

информационного общества в Европе, развития 

«инфоинфраструктуры», информационных коммуникационных 

магистралей, телекоммуникационных сетей, проблем 

информационной экономики, электронной торговли, и т.п. 

Ключевые слова: ЕС, информационная политика, 

информационное общество, информационно-коммуникационные 

технологии, евроинтеграция, расширение ЕС. 

 



 

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН 
 

Н.В. Павлов 
доктор исторических наук, старший научный сотрудник, 

профессор кафедры истории и политики стран Европы и 

Америки Московского государственного института 

международных отношений (Университет) МИД России 

(Россия, Москва) 

 

РУССКИЕ И НЕМЦЫ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ 

– ПАРТНЕРЫ ИЛИ СОПЕРНИКИ? 

(Часть третья) 

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

У статті розглядаються радянсько-німецькі відносини з 

жовтневого перевороту в Росії в 1917 році до розпаду 

Радянського Союзу та ліквідації дводержавності на німецькій 

землі. Об'єктом дослідження є до-і повоєнна фази двосторонніх 

зв'язків, які для СРСР мали пріоритетне стратегічне значення з 

огляду прагнення Радянської Росії, а потім і Радянського Союзу 

будувати з Німеччиною, будь то Веймарська республіка, 

фашистський режим або НДР, відносини «особливого роду» як 

противагу «імперіалістичним державам ». В основі такого 

підходу лежали як історичний досвід співпраці з Пруссією, як 

геостратегічні міркування, так і ідеологічні установки 

більшовиків, пізніше –  І. В. Сталіна і його послідовників.  

Ключові слова: Радянська Росія, Радянський Союз, СРСР, 

Веймарська Республіка, третій рейх, ФРН, НДР, радянсько-

німецькі відносини, зовнішня політика, історія міжнародних 

відносин. 

Советско-германские отношения (1917–1991гг.) составляют 

содержание третьего и пока самого короткого периода в истории русских 
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и немцев. Если первый период нерегулярных контактов продлился 

почти семь веков, эпоха Романовых чуть более трех столетий, 

то советский этап – всего 74 года. То есть мы являемся 

свидетелями ускорения и сжатия исторических процессов. С 

нашей точки зрения, время существования в России советской 

власти условно может быть поделено на три фазы – довоенную, 

военную и послевоенную. Правда, если смотреть с немецкого 

угла, то можно выделить подпериоды Веймарской республики, 

третьего рейха, войны, попыток послевоенного урегулирования 

германского вопроса и самостоятельные подпериоды 

отношений СССР–ГДР, СССР–ФРГ. В любом случае, 

характерной особенностью до- и послевоенной фаз этого 

периода было стремление Советской России, а затем и 

Советского Союза строить с Германией, будь то Веймарская 

республика, фашистский режим или ГДР, отношения «особого 

рода» как противовес «империалистическим государствам». В 

основе такого подхода лежали как исторический опыт 

сотрудничества с Пруссией, как геостратегические 

соображения, так и идеологические установки большевиков, 

позднее – И.В.Сталина и его последователей. 

       
Февральская революция и октябрьский переворот в России 

были восприняты многими современниками как событие, 

которое могло решающим образом повлиять на исход мировой 

войны. Военного поражения царской России и расчленения ее 

на несколько малозначительных национальных государств 

путем революции хотели как в правящей элите Германии, так и 

государств-членов Антанты. Германский посланник в 

Копенгагене граф У. фон Брокдорф-Рантцау в докладной 

записке на имя рейхсканцлера Бетман Гольвега от 6 декабря 

1915 года указывал: «Победа и в качестве приза первое место в 

мире будет за нами, если своевременно удастся 

революционизировать Россию и тем самым разрушить 
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коалицию» 1 . Из в общей сложности 382 млн. рейхсмарок, 

выделенных германским руководством на зарубежную работу, 

примерно 40,5 млн. рейхсмарок ушло на подготовку революции 

в России (только по линии МИДа на это было потрачено 

минимум 26 млн. марок – 75 млн. евро по сегодняшним 

меркам), причем особое значение сотрудничество с ленинцами 

приобрело после февральской революции. Сумма, пускай, и 

незначительная, тем не менее, не стоит преуменьшать ее 

значение. Как утверждает еженедельник «Шпигель», без 

помощи Вильгельма II Ленину трудно было бы организовать 

Октябрьскую революцию по написанному им сценарию. «Более 

того: без германской поддержки большевики Ленина не смогли 

бы удержаться у власти в свой первый решающий год»2. 

Немцы рассчитывали, что полученная Лениным 

материальная помощь позволит большевикам совершить 

революцию, взять власть в свои руки и закончить войну рейха 

«на востоке». До тех пор пока Ленин делал то, чего от него 

ожидало германское руководство, он «объективно» действовал 

как агент влияния Германии. Берлинские кукловоды прекрасно 

осознавали, что лидер большевиков преследует совершенно 

иные цели, нежели политическая и военная верхушка 

Германской империи. Однако они мирились с этим, поскольку 

победа на востоке и тем самым окончание войны на два фронта 

были для них важнее чего бы то ни было другого3. 

 Русские большевики, совершившие переворот и 

провозгласившие диктатуру рабочего класса, 26 октября (8 

ноября) 1917 г. предложили всем воюющим сторонам 

заключить мир без аннексий и контрибуций на основе права 

народов на самоопределение. И если союзные державы 

                                                           
1 Цит. по: Koenen Gerd. Der deutsch-russische Nexus// Aus Politik und 

Zeitgeschichte. – 2007, 29 Okt. – S. 28. 
2 Der Spiegel. – 2007, 10. Dez. 
3 Winkler H.A. Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte 1806 – 1933. – 

Bonn, 2002. – S. 357. 
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отказались признать новую власть в России, прервали с ней все 

контакты, сославшись на нарушение договора от 5 сентября 

1914 года, запрещавшего союзникам заключение сепаратного 

мира или перемирия, то рейхсканцлер Германии граф Георг фон 

Гертлинг, выступая в рейхстаге, назвал советское предложение 

«заслуживающей дискуссии основой для начала переговоров» и 

выразил надежду на возрождение «соседских отношений, 

особенно в экономической области». В результате в декабре 

1917 года в немецкой военной ставке в Брест-Литовске 

начались трудные многоэтапные мирные переговоры с 

представителями германского Верховного командования и 

Четверного союза, которое с ростом неадекватности поведения 

российских представителей выдвигало все более непомерные 

требования. После разгона Лениным Учредительного собрания 

в январе 1918 года, где большевики имели всего четверть мест, 

шансы Германии на подписание мира на немецких условиях 

многократно возросли. 

3 марта 1918 г. российская делегация пошла на 

подписание «грабительского и унизительного» договора, как 

объяснялось, исключительно ввиду форс-мажорных 

обстоятельств. Большевикам срочно требовался мир, чтобы дать 

отпор монархической контрреволюции, соответственно выжить 

и укрепить советскую власть. Подписывая и ратифицируя 

Брест-Литовский мирный договор, большевики также надеялись 

на то, что «искра революции» перекинется на немецких солдат 

и рабочих и на условиях кабального мира можно будет легко 

поставить жирный крест. Немцам, в свою очередь, требовался 

мир, чтобы достичь явно нереальной цели – добиться на 

западном фронте победы, перекинув туда мощное подкрепление 

с востока. К тому же военно-политическая верхушка Германии 

рассчитывала на ликвидацию в зародыше в бывших частях 

Российской империи, а ныне самостоятельных странах, любых 

проявлений большевистской угрозы. В Финляндии, Прибалтике 

и на Украине рейхсвер активно участвовал в подавлении 

коммунистического подполья. 
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Выйдя из войны и заключив сепаратный мир с главным 

противником, Россия, будучи самой активной союзницей Антанты, 

перешла таким образом из числа потенциальных победителей в категорию 

поверженных стран. Результатом заключения Брест-Литовского договора 

стало установление дипломатические отношения между кайзеровской 

Германией и Советской Россией, т.е. произошло признание последней де-

факто и де-юре со стороны Берлина в качестве субъекта международного 

права. Уже 20 апреля 1918 г. советский полпред, участник переговоров в 

Брест-Литовске, сподвижник Троцкого А.А. Иоффе заступил на должность 

посла в Берлине. Правда, после краха масштабного наступления на 

западном фронте и надвигавшегося поражения в войне, когда в преддверии 

подписания перемирия с Антантой терял всякий смысл диалог с Советской 

Россией, 5 ноября 1918 г. под предлогом того, что большевики 

финансируют пролетарскую революцию в Германии (что на самом деле 

соответствовало действительности), правительство принца Макса 

Баденского заявило о разрыве официальных отношений с Москвой. 

 Выдворение советского посольства из Берлина последовало 

одновременно с подписанием 6 (11) ноября Компьенского перемирия с 

Антантой, которое обязывало Германию денонсировать Брест-Литовский 

мирный договор вместе с добавочными договорами от 27 августа 1918 

года4. Таким образом позорная глава с передачей немцам золотого запаса 

России по объективным причинам была закрыта. 

                                                           
4 После убийства германского посла в России графа Мирбаха 6 июля 1918 г. советское 

правительство вынуждено было пойти на подписание с Германией 27 августа 

дополнительных соглашений. В обстановке строжайшей секретности в Берлине были 

заключены русско-германский добавочный договор к Брестскому миру и русско-

германское финансовое соглашение. В экономическом измерении «отступное» составило 

75% всей черной металлургии и сталеплавильной промышленности и репарации в размере 

6 млрд. марок, из них 1,5 млрд. марок должны были быть выплачены чистым золотом – 

весом 245 564 кг. В сентябре 1918 года в Берлин было отправлено 2 эшелона, груженых 

золотом и бумажными денежными знаками. В рамках этой партии немцы получили 93 535 кг 

чистого золота  и казначейских бумаг («романовки» и «думки») на сумму в 203 млн. 635 тыс. 

рублей. Выплате оставшейся части помешало поражение Германии. Всего было поставлено 

золота на сумму 124 835 549 золотых рублей. Впоследствии «золото Ленина» попало к французам 

в счет уплаты репараций, и немцы так и не смогли им воспользоваться. Оно «тихо утекло» во 

Францию как плата за поражение в войне.  
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Поражение Германии в войне и Ноябрьская революция, 

приведшие к созданию республики, означали наступление 

нового этапа в отношениях между Берлином и Москвой. 

Ноябрьская революция и Версальский договор еще более 

усилили значение Германии для советского правительства, 

которому, дабы удержаться у власти, пришлось вести 

ожесточенную войну и отражать интервенцию. В свою очередь, 

руководство Веймарской республики пыталось на 

международной арене лавировать между Западом и Востоком, 

что получило название «политики качелей». Эта политика 

выражалась в том, что в течение двух лет после окончания 

Первой мировой войны Берлин старался выторговывать у 

западных держав-победительниц смягчение условий 

Версальского мира, выдавая себя за оплот борьбы против 

большевизма. Потерпев в этом торге фиаско, германская 

правящая элита решила «вспомнить» традиции внешней 

политики Бисмарка, пойдя в 1922 году в Рапалло на сближение 

с Советской Россией, значение которой с исторической, 

экономической и геополитической точек зрения для Берлина 

было трудно переоценить. И наоборот: Германия во всех 

отношениях была объектом наиболее пристального внимания 

правительства Ленина – и как следующее звено в цепи 

революций, и как наиболее приоритетный партнер в 

экономическом, научном и военно-техническом 

сотрудничестве. Курс на взаимное сближение имел логично 

обоснованную историческую перспективу, и его сторонники 

занимали весьма ответственные посты как в Берлине, так и в 

Москве. Причем обе стороны объединяло неприятие 

Версальской мирной системы и враждебное отношение к 

независимой Польше. 

Политика обоих государств, нацеленная на ревизию 

Версальского договора, поддерживалась контактами между 

Красной Армией и рейхсвером, которые были завязаны уже 

зимой 1920 – 1921 гг. по инициативе командующего 

сухопутными войсками Германии, архитектора послевоенной 
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германской армии генерала фон Секта и оставались в тайне до 

1926 года. Лишь статья в английской «Манчестер Гардиан» 

открыла глаза мировой общественности на закулисную сторону 

сотрудничества двух изгоев мировой политики, что привело к 

отставке правительства канцлера В.Маркса. Когда же в январе 

1927 года социал-демократическая «Мюнхнер пост» 

опубликовала имена командированных в Россию офицеров 

рейхсвера, разразился очередной политический скандал, итогом 

которого стала остановка строительства самолетов и танков, а 

также участия немецких фирм в производстве боеприпасов на 

советских заводах. Тем не менее, обучение советских 

командиров в Германии и боевая подготовка немецких 

офицеров в Советской России продолжались по накатанным 

рельсам. 

 В то время как Красная Армия использовала технические 

достижения германской военной промышленности и 

современные организационные методы германского генштаба, 

рейхсвер получил возможность готовить группы летчиков, 

танкистов и специалистов по химическому оружию (газам) в 

трех собственных школах, а также с помощью дочерних 

предприятий германской военной промышленности в России 

обучать своих офицеров обращению с новым оружием, 

изготовление и владение которым было запрещено Германии.  

Несмотря на тесные контакты между Красной Армией и 

рейхсвером, на достаточно разветвленную экономическую и 

военно-техническую кооперацию, отсутствие дипломатических 

отношений сдерживало всеобъемлющее сотрудничество между 

двумя странами. «Германо-советские отношения находились в 

необычном взвешенном состоянии между конспиративным 

сотрудничеством с одной стороны и неимением 

дипломатических отношений – с другой»5. Военная кооперация 

так и не переросла в военно-политический альянс, однако она 

                                                           
5 Hartl/Marx. 50 Jahre sowjetische Deutschlandpolitik. – Boppard am Rhein, 1967. 

– S. 95.  
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оставалась несущей опорой двусторонних связей почти до 

самого конца Веймарской республики вне зависимости от 

состава правящих коалиций. 

 Точкой отсчета международного возрождения и 

восхождения российского и германского государств к вершинам 

мировой власти можно считать 16 апреля 1922 г., когда в 

итальянском городе Рапалло «на полях» Генуэзской 

конференции министры иностранных дел Г.В.Чичерин и 

В.Ратенау подписали договор.  

Договор между РСФСР и Германией предусматривал 

немедленное восстановление в полном объеме дипломатических 

и консульских отношений между обеими сторонами и 

урегулирование всех спорных вопросов путем взаимного отказа 

от претензий, прежде всего от возмещения военных расходов, 

равно как и убытков, причиненных им и их гражданам во время 

войны (напомню, что по разным версиям сумма, причитавшаяся 

с Германии колебалась от 8 до 30 млрд. золотых марок). Была 

достигнута договоренность содействовать развитию торгово-

экономических отношений между Россией и Германией, 

руководствуясь принципом наибольшего благоприятствования. 

Особенность Рапалльского договора заключалась в том, 

что его положения вступали в силу немедленно. Лишь ст. 4 о 

наибольшем благоприятствовании и пункт б) ст. 1 об 

урегулировании публично-правовых и частно-правовых 

отношений вступали в силу с момента ратификации, которая 

последовала в России 16 мая, а в Германии 4 июля 1922 г., 

причем единогласно6.  

Немецкий историк Х.Шульце называет Рапалльский 

договор «единственным светлым пятном» в серии поражений и 

унижений, связанных с немецкой внешней политикой в первый 

период существования Веймарской республики. И если 

рейхсканцлер Вирт «благословил» договор, то нашлись и его 

                                                           
6  Ахтамзян А.А. Рапалльская политика. Советско-германские 

дипломатические отношения в 1922-1923 годах. М., 1974. – С. 81 – 82. 
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противники. Среди них был депутат от Независимой социал-

демократической партии Германии Рудольф Брайтшайд, 

который назвал документ «возможно, самым тяжелым уроном 

для немецких интересов на ближайшую перспективу», 

поскольку он-де мешал начинавшемуся установлению 

взаимопонимания с Западом по экономическим вопросам. 

 Россия и Германия развили политику Рапалло в 

Берлинском договоре  от 24 апреля 1926 г., который обязывал 

обоих партнеров к строгому нейтралитету и неподдержанию 

бойкота любого вида при нападении третьей стороны. 

Мотивами для заключения договора, который предстояло 

продлить в 1931 году были с советской стороны – беспокойство 

по поводу слишком сильной западной ориентации Германии и 

возможности ее вовлечения в антибольшевистский фронт 

капиталистических государств; с германской стороны – 

необходимость вести сбалансированную политику с Востоком и 

Западом; и не в последнюю очередь с обеих сторон – 

стремление к ревизии границ Польши, как восточных, так и 

западных. В этом вопросе обе державы были едины и 

постоянны, как и в неприятии Версальского договора. 

 Берлинский договор юридически закрепил обоюдную 

заинтересованность в дальнейшем развитии отношений в 

различных сферах, и создавал для этого определенный 

политический каркас и стимулировал влиятельные группы 

интересов в Германии (промышленники, рейхсвер) к 

расширению сотрудничества с Советским Союзом. В конце 20-х 

– начале 30-х годов Германия вновь стала важнейшим торговым 

партнером Советского Союза. Основу сотрудничества 

составили экономические соглашения 1925 и 1933 годов. Если в 

1923 году доля СССР в германском импорте составляла 1,5%, то 

в 1932 году она выросла до 10,9%7. В том же году Советский 

Союз – как и Российская империя в 1914 году –  получал 47% 

своего импорта из Германии (в 1936 году, в начале новой 

                                                           
7 Kahn H. W. Die Deutschen und die Russen. – Köln, 1984. – S. 109. 
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пятилетки, он сократился уже до 25%) 8 . Статьи импорта 

составляли в основном продукция машино- и станкостроения, 

автомобили, котлы, листовая сталь и проволочные изделия. 

Масштабные «русские заказы» помогли во время мирового 

экономического кризиса и высокой безработицы сохранить 

многим немцам рабочие места и, соответственно, обеспечить 

средства на существование (по некоторым оценкам их число 

составило до полумиллиона человек) 

Изначально заложенные в Рапалльском договоре 

предпосылки для создания нового, теперь уже советско-

германского, альянса не были реализованы в силу ряда 

объективных причин. К ним следует отнести, прежде всего, 

несовместимость общественно-государственного устройства и 

уже как следствие – насильственную коллективизацию и первые 

репрессии в Советском Союзе, антисоветизм немецкой социал-

демократии как реакцию на отношение к ней советского 

руководства, неудовлетворительное положение советских 

немцев, а также изменение международной обстановки, 

связанное с ослаблением Версальской системы и, 

соответственно, с укреплением позиций Германии. С падением 

Веймарской республики в российско-германских отношениях 

началась принципиально новая фаза, выведшая на 

международную арену идеологически соперничавшие, 

практически сотрудничавшие, а затем и напрямую 

противоборствовавшие тоталитарные режимы. 

       
Приход Адольфа Гитлера к власти 30 января 1933 года 

стал вторым по значимости рубежом в германо-советских 

отношениях после 1917/18 гг., предопределив в конечном итоге 

обоюдный курс на конфронтацию и неизбежность кровавой 

схватки: Германии – за мировое господство, Советского Союза 

                                                           
8 Руффман Карл-Хайнц. Ключевые даты в германо-советских отношениях до 

начала второй мировой войны//Россия и Германия в годы войны и мира 

(1941-19951).– М., 1995. – С.16. 
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– за выживание. Периодизация двенадцатилетней истории 

«тысячелетнего рейха» сама по себе имеет довольно стройную 

логику – от  установления полной диктатуры НСДАП во главе с 

Гитлером в 1933 – 1936 гг. и накопления внутренних резервов 

для подготовки к реваншу за поражение в Первой мировой 

войне через пробу сил на международной арене в 1936 – 1939 

гг. под лозунгом борьбы с коммунистической угрозой и 

создания тем самым плацдарма для будущей агрессии до  

развязывания в 1939 году войны за мировое господство. Однако 

германо-советские отношения выпадают из этой достаточно 

жесткой конструкции и имеют свои поворотные моменты. 

Внешняя политика Германии в отношении СССР в первый 

год пребывания национал-социалистов у власти, сочетая в себе 

различные тактические установки, обусловленные, как правило, 

сугубо прагматическими потребностями момента, по мере 

укрепления позиций нового режима внутри страны, на 

международной арене все больше отдалялась от традиционных 

концепций консервативной элиты (МИД, рейхсвер), подпадая 

под полный контроль вождя нации («один народ, один рейх, 

один фюрер!») и его предельно идеологизированной 

внешнеполитической программы. 

В Москве, как и в других мировых столицах, в начале 1933 

года еще не поняли, что в лице нацистского руководства 

столкнулись с совершенно новым типом режима – лживого, 

беспринципного, не отягощенного никакими комплексами, 

предрассудками и моральными нормами. 1933 год стал не в 

последнюю очередь ключевым еще и потому, что именно с 

этого времени обе альтернативы советской внешней политики – 

сотрудничество с западными державами или взаимопонимание 

с Германией – впервые начали конкурировать друг с другом. 

В условиях обострения отношений между Германией и 

западными державами для советского руководства уже не имели 

особого значения ни характер политического режима третьего 

рейха, ни планируемое им резкое увеличение вооруженных сил. 

Главное – Германия опять противостояла Западу и, 
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следовательно, рано или поздно ей будет нужен союзник на 

Востоке, В том, что роль союзника было уготована 

исключительно СССР, по всей видимости, серьезных сомнений 

в Москве не вызывало. С такой Германией Сталин готов был 

искать сотрудничества если и не любой ценой, то, несомненно, 

идя на очень многое. Этим объясняется и своего рода 

«подлаживание» к новому режиму с советской стороны, причем 

не только в политической, но и в идеологической сфере, чего не 

делали даже западные «умиротворители». Например, самые 

серьезные внешнеполитические акции Германии в 1933 году – 

уход из Лиги Наций и с конференции по разоружению – были с 

«большим пониманием» восприняты в Москве. 

С помощью целеустремленно подготовленного договора о 

ненападении с Польшей от 26 января 1934 года, который 

показался современникам сенсационным уже из-за радикальной 

смены партнера в германской «восточной политике», Гитлер не 

только прорвал угрозу всеобщей изоляции и окружения рейха 

Францией, но и начал уже явственно обозначившуюся 

идеологически мотивированную политику экспансии, 

направленную против Советского Союза. 

С момента заключения германо-польского соглашения до 

конца 1939 года в Москве доминировала линия, имевшая 

однозначно прозападную ориентацию: создание международной 

системы коллективной безопасности для подавления фашизма и 

недопущения японской агрессии, а также переговоры по 

разоружению, которые ввели бы СССР в активную 

международную политику в качестве гаранта статус-кво. В то 

же время на дипломатическом уровне предпринимались 

попытки найти взаимопонимание с Германией, подчеркивались 

общие интересы обеих держав в поддержании экономических 

связей и в борьбе против Версальской системы. 

В 1936 году, в период перехода от внутренней 

консолидации национал-социалистической диктатуры к 

поэтапному завоеванию пространства в Европе, антисоветское 

направление германской внешней политики резко усилилось, 
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что выразилось в программном заявлении фюрера в конце июля 

1936 года и широко развернутой антикоммунистической 

пропагандистской кампании. Более того, 25 ноября того же года 

Германия заключила с Японией Антикоминтерновский пакт, 

суть которого, изложенная в секретном дополнительном 

соглашении, состояла в координации германской и японской 

антисоветской политики в случае войны. Военное 

вмешательство третьего рейха в гражданскую войну в Испании 

(с конца июля) также следует отнести, как идеологически, так и 

практически, к программной политике Гитлера, направленной 

против СССР. 

1938 год внес существенные изменения как во внутреннее, 

так и в  международное положение Германии и СССР. 

Осуществив аншлюс Австрии и добившись от западных держав 

в Мюнхене согласия на расчленение Чехословакии, Гитлер не 

только увеличил военно-экономический потенциал рейха, 

усилил его международные и особенно военно-стратегические 

позиции, но и смог сломить серьезную внутреннюю оппозицию 

военной и бюрократической элиты своему 

внешнеполитическому курсу. Напротив, СССР к концу 1938 

года был во всех отношениях предельно ослаблен массовыми 

репрессиями, достигшими своего апогея в 1937 – 1938 гг. Вес 

Советского Союза на международной арене неуклонно падал в 

эти годы, что было связано в том числе с затянувшейся и 

непопулярной военной операцией на Дальнем Востоке, в районе 

озера Хасан. 

В конце июля 1939 года Гитлеру стало очевидно, что 

Германия стоит перед перспективой начать большую войну в 

Европе с необеспеченным тылом, не имея ни одного реального 

союзника. И в этой трудной ситуации он решил ухватиться за 

«последнюю соломинку» – добиться политического соглашения 

с Москвой, которое обеспечило бы Берлину благожелательный 

нейтралитет в грядущей войне на Западе. Политическое 

соглашение, в свою очередь, неизбежно ставило в повестку дня 

вопрос о разделе или, как минимум, разграничении сфер 
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влияния. СССР, только что начавший переговоры по вопросу о 

кредитно-финансовых отношениях с Германией, сознательно 

избегал темы раздела сфер влияния, оставляя инициативу 

немцам. По одной версии, причина этому заключалась во все 

еще не потерянной надежде на заключение военно-

политического союза с Парижем и Лондоном. Когда же в 

первых числах августа 1939 года в Москве на англо-франко-

советских военных переговорах не удалось преодолеть 

разногласий (английская миссия к тому же не имела 

соответствующий полномочной), СССР сделал решительный 

шаг навстречу Германии. По другой версии (во всяком случае, 

так считает отечественный историк С.Случ), Сталин 

сознательно шел на затягивание и срыв трехсторонних 

переговоров, постоянно поднимая планку советских претензий в 

неформальном диалоге с Берлином (в котором видел 

естественного союзника) о возможном разделе сфер влияния в 

Европе накануне большой войны. 

Первым шагом навстречу друг другу стало подписание 19 

августа 1939 г. советско-германского торгового соглашения. По 

его условиям Советскому Союзу на выгодных условиях 

предоставлялся долгосрочный кредит на сумму в 200 млн. 

марок, а немцам – возможность получения сырья и сбыта в 

СССР своих промышленных товаров. Наконец, в условиях 

явного цейтнота ввиду приближавшегося срока начала 

запланированной польской кампании Гитлер вынужден был 

сделать Сталину долгожданное и далеко идущее предложение 

заключить договор о ненападении, который был подписан в 

Москве 23 августа 1939 г. германским министром иностранных 

дел Иоахимом фон Риббентропом и советским министром 

иностранных дел Вячеславом Молотовым. В секретном 

протоколе к нему оба тоталитарных режима поделили между 

собой Польшу и прибалтийские республики – Латвию, Литву, 

Эстонию (спустя месяц с небольшим его дополнил договор о 

дружбе и границе между СССР и Германией). По существу, 

континентальная Европа еще до начала мировой войны была 
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поделена между двумя диктаторами, представлявшими на 

международной арене модели во многом схожего поведения. 

Национал-социалистическая Германия своим открытым 

вооруженным противостоянием многим, в том числе и 

ведущим, державам стала самым желанным партнером для 

большевистского руководства в Кремле. 

Не опасаясь нападения со стороны СССР, уже через 

неделю утром 1 сентября 1939 г. под предлогом нарушения 

Польшей границ и якобы устроенного Варшавой нападения на 

радиостанцию Глейвиц Гитлер отдал приказ германским 

войскам перейти польскую границу. 17 сентября советские 

войска вступили в восточные районы польского государства.  

В настоящей работе представляется нецелесообразным 

описывать ход войны, учитывая, что этой теме посвящено 

огромное количество исследований, как у нас, так и за рубежом. 

Важно лишь отметить, что ни одно решение Гитлера не имело 

таких весомых последствий для хода войны в целом и судьбы 

национал-социалистической Германии, как его установка 

напасть на Советский Союз. Фактически еще до начала войны 

он ее проиграл. Объективными факторами, определившими 

поражение Германии, явились сам характер войны (для 

Советского Союза она была освободительной) и 

геостратегическое положение СССР (наличие протяженной 

территории и суровый климат, людские и материальные 

ресурсы). Даже западные эксперты вынуждены признавать, что 

Германия проиграла войну против остального мира в основном 

на территории Советского Союза. Здесь дольше, чем где бы то 

еще, были задействованы почти три четверти всех немецких 

сухопутных войск и большая часть авиации. Как правило, 

потери вермахта на Востоке до мая 1944 года в три-четыре раза 

превышали потери на других фронтах вместе взятых. 

       
 Без сомнения, Вторая мировая война решающим образом 

изменила лик всего мира. С 1945 года уже не приходится 

говорить о  продолжении евроцентристской мировой политики. 
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Из семи мировых великих держав, бывших таковыми к началу 

Второй мировой войны, только две, предельно мобилизовав 

свои людские и материальные ресурсы, вышли из этого 

вселенского конфликта подлинными победителями – США и 

Советский Союз. Их доминирующее отныне двухполюсное 

равновесие, заменившее собой традиционный европейский 

баланс сил, переместило центр тяжести мировой политики в 

Вашингтон и Москву. Именно в контексте этого биполярного 

противостояния следует рассматривать и эволюцию советско-

германских отношений в 1945 – 1990/91 гг. 

 Принципиальные различия в политических системах и 

идеологии западных оккупационных держав с одной стороны и 

Советского Союза – с другой, обусловившие начало «холодной 

войны», но, главное, различные стратегии обеспечения 

европейской и национальной безопасности предопределили 

невозможность международно-правового урегулирования так 

называемого «германского вопроса», стали причиной раскола 

германской нации и появления на международной арене двух 

немецких государств. 

Советский Союз не оставлял попыток создать единое 

нейтральное германское государство по примеру Австрии и 

Финляндии, которое соблюдало бы дистанцию по отношению к 

США и Западной Европе, но было бы дружественно настроено к 

СССР. Главными здесь, как представляется, были соображения 

безопасности: для Советского Союза германский вопрос 

означал, прежде всего, два глобальных военных нашествиях с 

немецкой земли (а в ходе второго страна потеряла 28 млн. 

человеческих жизней), и лишь затем – проблему преодоления 

национального раскола и обретения немцами единой 

государственной самостоятельности. В свою очередь, западные 

державы крайне опасались советско-германского сближения и 

«нового Рапалло» и поэтому всячески противодействовали 

политике СССР. При этом ввиду отсутствия какого-либо 

прогресса по германскому урегулированию параллельно 

наращивались усилия по интеграции обоих германских 
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государств в противоположные социально-экономические и 

военно-политические системы. Эти усилия завершились в 1955 

году вступлением ФРГ и ГДР в противостоявшие в Европе 

военно-политические союзы – НАТО и ОВД. 

 Федеративная Республика Германия, вошедшая в сферу 

влияния трех западных держав-победительниц во Второй 

мировой войне, в силу объективных причин  не могла 

конструктивно участвовать в развитии германо-советского 

диалога в условиях разворачивания идеологической войны 

между Востоком и Западом. Для первого канцлера ФРГ, 

председателя ХДС и ревностного католика К.Аденауэра, 

которого с легкой руки лидера СДПГ К.Шумахера окрестили 

«канцлером союзников», равнение на США и интеграция в 

структуры западноевропейских государств были непреложными 

максимами. Москва находилась на периферии его 

стратегических установок уже хотя бы потому, что Советский 

Союз был для него оплотом безбожия и коммунизма. Более 

того, «СССР по свое природе был азиатчиной и поэтому являлся 

смертельным врагом всему тому, что было ему так дорого – 

католицизму, Рейнской области, Европе и Западу»9. 

 В то же время по мере укрепления западногерманской 

государственности стало ясно, что без Москвы невозможно 

добиться существенного сдвига в решении вопроса о единстве 

германской нации. СССР представлял интерес не только для 

политических кругов ФРГ, но и для бурно развивавшейся 

экономики ФРГ. Потребность в советском рынке испытывали 

такие гиганты западногерманской промышленности, как 

«Крупп». «Маннесманн», «Сименс» и другие концерны. Это 

обстоятельство, как и задача возвращения на родину 

остававшихся в СССР немецких военнопленных, были 

необходимым, но недостаточным условием для формализации 

двусторонних отношений. Требовалась еще санкция со стороны 

                                                           
9 Griffith William E. Die Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland. – Stuttgart, 

1981. – S. 77. 
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западных союзников при условии их непоколебимой 

уверенности в гарантированной военно-политической и 

экономической привязке Западной Германии к 

евроатлантическим структурам. Эти гарантии дало вступление 

ФРГ в НАТО в мае 1955 года. 

 Согласие союзников и трезвый государственный расчет 

побудили Аденауэра 13 сентября того же года установить с 

СССР дипломатические отношения. Если бы престарелый 

канцлер не поехал в Москву, ведущие мировые державы могли 

бы обвинить его в незаинтересованности в сохранении мира, в 

торпедировании разрядки и решения германского вопроса. Сам 

Аденауэр аргументировал свой шаг тем, что именно 

специфический статус Советского Союза как четвертой 

державы-победительницы с его особыми правами и 

ответственностью в отношении всей Германии оправдывал-де 

установление дипломатических отношений.  

Несмотря на то, что торговый оборот рос из года в год и 

уже в 1957 году Федеративная Республика смогла выйти на 

первое место среди западноевропейских стран по экспорту в 

Советский Союз, в условиях нарастания идеологической 

конфронтации политический диалог находился в зачаточном 

состоянии. Причем годы спустя ни кабинет Л.Эрхарда (ХДС), 

ни правительство К.-Г.Кизингера (ХДС) не смогли внести 

принципиальных изменений в существовавшее положение 

вещей из-за жесткого противодействия со стороны ХСС и 

правого крыла ХДС. Лишь с началом разрядки международной 

напряженности, обновив руководство, Бонн сумел активно 

включиться в налаживание отношений с СССР, быстро 

выдвинувшись на передовые партнерские позиции в области 

политики и экономики. 

«Новая восточная политика» канцлера В.Брандта, 

порывавшая со стереотипами «холодной войны», получила 

безусловный приоритет и стала синонимом политики разрядки. 

В кратко- и среднесрочной перспективе правительство 

Брандта/Шееля преследовало три цели: во-первых, налаживание 
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партнерского диалога с Москвой, во-вторых, нормализацию 

отношений с восточноевропейскими государствами и, в-

третьих, сохранение модуса вивенди между обеими частями 

Германии для реализации впоследствии стратегической 

целеустановки – «содействовать созданию такой мирной 

обстановки в Европе, при которой немецкий народ путем 

свободного самоопределения вновь достигнет единства нации» 

(Письмо о единстве германской нации 1970 года). 

При всей революционности «новой восточной политики» 

ее советская составляющая (Московский договор 1970 года), так 

или иначе, не была полностью самостоятельной, а подчинялась 

приоритету национального воссоединения (Письмо единстве 

германской нации 1970 года). Последующие канцлеры – 

Г.Шмидт (СДПГ) и Г. Коль (ХДС) – ни на йоту не отошли от 

этой стратегии, внося лишь отдельные несущественные 

коррективы в зависимости от изменений, происходивших на 

мировом шахматной доске в партии двух глобальных игроков.

   

Отношения с Советским Союзом при канцлере Г.Коле 

(1982 – 1990 гг.) прошли в 80-е годы три фазы развития. На 

первом этапе с осени 1982 по весну 1985 года они испытывали 

на себе влияние «двойного решения» НАТО и поэтому 

характеризовались негативной динамикой. На втором этапе, в 

1985 – 1987 годах, можно было констатировать их оживление 

вследствие омоложения руководства в СССР и начала 

разоруженческого диалога между двумя сверхдержавами. 

Третья фаза советско-западногерманского общения в 1987 – 

1990 гг. была отмечена беспримерным прорывом в развитии 

всех его составляющих, и венчало ее германское объединение, 

не только ставшее апофеозом конструктивного сотрудничества 

между Бонном и Москвой, но и легшее в основу качественно 

новых принципов отношений между двумя странами. 

В послевоенной Германии советский подход к 

строительству советско-германских отношений получил 

возможность реализоваться и был воплощен в жизнь в 
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Германской Демократической Республике. ГДР, как и хотела 

Москва, стала основным стратегическим союзником СССР в 

военно-политической, экономической, научно-технической, 

культурной и идеологической сферах. Эта привязка с начала 

1950-х годов планомерно осуществлялась на двусторонней 

(военно-политические договоры о дружбе сотрудничестве и 

взаимопомощи и другие соглашения) и многосторонней основе 

(СЭВ, ОВД). Более того, не без молчаливого одобрения со 

стороны Москвы власти в Восточном Берлине взяли на 

вооружение концепцию двунациональности немецкого народа. 

Все это привело к тому, что германский вопрос был надолго 

снят с повестки дня державами-победительницами, но не 

Федеративной Республикой, для которой курс на поглощение 

ГДР продолжал оставаться приоритетным направлением 

внешней политики. 

В 1980-е годы отношения между СССР и ГДР, хотя и 

выдержаны были формально в прежнем духе «дружбы и 

братства», начали испытывать перегрузки не столько из-за 

внешней политики Советского Союза, сколько из-за курса 

руководства ГДР во главе с Э.Хонеккером, ориентированного 

на определенное обособление ГДР от СССР, на  построение 

«социализма в национальных цветах ГДР», на особые 

прагматичные отношения с ФРГ, в основе которых лежала 

разработанная в 1981 – 1983 гг. концепция создания 

международной «коалиции разума и реализма». 

Сущность «коалиции разума и реализма» вытекала уже из 

самого названия и предполагала кооперацию со всеми силами в 

капиталистических странах, которые выступают за мир. 

Согласно концепции, международная безопасность «не 

ограничивалась лишь военным измерением», а являлась 

«результатом сотрудничества государств в различных 

областях». При этом «взаимодействие государств в 

политической, военной, экономической, научно-технической, 

экологической и гуманитарной сферах» не следовало 

ограничивать только межгосударственным уровнем. Оно 
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должно было включать в себя и «сотрудничество между 

системами». Концепция представляла собой обновленную 

внешнеполитическую стратегию ГДР в отношении Запада и 

рассматривалась берлинским руководством, прежде всего, как 

механизм межсистемного сотрудничества. За внешне цветистой 

фразеологией и абстрактными формулами борьбы за мир новая 

внешнеполитическая стратегия преследовала сугубо 

прагматичные цели по поиску возможно большего числа точек 

соприкосновения с развитыми капиталистическими странами. 

Но главным ее адресатом была ФРГ. 

Очевидно, что в социалистических реалиях разрыв между 

декларировавшимися принципами и их реальным наполнением, 

непреодолимые противоречия между внутренними и внешними 

аспектами практической реализации идеи «коалиции разума и 

реализма» заведомо обрекали ее на провал, несмотря на 

отдельные не всегда последовательные, но порой не 

безуспешные попытки руководства ГДР и СЕПГ 

корректировать внешнюю политику страны применительно к 

меняющейся международной обстановке. 

 В 1985 – 1990 гг. принципиально новым и важным для 

ФРГ, ГДР, СССР и других заинтересованных стран стало то, что 

под влиянием развития международной обстановки 

(перестройка в Советском Союзе, размягчение структур 

«реального социализма и «бархатные революции» в странах 

Восточной Европы) слагаемые в понятийной паре «европейская 

безопасность и германский вопрос» поменялись местами. 

Теперь скорейшее решение германского вопроса превратилось в 

важнейшее условие обеспечения европейской безопасности. 

В сфере двусторонних отношений в этот период 

наблюдается резкое сближение между ФРГ и СССР. Помимо 

того, что Федеративная Республика продолжала оставаться 

главным экономическим и торговым партнером Советского 

Союза среди промышленно  развитых  стран  Запада, во второй 

половине 80-х годов она  превратилась и во второго по 

значению партнера СССР после США по ведению диалога в 
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области разоружения и проблем безопасности. В этот момент в 

Европе друг на друга наложились две внешнеполитические 

составляющие в треугольнике Бонн-Москва-Берлин: 

качественное улучшение отношений между СССР и ФРГ и 

ослабление связки СССР-ГДР вследствие активной «германской 

политики» канцлера Г.Коля и отмежевания режима Хонеккера 

от реформ в Советском Союзе. Данный фактор сыграл роль 

катализатора в деле германского объединения. 

Конструктивное взаимодействие между СССР и ФРГ, 

налаженное в ходе переговоров в рамках решения германского 

вопроса в 1989 – 1990 гг.,  позволило 9 ноября 1990 г. заключить 

двум влиятельным европейским державам Договор о 

добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве («большой 

договор). Он вобрал в себя все лучшее, что было в отношениях 

между обеими странами до объединения Германии. Самым 

важным в этом документе, который следует рассматривать в 

качестве неотъемлемой составной части германского 

урегулирования,  являлось то, что он стал первым в истории 

послевоенной Европы двусторонним договором «о дружбе» 

между двумя государствами, входившими незадолго до этого во 

враждебные друг другу военно-политические союзы. При этом 

уместно сослаться на статью 5-ю договора, где обе стороны 

обязались оказывать всемерное содействие развитию процесса 

безопасности и сотрудничества в Европе на основе 

Заключительного акта Хельсинки, укреплять и далее развивать 

его совместно со всеми государствами-участниками. «Целью 

этих усилий является упрочение мира, стабильности и 

безопасности и превращение Европы в единое пространство 

права, демократии и сотрудничества в области экономики, 

культуры и информации»10. 

Договор был заключен сроком на 20 лет и по-новому 

определил отношения в вопросах безопасности, исключив 

использование первыми вооруженных сил друг против друга, а 

                                                           
10 Визит М.С.Горбачева в ФРГ, 9 – 10 ноября 1990 г. – М., 1990. – С. 45 – 55. 
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также оказание военной помощи или иного содействия 

нападающему, если СССР или Германия стали бы объектом 

какой-либо агрессии. В нем были зафиксированы принципы 

строгого уважения прав и интересов, установления уровней 

оборонной достаточности, решения возникающих спорных 

вопросов путем консультаций. Он был ориентирован на новое 

качество сотрудничества в области экономики, экологии, 

культуры, науки и техники. Однако договор во многом оказался 

выхолощенным в результате распада Советского Союза, 

который по иронии судьбы и был невольным инициатором 

широкомасштабных перемен, изменивших лик Европы. 

 

 

The article deals with the Soviet–German relations from the 

October Revolution in Russia in 1917 up to the collapse of the Soviet 

Union and the elimination of the two-statehood in Germany. The 

object of the research are pre- and post-war phases of bilateral ties, 

which had a primary strategic meaning for the USSR because of 

intentions of the Soviet Russia (later the Soviet Union) to build 

relations of a “special kind” with Germany (whether it was the 

Weimar Republic, the fascist regime or the GDR) as a counterweight 

to the “imperialistic states”. This approach was based on the 

historical experience of cooperation with Prussia, geostrategic 

reasons and ideological doctrines of Bolsheviks and later J. Stalin 

and his successors. 

Key words: Soviet Russia, Soviet Union, USSR, Weimar 

Republic, Third Reich, FRG, GDR, Soviet-German relations, foreign 

policy, history of international relations 

 
 

В статье рассматриваются советско-германские 

отношения с октябрьского переворота в России в 1917 году до 

распада Советского Союза и ликвидации двугосударственности 
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на немецкой земле. Объектом исследования являются  до- и 

послевоенная фазы двусторонних связей, которые для СССР 

имели приоритетное стратегическое значение ввиду 

стремления Советской России, а затем и Советского Союза 

строить с Германией, будь то Веймарская республика, 

фашистский режим или ГДР, отношения «особого рода» как 

противовес «империалистическим государствам». В основе 

такого подхода лежали как исторический опыт 

сотрудничества с Пруссией, как геостратегические 

соображения, так и идеологические установки большевиков, 

позднее – И.В.Сталина и его последователей.   

Ключевые слова: Советская Россия, Советский Союз, 

СССР, Веймарская Республика, третий рейх, ФРГ, ГДР, 

советско-германские отношения, внешняя политика, история 

международных отношений 
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SPEKTAKLE PAMIĘCI - JĘZYK TEATRU JAKO 

INSTRUMENT KOMUNIKACJI W DEBACIE O POLSKIEJ 

HISTORII 

 

Spectacles of memory – language of theatre as an instrument 

of communication in the discussion about Polish latest history. 

The purpose of this paper is to show the issue of contemporary 

Polish theatre as an instrument of communication in the debate 

about history. Contemporary Polish theatre seems to be an 

important voice in the discussion on Polish collective memory and 

identity. Author tries to comment on “historical direction” in Polish 

theatre, posing a question concerning its role challenging national 

traumas.  

Key words: theatre, cultural memory, collective identity, 

communication 

 

 

Pamięć społeczna – uwagi wstępne 

W ostatnich latach możemy zaobserwować rosnące 

zainteresowanie kwestią pamięci zbiorowej polskiego 

społeczeństwa. Problematykę pamięci zbiorowej analizują 

socjologowie, historycy, etnologowie, literaturoznawcy, 

psychologowie. Polska badaczka Barbara Szacka zwraca uwagę, że 

zagadnienie pamięci, w zależności od ujęcia, definiowane jest jako 

świadomość historyczna, „pamięć zbiorowa”, pamięć społeczna, 

pamięć kulturowa, świadomość narodowa 1 . Kategoria pamięci 

                                                           
1 B. Szacka, Czas przeszły, pamięć mit, tom 3 serii Współczesne Społeczeństwo 

Polskie wobec Przeszłości,  

    Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006, s. 33-40. 
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utożsamiana bywa także z „charakterem narodowym” czy „psychiką 

narodową” 2 .  W kontekście tego zagadnienia powraca pytanie o 

charakter relacji łączący historię i pamięć. Barbara Szacka stoi na 

stanowisku, by nie stawiać znaku równości pomiędzy pamięcią 

zbiorową a świadomością historyczną. Autorka studium na temat 

pamięci uważa, że operowanie terminem świadomość historyczna 

zaciera granicę pomiędzy historią a pamięcią, odnosi się bowiem do 

uprawomocnionej, „właściwej”, „poprawnej” wersji historii3. Szacka 

skłania się ku osadzeniu problematyki pamięci w myśli 

zapoczątkowanej przez Maurice'a Halbwachsa, tym samym 

proponuje posługiwanie się terminem pamięć zbiorowa. Szacka 

przedstawia następującą definicję pamięci zbiorowej: jest to „zbiór 

wyobrażeń członków zbiorowości o jej przeszłości, o zaludniających 

ją postaciach i minionych wydarzeniach, jakie w niej zaszły, a także 

sposobów ich upamiętniania i przekazywania o nich wiedzy 

uważanej za obowiązkowe wyposażenie członka tej zbiorowości”4. 

Innymi słowy, pamięć zbiorowa jest pielęgnowanym przez 

zbiorowość obrazem przeszłości, który – w duchu francuskiego 

socjologa Emila Durkheima – posiada moc wywierania 

zewnętrznego przymusu na jednostkę. Świadome i celowe 

odniesienia do przeszłości, nawiązując do refleksji Marcela Maussa, 

uczestniczą w tworzeniu bieżącej rzeczywistości społecznej.  

Francuski historyk Jacques Le Goff uważa, że pamięć wypiera 

historię – współczesny świat, w którym panuje dyktat historii, 

„produkuje coraz więcej pamięci zbiorowych, a historia jest pisana, 

w znacznie większym stopniu niż kiedyś, pod wpływem właśnie 

pamięci zbiorowych” 5 .  Współczesne dylematy  tożsamościowe  

towarzyszące procesom tzw. nation building, stanowią niezwykle 

                                                           
2 Zob.: E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków i innych, Wydanie drugie 

rozszerzone, Wydawnictwo 

    Muza, Warszawa 2008. 
3 B. Szacka, op. cit., s. 33. 
4 Tamże, s. 19. 
5  J. Le Goff, Historia i pamięć, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2007, s. 152.  
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ciekawe pole dla analiz socjologicznych, politologicznych, 

historycznych ale także komunikacyjnych, ze względu na formę i 

treść przekazów służącym konstruowaniu tożsamości zbiorowych.   

 

Operacje na pamięci – współczesny polski teatr i dramat 

wobec historii 

Maurice Halbwachs w pionierskich rozważaniach dotyczących 

pamięci zbiorowej uznał pamięć zbiorową za rzeczywistość 

społeczną6. Relacje pamięci i historii oraz ich związek z tożsamością 

sytuują naród w kontekście wspólnoty pamięci. Wspólnota pamięci 

funkcjonuje dzięki  operowaniu pewnym uniwersum symbolicznym 

w tworzeniu i powielaniu określonego obrazu przeszłości7. Pamięć 

jako uniwersum symboli, staje się podstawą dla „wszelkich znaczeń 

zobiektywizowanych społecznie i subiektywnie rzeczywistych” 8  – 

włącza zatem w swój zakres dziedzictwo historyczne oraz wytwory 

kulturowe. Wspólnoty pamięci budują tożsamość kolektywną w 

oparciu o repertuar symboliczny, którego dostarcza pamięć 

zbiorowa. W ten sposób w praktykach dyskursywnych – literaturze, 

historiografii, sztuce – wytwarzana jest „prawda”, czyli oficjalna, 

legitymizowaną przez twórczość uznaną wersję przeszłości.  

Wiele ważnych wydarzeń artystycznych ostatniego czasu 

odnosi się do historii i mówi o stanie polskiej pamięci. Teatrolodzy 

posługują się kategorią złej pamięci, która odnosi się do wizji historii 

prezentowanych we współczesnym teatrze, „niosących ze sobą 

naruszenia porządku symbolicznego, które mogą budzić lęk, 

wywoływać oburzenie, ale także – co ważne – pobudzać krążenie 

energii społecznej, zdumiewać innowacyjnością, zaskakiwać 

żywiołem  niepoprawnych opowieści” 9 . Zła pamięć w tym 

                                                           
6 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, PWN, Warszawa 1969, 

s. 13. 
7 P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, 

PIW, Warszawa 1983, s.156. 
8 Tamże.  
9  „Didaskalia. Gazeta teatralna”, październik 2011, nr 105, s. 2.  
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kontekście oznacza pamięć rozbieżną z oficjalną narracją 

historyczną, pamięć godzącą w kanony, pamięć ukrytą lub pamięć 

wypartą, pamięć uderzającą w fundamenty tożsamości narodowej. 

„Realizowane w ostatnich latach spektakle i napisane w tym czasie 

dramaty podejmujące kwestie historii i pamięci odpowiadają na 

nowe wyzwania humanistyki.  Wskazują na utrwalone w 

historycznych przekazach i stereotypowych wyobrażeniach 

przekłamania i deformacje (…). Polski teatr i dramat stał się więc 

miejscem uprawiania tak zwanej przeciw-historii – a więc historii 

wydobywającej coś, co zostało, jak pisze Michel Foucault starannie, 

z rozmysłem, złośliwie przeinaczone i zamaskowane”10. W polskim 

dramacie i teatrze często poruszana jest problematyka wzajemnych 

relacji Polaków i żydów, Polaków i Niemców, partyzantów i 

funkcjonariuszy reżimu komunistycznego. Relacje te przez 

dramaturgów i reżyserów ukazywane są w odmiennych od 

oficjalnych kontekstów historycznych dyskursach. Przedstawienia 

Jana Klaty, Krzysztofa Warlikowskiego, Pawła Demirskiego i 

Moniki Strzępki  wywołują wielkie emocje (zarówno pozytywne jak 

i negatywne), czasami oburzenie, prowokują także narodową debatę 

na temat historii. Polski teatr dotyka bowiem tematów trudnych, 

bolesnych – Zagłady, relatywizmu moralnego, antysemityzmu, 

postaw wobec komunizmu etc. Współczesny teatr dyskutuje z 

dogmatyczną wizją historii rodem z XIX wieku, gdzie historyk 

pełnił funkcję kapłana i depozytariusza narodowej skarbnicy.  

Historyk – pisze Pierre Nora, autor koncepcji miejsc pamięci:  „na 

poły kaznodzieja, na poły żołnierz – został obarczony 

odpowiedzialnością wobec narodu” 11 . Konfrontowanie widzów z 

innym niż oficjalna historiografia obliczem pamięci sprawia, ze 

współczesny polski teatr i dramat stają się narzędziem komunikacji, 

angażującym w debatę szerokie rzesze społeczne.   Spektakle 

pozwalają spojrzeć na historię z innej perspektywy. Freddie Rokem 

                                                           
10 Tamże.  
11 P. Nora, Między pamięcią a historią, „Didaskalia. Gazeta teatralna”, październik 

2011, nr 105, s. 22.  
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uważa, że proces ten dokonuje się w oparciu o kategorię aktora – 

świadka, aktora pełniącego funkcję nadhistoryka, który stanowi 

rodzaj pomostu pomiędzy historią a funkcją teatralnego 

wydarzenia 12 .  W tym kontekście należałoby także przywołać 

koncepcję społeczeństwa spektaklu, opracowaną przez francuskiego 

myśliciela Guy'a Deborda:  „Spektakl ukazuje się jednocześnie jako 

samo społeczeństwo, jako część społeczeństwa i jako mechanizm 

jednoczenia” 13 . Myśl Deborda tłumaczy Andrzej Leder: 

„Społeczeństwo jako całość jest ciągłym odgrywaniem czegoś przez 

kogoś wobec kogoś. To właśnie jest spektakl jako samo 

społeczeństwo. Jednocześnie jednak spektakl oddziela tych, którzy 

jako część społeczeństwa skupiają na sobie wszelkie spojrzenia i 

wszelką świadomość, od tych, którzy patrzą. Spektakl jest 

zapośredniczeniem przez obrazy stosunku społecznego między 

osobami, ostatecznie jest także mechanizmem jednoczenia” 14 . 

Współcześnie natomiast teatr spełnia funkcję oczyszczającą, 

ujawniającą konwencjonalność odgrywanych ról, ukazując to co 

ukryte, zakazane, wyparte, zwracając sięw kierunku przeciw-historii.  

Spektakle teatralne nawiązujące do historii, czy też ukazujące 

literacki kanon z innej perspektywy niż oficjalna narracja 

niejednokrotnie stają się przyczyną protestów społecznych, 

bojkotów, blokad ośrodków teatralnych etc. Wyobraźnia zbiorowa, 

wykorzystująca instrumentarium uniwersum symbolicznego, 

obejmuje również nieświadome, automatyczne nawiązania do 

przeszłości zauważalne we współczesności.  Zakres problemowy 

pojęcia wyobraźnia zbiorowa odpowiada  pamięci kulturowej -  

obejmującej całokształt wiedzy społecznej, nie tylko celowe 

                                                           
12 Zob. F. Rokem, Performing History. Theatrical Representations of the Past in 

Contemporary Theatre, University 

    of Iowa Press, Iowa City 2000.  
13 G. Debord, Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu, 

PIW, Warszawa 2006, [za:] A.  

    Leder, Spektakl w społeczeństwie spektaklu, „Didaskalia. Gazeta teatralna”, 

październik 2010, s. 70.  
14 Tamże.  
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posługiwanie się tradycją grupy. Wyobrażenia społeczne, na równi z 

doświadczeniem i pamięcią, zapewniają kontinuum tożsamości 

zbiorowej; „produkty kulturalne pochodzą z wyobrażeń społecznych 

i w nich partycypują” 15 . Dyskurs publiczny przyczynia się do 

definiowania i wzmacniania tożsamości wspólnoty interpretacyjnej, 

w ramach której funkcjonuje. Komunikaty odczytywane w 

kontekście zbiorowej wyobraźni i pamięci kulturowej odsłaniają 

wpływ dyskursu na porządkowanie i hierarchizowanie wiedzy o 

świecie. Użytkownicy leksykonu wiedzy społecznej poruszają się w 

tym samym obszarze znaczeń, w sferze zaksjologizowanej leksyki. 

Zarówno nadawcy jak i odbiorcy pozostają w przestrzeni 

zakotwiczonych w świadomości struktur autodeskryptywnych i 

stereotypów. Uczestnicy dyskursu posiadają podobną perspektywę i 

korzystają ze wspólnych zasobów pamięci kulturowej. W 

jednakowym stopniu determinuje ich język, rozumiany jako 

narzędzie kreacji rzeczywistości społecznej. 

Nurt zauważalny w polskim teatrze świadomie dekonstruuje 

repertuar artefaktów, które na stałe goszczą w polskiej zbiorowej 

wyobraźni.  Paradoksalnie wizyta w teatrze nie należy do ulubionych 

form spędzania czasu przez Polaków – jak pokazują badania 

socjologiczne, jedynie około 2% populacji regularnie uczęszcza na 

spektakle. Jednakże uderzając w fundamenty kultury oparte na 

zmitologizowanej  i bohaterskiej wizji historii, teatr prowokuje 

szerszą dyskusję, a treści przekazywane w spektaklach teatralnych 

nie dotyczą już tylko wąskiej grupy amatorów i znawców, ale 

aktywizują  masowe grupy odbiorców, którzy reagują na sceniczne 

komunikaty bardzo emocjonalnie. Teksty dramatów i wizje 

reżyserów stają się przedmiotem zainteresowania mediów – 

diagnozy stawiają zarówno komentatorzy prasowi, jak i telewizyjni 

publicyści. zarówno prasa jak i publicystyka telewizyjna. Od kilku 

sezonów przez polskie media przetacza się ogólnonarodowa 

                                                           
15 B. Koss-Jewsiewicki, Doświadczenie, pamięć, wyobrażenia społeczne, [w:] I. 

Skórzyńska,      Ch. Larrence, C. Pepina (red.), Inscenizacje pamięci, Wydawnictwo Poznań, 

Poznań 2007, s. 12. 
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dyskusja o kondycji i kierunku polskiego teatru, a emocje sceniczne i 

tzw. zła pamięć ewokują spory i polemiki angażujące nie tylko 

autorytety naukowe, ale i zwykłych obywateli. Język teatru wypełnia 

lukę w dyskusjach historycznych, ułatwia kontakt z traumą, ukazuje 

różnorodność punktów widzenia i doświadczeń, odwołuje się do 

narracji świadka, winnego i ofiary. Tym samym język teatru i 

dramatu staje się  istotnym głosem w dyskursie publicznym, a także 

może być rozpatrywany jako ważki instrument komunikacji.  

 

Tabu, demony, trauma i teatr 

 Polski teatr po 1989 roku zaczął poddawać rewizji konstrukty 

zbiorowej wyobraźni, rozpoczął dyskusję z dogmatami. Teatrolodzy 

definiują to jako narodziny teatru politycznego : teatru 

zaangażowanego, teatru komunikującego ważne społecznie treści. 

„Postulowany przez twórców teatr angażujący ma wychodzić 

naprzeciw gorącym sporom i debatom w przestrzeni publicznej, w 

której dominują dziś kwestie związane ze zbiorową pamięcią, 

krytycznym spojrzeniem na historię Polski oraz stosunki polsko-

żydowskie. Czy zatem najnowszy polski teatr  stał się papierkiem 

lakmusowym, reagującym błyskawicznie na nastroje społeczne?16” - 

pyta Iga Gańczarczyk, dramaturg, i w dalszej części udziela 

odpowiedzi negatywnej na to pytanie, twierdząc, że w polskim 

teatrze nie pojawiły się prawdziwe trzęsienia ziemi, rujnujące 

fundamenty pamięci zbiorowej na miarę książek Jana Tomasza 

Grossa17.  Nie mniej jednak w polskim teatrze po 1989 roku możemy 

dostrzec szereg spektakli, które naruszają system tabu, i które 

dokonują dekonstrukcji polskiego kompleksu symbolicznego, 

                                                           
16 I. Gańczarczyk, Czy istnieje jeszcze tabu we współczesnym polskim teatrze?, 

[w:] Dwudziestolecie. Teatr polski  

    po 1989 roku, pod red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Korporacja 

Ha!art- Uj – PWST, Kraków 2010, 

    s. 372. 
17 Tamże.  
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zbudowanego głównie w oparciu o paradygmat romantyczny 18 . 

Wiele przedstawień prezentowanych na polskich scenach w 

ostatnich sezonach poruszało tematy bolesne,  budziło uśpione 

demony i zmagało się z traumą. „Trauma – w języku greckim słowo 

to oznacza ranę, ale w rozwinięciu semantycznym – uraz, takie 

zdarzenie czy cykl zdarzeń, które pozostawiają w człowieku ślady 

somatyczne albo psychiczne. (…). Traumą może być rana zadana 

człowiekowi nożem, postrzał, cokolwiek, co zostawia po sobie ślad 

w postaci blizny”19 pisze w studium poświęconym traumie Maria 

Orwid, profesor psychiatrii.  Orwid klasyfikuje traumy na 

indywidualne i kolektywne. Kolektywne dotyczą społeczności – 

grup etnicznych, religijnych, klasowych, kulturowych etc. i są 

wynikiem doświadczonej przemocy, wykluczenia lub transformacji 

systemowej 20 . Polski teatr po 1989 roku udzielił głosu 

konkurencyjnym dla polityki historycznej narracjom, wydobył z 

otchłani niepamięci to, co wyparte, ukryte, skalane. Odpowiedział 

tym samym na wyzwanie postmodernizmu – ujawnienie 

doświadczeń wypartych, dekonstrukcję stereotypów, oddał głos 

zapomnianym.    

  

Język teatru jako instrument komunikacji 

Język sfery publicznej jest nie tylko narzędziem opisu 

rzeczywistości społecznej, ale również (a może przede wszystkim) 

jej kreatorem. Język, rozumiany jako sposób konstruowania 

rzeczywistości społecznej, w jednakowym stopniu wpływa na 

nadawcę i na odbiorcę przekazu. Zarówno kodujący jak i dekodujący 

poruszają się w tym samym obszarze znaczeń, w sferze 

zaksjologizowanej leksyki, w przestrzeni  utrwalonych konstrukcji 

językowych. Odczytywanie przekazów jest procesem ciągłej 

wymiany i negocjacji znaczeń, wpisanym w określony kontekst 

kulturowy (społeczny, historyczny, etc.).  Według Jerzego 

                                                           
18 Termin Marii Janion. 
19 M. Orwid, Trauma, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 7.  
20 Tamże, s. 12-13.  
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Bralczyka, we współczesnej komunikacji publicznej funkcjonuje 

pięć różnych języków polskich – język narodowy, język sukcesu, 

język poprawności politycznej, język populistyczny i język luzu21.  

Język narodowy operuje narodową i bogoojczyźnianą frazeologią, 

chętnie używa wielkich kwantyfikatorów, polaryzuje przestrzeń 

aksjologiczną „my-oni”, odwołuje się do mitów i symboli 

narodowych. W momentach rzeczywistego czy rzekomego 

zagrożenia grupa konsoliduje się poprzez język nacjonalizmu. W 

kodzie nacjonalizmu formułowana jest pamięć wspólnoty i 

magazynowane są stereotypy. Słowo pełni funkcję klucza, hasła 

wywoławczego, aktywizującego pewne emocje i postawy względem 

postrzeganego zjawiska, grupy czy przedmiotu. Jednym z autorów 

analizującym symboliczny wymiar konfliktów narodowościowych i 

etnicznych jest Ivan Čolović. Charakteryzuje on język nacjonalizmu 

w następujący sposób: „Język nacjonalizmu powołuje się na kulturę 

jako uprzywilejowaną ostoję odrębności i jedyności, podstawowy 

wyraz niepowtarzalnego ducha narodowego, narodowego bytu lub 

mentalności. (...). Język, jakim mówi się o kulturze, tutaj staje się 

językiem izolowanej, homogenicznej, zadowolonej z siebie i 

zagrożonej przez innych wspólnoty narodowej. Jest to język 

zasadniczej, głębokiej i niepokonywalnej różnicy między narodami, 

widocznej przede wszystkim w kulturze”22. 

W kontekście sporów o polski teatr i dramat język sztuki 

spotyka się z językiem nacjonalizmu – język teatru przekształca 

utarte formuły i zmienia ich znaczenie, nasyca znane konstrukcje 

językowe inną treścią, operując językiem narodowym obnaża jego 

fasadowość i fałszywą aksjologię; język nacjonalizmu natomiast 

służy budowaniu spójności grupowej, obronie tzw. polskich 

wartości, postrzeganych przez wspólnotę pamięci jako zagrożonych. 

                                                           
21 J. Bralczyk, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, 

Warszawa 2003 Nowa władza 

    mówi Konopnicką. Wywiad z profesorem J. Bralczykiem, „Gazeta Wyborcza”, 

17.02.2006. 
22 I. Čolović, Bałkany – terror kultury, Czarne, Wołowiec 2007, s. 10-11. 
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Teatr, posługujący się językiem przeciw-historii staje naprzeciw 

emocjonalnie nacechowanego język nacjonalizmu, odwołującego się 

do sugestywnego wyobrażenia oblężonej twierdzy. Dubravka 

Ugresic, demaskująca reguły rządzące polityką historyczną i 

kulturową w Chorwacji po rozpadzie Jugosławii, nazywa to zjawisko 

terrorem pamięci: „Terror pamięci jest strategią utwierdzającą 

zerwaną rzekomo ciągłość narodowej tożsamości, (...). Terror 

pamięci jako metoda budowania tożsamości narodowej, nie cofa się 

przed narodową megalomanią, heroizacją, mitologizacją i absurdem, 

innymi słowy przed kłamstwem” 23 . Spektakle dyskutujące z 

oficjalną wizją kart polskiej historii bywają postrzegane jako zamach 

na narodowe świętości, profanacja sakralizowanego polskiego 

wizerunku. Próby demitologizacji polskiego etosu i kryształowej 

legendy wojennej pozostają w sferze „polskiego tabu”. Nie inaczej 

wszakże przebiegała dyskusja wokół dramatu Tadeusza Różewicza 

„Do piachu” (1979), dezawuującego mit Armii Krajowej – sztuka 

wystawiona przez Teatr na Woli została zdjęta z afisza; adaptacja 

Kazimierza Kutza dla Teatru Telewizji (1990) również wywołała 

protesty; podobne emocje budzą dzisiejsze spektakle duetu Monika 

Strzępka i Paweł Demirski (np. Niech żyje wojna, Dziady 

Ekshumacja) czy przedstawienia reżyserowane przez Jana Klatę (np. 

Trylogia, Utwór o Matce i Ojczyźnie, Do Damaszku).  

Język teatru staje się narzędziem komunikacji, w 

przeciwieństwie do języka nacjonalizmu odchodzi od aksjologicznej 

i trywialnej dychotomii „my – oni”, odsłaniając złożoność procesu 

konstruowania tożsamości. Współczesny teatr dyskutuje z pojęciem 

patriotyzmu, zastanawia się nad czynnikami, które mają rzekomo 

stanowić o poczuciu narodowej identyfikacji. Poddaje analizie 

kategorie bohaterstwa, chwały i hańby, zadaje pytania o miejsce 

religii i religijności w życiu współczesnego człowieka – dostrzega 

kompleksowość procesów, które trudno ująć w czarno-białe ramy 

walki dobra ze złem. Jak zauważa Bartłomiej Kamiński: „W dobie 

                                                           
23 D. Ugresic, Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), Czarne, Wołowiec 2006, s. 

130-131. 
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mediów elektronicznych, środków masowego przekazu, teatr 

traktowany  jako tradycyjne pole komunikacji face to face może być 

używany jako narzędzie twórczego porozumiewania się 

międzygeneracyjnego i międzykulturowego. Aktywność twórcza w 

przestrzeni scenicznej objawiać się może w umiejętności kreowania i 

odgrywania roli, która uświadomiona i odpowiednio pogłębiona 

może stać się podwaliną refleksji o własnej, stale kształtującej się i 

redefiniującej tożsamości oraz umiejscowienia jednostki w 

całokształcie zjawisk rzeczywistości społecznej” 24 . Z definicji, 

proces komunikacji oznacza przekazywanie informacji. 

Komunikacja zaś umożliwia tworzenie wspólnego systemu 

społecznego, służy realizacji szeregu potrzeb, w tym także potrzeb 

społecznych. Komunikując, nadawca ma na celu kształtowanie, 

zmianę lub modyfikację postaw, zachowań, wiedzy czy poglądów 

odbiorcy. Zamierzeniem twórców teatralnych jest oddziaływanie na 

widza – dostarczenie mu emocji (pozytywnych lub negatywnych), 

przyparcie do muru, sprowokowanie do reakcji na przedstawiany 

komunikat.  Teatr, oddziałując na wszystkie zmysły widza i tworząc 

intymną więź pomiędzy nadawcą a odbiorcą, na czas trwania 

przedstawienia przejmuje władzę nad widzem. Władzę 

komunikacyjną. 

Tak zwany polski teatr zaangażowany  zmusza do refleksji nad 

losem ludzi uwikłanych w Historię, stawia pytania o winę i karę. 

Unika schematycznych podziałów i kategoryzacji, zrzuca 

znaturalizowane konstrukty historyczno-polityczne z cokołów, 

zamienia rolami winnych i niewinnych, narzuca inną perspektywę, 

przemawia głosem wypchniętych poza legitymizowaną polityką 

pamięci narrację. Środkami artystycznego wyrazu, kodami 

werbalnymi i pozawerbalnymi (scenografia, muzyka, ruch 

                                                           
24  B.Kamiński, Transmisja kultury oraz komunikacja trzech pokoleń przez 

działania sceniczne. Na podstawie  

    projektu:„Teatr dla trzech generacji”, [w:] Komunikacja jako narzędzie 

(po)rozumienia we wspólnotach 

    społecznych, red. Anna  Mitręga, Iwona Jagoszewska, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2012, s. 338. 
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sceniczny) uderza w pielęgnowaną w podręcznikach ideę narodu 

wybranego, składającego się jedynie ze szlachetnych wojowników 

lub ofiar, składających życie na ołtarzu „autentycznych” wartości 

kulturowych prawdziwych depozytariuszy i strażników narodowego 

etosu. Protesty towarzyszące niektórym premierom teatralnym 

ukazują, jak silny konflikt o charakterze symbolicznym toczy się w 

polskim społeczeństwie. Współczesny polski teatr nie ogranicza się 

do produkcji pieśni pochwalnych i hymnów o bohaterskich czynach. 

Podejmuje problematykę skomplikowanych ludzkich losów, postaw 

i motywacji, niewygodnych wyborów, mniejszego zła etc. 

„Spektakl jest zapośredniczeniem przez obrazy stosunku 

społecznego między osobami, ostatecznie jest także mechanizmem 

jednoczenia” – powtórzę jeszcze raz interpretację słów Guy’a 

Deborda dokonaną przez Andrzeja Ledera. Przestrzeń sceniczna 

pozwala na zaprezentowania istotnych społecznie kwestii w formie 

intymnej komunikacji aktora z publicznością, ukazując 

skomplikowane losy ludzkie w konfrontacji z Historią.  
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Спектакли памяти - язык театра как инструмент 

коммуникации в дискуссии о польской истории.  

Цель данной работы – показать проблему современного 

польского театра в качестве инструмента коммуникации в 

дебатах об истории. Современный польский театр, кажется, 

является важным голосом в дискуссии о польской коллективной 

памяти и идентичности. Автор пытается прокомментировать 

"историческое направление" в польском современном театре, 
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исследуя  его роль в преодолении проблемы национальной 

травмы.  

Ключевые слова: театр, культурная память, 

коллективная идентичность, коммуникация. 

 

Спектаклі пам’яті – мова театру як інструмент 

комунікації в дискусії про польську історію. 

Мета даної роботи – показати проблему сучасного 

польського театру в якості інструменту комунікації в дебатах 

про історію. Сучасний польський театр, здається, є важливим 

голосом в дискусії про польську колективну пам'ять і 

ідентичність. Автор намагається прокоментувати "історичне 

направлення" в польскому сучасному театрі за допомогою 

дослідження його ролі в подоланні   проблеми національної 

травми. 

Ключові слова: театр, культурна пам'ять, колективна 

ідентичність, комунікація. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО СОЮЗУ (1918 Р.) ЗА СПОГАДАМИ 

МИКИТИ ШАПОВАЛА 

 

Тема української революції 1917–1921 рр. і досі привертає 

велику увагу дослідників. Архівні матеріали, мемуарна й 

епістолярна література, що активно вивчаються, 

висвітлюють маловідомі сторінки історії визвольної боротьби 

українського народу. У цій статті зроблено спробу показати 

деякі аспекти діяльності Українського національного союзу, що 

став осередком українських демократичних сил періоду 

Гетьманщини 1918 р., використовуючи спогади одного з його 

очільників   М. Шаповала.  

Ключові слова: Український національний союз, 

Гетьманщина, Директорія, антигетьманське повстання. 

 

В останній період діяльності Центральної Ради її 

провідники, вочевидь,  практично втратили здатність до 

узгоджених спільних дій, але в опозиції до гетьманського уряду 
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вони знайшли всі підстави для об’єднання, колективної 

боротьби та підтримку українського народу. Український 

національний союз, що постав на початку серпня 1918 року на 

базі Українського національно-державного союзу, проголосив 

головною метою створення єдиного національно-

демократичного фронту та відновлення суверенної Української 

Народної Республіки. У цій статті йтиметься про деякі 

маловідомі аспекти діяльності Українського національного 

союзу за спогадами одного з його очільників Микити 

Юхимовича Шаповала – українського соціал-революціонера, 

активного діяча Центральної Ради, одного з керівників 

антигетьманського повстання, міністра земельних справ, 

міністра пошти і телеграфу уряду УНР часів Директорії (1918–

1919 рр.), голови Закордонного комітету Української партії 

соціалістів-революціонерів у Чехословаччині (1921–1932 рр.). З 

огляду на специфіку джерел, його опис і оцінка подій можуть 

видаватися суб’єктивними, тому в статті також 

використовується мемуарна спадщина та історичні розвідки 

інших авторів. 

Актуальність даної теми є безумовною, оскільки навіть 

нині Україна продовжує відстоювати власне право на 

незалежність, і тому необхідно вивчати досвід української 

визвольної боротьби й аналізувати уроки, що випливають з 

трагічних помилок і прорахунків українських громадських і 

політичних лідерів під час української революції 1917–1921 рр. 

Джерельною базою статті є, по-перше, спогади М. 

Шаповала (насамперед, «Гетьманщина і Директорія»), його 

праці та промови [1–8]; а також спогади та історичні 

дослідження учасників української революції – В. Винниченка 

[9; 10], Д. Гирського [11], Д. Дорошенка [12], А. Мельника [13], 

П. Мірчука [14], І. Нагаєвського [15], О. Назарука [16], С. 

Русової [17], П. Скоропадського [18], М. Стахова [19], П. 

Хтистюка [20].  
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Історіографія теми включає наукові дослідження В. 

Солдатенка [21], Д. Яневського [22], В. Верстюка [23] та ін.  

Метою статті є висвітлення деяких сторінок діяльності 

Українського національного союзу, головно під час підготовки 

до антигетьманського повстання та його здійснення.  

У березні-квітні 1918 року в атмосфері німецької окупації 

та вже значною мірою «програної» української революції М. 

Шаповал відійшов від Центральної Ради, хоча відвідував її 

засідання, брав участь в обговоренні економічних і земельних 

питань. У середині квітня передчуття правої небезпеки було вже 

очевидним. Про події 29 квітня, останнього дня Центральної 

Ради, М. Шаповал писав: «Вийшовши з засідання [ЦК УПСР – 

авт.], я пішов на верхній етаж, де засідала Центральна Рада. В 

пів-3 години ввірвались брутально німці з рушницями, 

багнетами, націленими на нас револьверами. Ми були 

арештовані аж до 6 год. Я ніколи не забуду того ганебного дня» 

[1, с. 133]. 

Хліборобський Конгрес, що зібрався 29 квітня 1918 року, 

проголосив гетьманом України Павла Скоропадського. Вражені 

таким перебігом подій, більшість членів Центральної Ради й 

уряду втратили організаційний зв’язок, не уявляючи, що робити 

далі. У перші ж дні гетьманату М. Шаповал намагався зібрати 

Малу Раду, щоб вона «якось реагувала на події, вказала 

напрямок боротьби, видала відозву до народу і т. п.» [1, с. 134]. 

Після кількох невдалих спроб зібрати «уламки» Малої Ради М. 

Шаповалу довелося заявити представникам національних 

меншин, які чекали на ініціативу «українських товаришів», що 

засідання Малої Ради не відбудеться. Усі надії М. Шаповал 

тепер покладав на Всеукраїнський селянський з’їзд та 

Українські установчі збори, які було призначено відповідно на 

10 і 12 травня 1918 року: «Може «голос землі» щось скаже!» [1, 

с. 135]. Незважаючи на заборону з’їзду гетьманським урядом, до 

Києва приїхало багато делегатів, серед них і членів Установчих 

зборів. На засіданні, яке відбулось у приміщенні Комітету з 
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палива і зібрало приблизно 30 членів Установчих зборів, М. 

Шаповал, підготувавши проект п’ятого універсалу, виступив із 

доповіддю, у якій наголосив на потребі негайного створення 

органу влади, що репрезентував би революційну волю народу 

України і мав постати як «конкурентний другий центр влади», 

бо «коли буде один гетьманський, то мимоволі, такий 

психологічний закон, вся увага буде купчитися біля нього. І 

багато демократичних елементів схиляться в бік гетьманщини, 

надаючи їй цім більшого значення, ніж вона має» [1, с. 135]. 

Упевнений у непохитності своєї аргументації, М. Шаповал 

доводив, що потрібно оголосити владу Установчих зборів, 

обрати Виконавчий комітет Установчих зборів, який має 

сформувати уряд і доручити йому боротьбу проти гетьманщини. 

Але зіштовхнувшись із юридичними й «практичними» 

аргументами проти висунутої пропозиції, які мали більшість 

присутніх на зібранні (особливо соціал-демократи), підтримку 

М. Шаповал отримав лише від нечисленних представників 

Селянської спілки і залізничників. 

Розуміючи, що доведеться зайняти вичікувальну позицію, 

поки серед соціалістів викристалізується думка про 

необхідність активної організації опору гетьманщині як устрою, 

що, за словами М. Шаповала, «вернуло Україну до майже 

первобутнього соціального рабства», він разом із 

представником Селянської спілки О. Янком організував Комітет 

повстання [5, с. 44]. Через повну конспіративність цей комітет 

не міг налагодити широких зв’язків в Україні і тому був лише 

осередком взаємної інформації. Усі свої дії в перший місяць 

після перевороту М. Шаповал пізніше назве «марними 

спробами»: «Спроби підняти боротьбу під всенародно 

політичним прапором треба признати марними і ждати 

«слушного часу» [1, с. 137]. 

Переворот спричинив і до змін у лавах різних партій,  

зокрема і в Українській партії соціалістів-революціонерів 

(УПСР). На ІV з’їзді УПСР, що відбувався 13–16 травня 1918 
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року, стався розкол в партії, і М. Шаповал разом з І. 

Лизанівським і Н. Григоріївим заклав Центральне бюро УПСР 

центральної течії (так зв. Центральний комітет), яке зайняло 

середню позицію між правим крилом есерів, що стояло за 

демократизацію політичного та громадського життя і готове 

було йти на компроміс із урядом, і лівим крилом, яке 

критикувало всю діяльність партії та шукало порозуміння з 

російськими більшовиками [6, с. 33].  

Невдовзі М. Шаповал став одним із найдіяльніших членів 

Українського національного союзу, що постав на початку 

серпня 1918 року на базі Українського національно-державного 

союзу (УНДС), у який об’єднались опозиційні групи ще в 

середині травня 1918 року на чолі із соціал-федералістом А. 

Ніковським. Від самого початку Національно-державний союз 

почав боротьбу проти гетьмана і гетьманського уряду як 

«буржуазного і не-українського» [12, с. 57]. Спочатку М. 

Шаповал не приєднався до Союзу (у його складі тоді були 

соціалісти-федералісти, трудовики, хлібороби-демократи, 

соціалісти-самостійники), хоча його неодноразово запрошували 

на засідання союзу, і він ходив кілька разів туди «з 

інформаційними цілями» [1, с. 137]. 

Соціал-революціонери і соціал-демократи, які не ввійшли 

до складу УНДС, створили свій окремий Центр українських 

партій для ведення переговорів з німцями з метою прихилення 

їх на свій бік. О. Назарук вказує, що Центр було організовано 

соціал-федералістами [16, с. 11]. Коли виявилося, що ці заходи 

не дадуть результату, бо «на всі залицяння соціалістів німці 

відповіли коротко і ясно «цу шпет!» («запізно!»)», створений 

соціалістами Центр українських партій розпався [14, с. 67]. На 

жаль, М. Шаповал ніде не згадує чи брав він участь у цьому 

заході. Відомо, що до УНДС з правом дорадчого голосу 

ввійшли представники партій соціалістів-революціонерів і 

соціал-демократів для впливу на політику цього союзу. Д. 

Гирський вважає, що іншою метою було «замаскувати акції ес-
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ерів і ес-деків, які пішли в підпілля – одні для агітації саботажів 

серед малоземельного селянства, а другі – для проведення тих 

же …акцій серед робітництва і міщанства в містах» [11, с. 124]. 

Можливо М. Шаповал і був саме таким представником від своєї 

партії в союзі, оскільки, згадуючи про свою участь в 

Українському національному союзі (УНС), він писав, що почав 

працювати в ньому з червня 1918 року, тобто тоді, коли цей 

союз був ще «державний» [7, с. 120]. 

Маючи завдання приєднати до боротьби з 

антиукраїнськими силами всі українські партії, УНДС запросив 

до свого складу і есерів, і есдеків. Ті прийняли запрошення, але 

ввійшовши до Союзу, вони, за спогадами І. Мірчука, «внесли 

туди відразу таку партійну гризню й демагогію», що сам 

ініціатор Союзу – Українська демократично-хліборобська 

партія – вийшов із його складу [14, с. 67]. Союз, що внаслідок 

виходу з нього правих і вступу до нього лівих партій, прибрав з 

назви слово «державний», проголосив новий заклик: «За 

законну владу в Україні!» [15, с. 154]. Тепер до складу цього 

координаційного осередку, окрім партій, також входили 

українські професійні організації – Селянська спілка, 

Учительська спілка, Правниче товариство, Союз залізничників, 

Галицько-Буковинська Рада та ін. М. Шаповал пізніше писав: 

«Об’єднання українських політичних партій і громадських 

організацій в Національному Союзі – така була організаційна 

форма ідеї української революції» [5, с. 44]. За визначенням П. 

Христюка, УНС став «осередком легальної опортуністичної 

боротьби частини української дрібної буржуазії і правого крила 

демократії з гетьманщиною в напрямку українізації і 

демократизації останньої» [20, с. 88]. 

УНС почав свою організаційну роботу, закладаючи філії 

по всій Україні. Незабаром почали з’являтися численні делегації 

з різних куточків України, прибували «шукати правди». Їх 

урочисто приймала Головна рада УНС, у якій М. Шаповал брав 

безпосередню участь. На його думку, сконсолідувати українство 
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за нетривалий час допоміг Статут УНС, що «розсилався по 

містах України, і мав суто національну платформу – оборона 

самостійності і національний характер України» [20, с. 88]. 

Головною метою діяльності УНС на початковому етапі 

було сконцентрувати українство, надання йому одного 

напрямку та організаційного зв’язку, зосередити уваги 

громадськості на союзі, але одночасно М. Шаповал розумів, що 

не можна завчасно розгортати широкої програми дій, щоб «не 

сколихнути чиєїсь пильності і уваги» [20, с. 88]. Слушне 

зауваження зробив В. Солдатенко, наголосивши, що «М. 

Шаповал і деякі інші члени партії, що входили до складу Союзу, 

проводили там роботу більше на власну відповідальність, ніж за 

директивами партії» [21, с. 90]. 

З приходом у вересні 1918 року в УНС соціал-демократів і 

В. Винниченка як члена президії від них УНС сформувався 

остаточно. 18 вересня В. Винниченко очолив УНС і почав 

налагоджувати жваві відносини зі «сферами». Саме в цей час 

гетьман П. Скоропадський, отримавши відповідну інструкцію з 

Німеччини, зробив кроки до порозуміння з УНС як з 

організацією, на яку вже не можна було не зважати. У своїх 

«Спогадах» П. Скоропадський писав: «Украинский 

национальный союз, в котором объединились все украинские 

партии с Винниченко во главе, с одной стороны, с другой 

стороны, Протофис и Союз землевладельцев и прочие, мучили 

меня с утра до вечера» [18, с. 295]. 

Після прийняття проекту про організацію комісій, котрі б 

вели справи УНС, та обрання головою військової комісії В. 

Винниченка, головою комісії закордонних справ  був обраний 

М. Шаповал. Вони працювали в повному порозумінні один з 

одним: «… військові і закордонні справи вели спільно» [2, с. 

132]. Надалі в них існував такий поділ праці: В. Винниченко вів 

переважно зовнішню репрезентативну діяльність і спеціально 

політикував з німцями, гетьманом і більшовиками, а М. 

Шаповал налягав більше на внутрішню, організаційно-військову 
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і громадсько-політичну роботу. М. Шаповал повністю віддався 

роботі в УНС, хоча був тоді членом дирекції Централу – союзу 

сільськогосподарських кооперативів. Він згадував: «Мої колеги 

по «Централу», здається, відчували всю вагу моєї 

«всеукраїнської праці» і не перешкоджали мені виконувати 

всенародний обов’язок» [2, с. 132]. 

Завданням, що поставила перед собою очолювана М. 

Шаповалом комісія закордонних справ, було стеження за 

зовнішньою політикою гетьманського уряду, а головне – 

самостійне вивчення міжнародних відносин і пошук корисних 

для України впливів як на Заході, так і на Сході та Півдні. Йому 

доводилося грати тонку політичну гру з представниками 

гетьмана і Антанти, які часто намагалися нав’язати УНС свої 

«послуги», а насправді мали намір більше довідатися про хід 

справ в УНС. Тут стали в нагоді неабиякі дипломатичні 

здібності М. Шаповала. Який вдало маневрував, але не давав 

утрутитись у справи УНС будь-яким впливам ззовні. 

На початок жовтня 1918 року УНС являв собою значну 

силу, яку реально підтримувала більшість українських партій. 

Через свої філії по всій Україні УНС мав зв’язок з усією 

країною, тому в Союзі було відомо про настрої українського 

народу і про його невдоволення існуючим урядом, яке 

виражалось у численних локальних повстаннях селян. Але М. 

Шаповал, у якого ще від самого початку існування 

гетьманського уряду зародилася думка про повстання, вважав, 

що необхідно зробити «перевірку української душі», тобто 

дізнатися про настрої української інтелігенції щодо повстання 

[2, с. 136]. 

Саме в день відкриття університету в Києві, 5 жовтня 1918 

року, М. Шаповал побачив, що його ідея протесу проти 

існуючого уряду вже була на стадії викристалізування серед 

багатьох українців. Він відчував «таємний рух української душі, 

рух відродження, виходу з анабіозу, в якому вона була 

півроку…» [3, с. 127]. М. Шаповал промовляв на відкритті 
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університету в Києві третім – після гетьмана П. Скоропадського 

та голови УНС В. Винниченка. У своїх спогадах він мало пише 

про виступ, але дуже промовисто про нього згадує в своїх 

мемуарах С. Русова, яка, власне, уперше почула М. Шаповала з 

трибуни: «Мене найбільше вразила промова Микити Шаповала, 

занадто вже соціалістична і революційна, від чого ми вже 

почали було відвикати» [17, с.140]. 

Повернувшись до Києва з Кам’янця-Подільського, куди 

він був делегований від УПСР та особисто запрошений 

ректором І. Огієнком на відкриття університету, М. Шаповал 

разом з В. Винниченком розпочав підготовку до повстання 

проти гетьмана. У своїх спогадах В. Винниченко стверджує, що 

саме йому належить ініціатива повстання: «Я… запропонував 

представникам партій… виступити перед українським народом 

в ролі провідника революції проти гетьмана і німецької армії. 

…Шаповал з усією відданістю й невтомною енергією кинувся 

до організації повстання» [9, с. 29]. Цей же висновок можна 

зробити і з викладу цих подій В. Винниченком у «Відродженні 

нації», де він також виставляє себе як ініціатора повстання [10, 

с. 89].  

За твердженням М. Шаповала, це було не зовсім так. 

Виходячи з його споминів, він уперше висловив думку щодо 

проведення повстання, спираючись на реальні можливості 

організації війська, під час розмови з А. Макаренком, яка 

відбулася через кілька днів після приїзду М. Шаповала з 

Кам’янця-Подільського. Як дослідив М. Стахів, автор 

ґрунтовного дослідження з історії Директорії УНР, це сталося 

«не раніше 26 жовтня», тобто десь 26–28 жовтня [19, с. 30]. А. 

Макаренко того часу був директором комерційного 

департаменту в Міністерстві шляхів і був дуже добре обізнаний 

у справах залізничників по всій Україні. У цій розмові він чітко 

вималював перед М. Шаповалом стан організації залізничної 

охорони на чолі з генералом О. Осецьким, яка буда цілком 

окремою від жандармерії. Додало ваги й те, що найближчі 
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помічники О. Осецького – начальник охорони Лівобережних 

залізниць полковник В. Павленко і начальник Правобережних 

залізниць полковник Хилобоченко – обидва давні товариші М. 

Шаповала ще з часів його навчання в Чугуєвській військовій 

школі. Обох цих людей М. Шаповал вважав вірними Україні. 

Начальником уманського відділу охорони був брат М. 

Шаповала – Олександр. На запитання М. Шаповала, чи можна 

було б у певний день зупинити рух усіх залізниць, А. 

Макаренко відповів ствердно. Далі заговорили «про 

безпорадність і безцільність всяких пертрактацій з 

Скоропадським і німцями, що українську справу можна 

зрушити з місця тільки боротьбою, активною», і тут раптом з 

вуст М. Шаповала злетіло: «А що якби… повстання?» [3, с. 

130]. 

Обміркувавши, що політичний провід повстання має взяти 

на себе УНС. М. Шаповал і А. Макаренко вирішили, що на 

цьому етапі можна довіритися В. Винниченку. Тому вже 

наступного дня його було втаємничено в справу підготовки 

повстання, якою він дуже зацікавився. Отже, якщо вірити 

спогадам М. Шаповала, то ініціатором антигетьманського 

повстання в 1918 році був М. Шаповал, а не В. Винниченко. 

М. Стахів вказує, що «першими організаторами 

конспіративної централі підготовки всенародного повстання 

були ген. Осецький, Андрій Макаренко і Микита Шаповал, який 

був політичним експонентом для зв’язку з українським 

політичним світом, зокрема з УНСоюзом» [19, с. 30]. 

Найголовнішим моментом організації повстання було ж, 

звичайно, військове питання. Передусім, М. Шаповал і В. 

Винниченко, які продовжували працювати в порозумінні один з 

одним, розраховували на військову допомогу Українських 

Січових Стрільців (УСС) на чолі з Є. Коновальцем. Як подав А. 

Мельник у своїх спогадах, «вночі 29 жовтня У.Н.С. нагло 

зажадав контакту з нами» [13, с. 170]. Дійсно, 30 жовтня 1918 

року відбулася зустріч М. Шаповала з А. Мельником і Ф. 
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Черняком, під час якої він пояснив їм ситуацію і повідомив про 

ухвалу УНС підняти повстання проти гетьмана, після чого вони 

(Мельник і Черняк) від імені Стрілецької Ради склали заяву про 

участь стрілецтва в народному повстанні, яку було прийнято 

Стрілецькою Радою на чолі з Є. Коновальцем наступного дня 

[13, с. 170]. Також наприкінці жовтня М. Шаповал утаємничив у 

свій план полковника П. Болбочана, командира Запорізької 

дивізії на Харківщині, і полковника Пелещука, командира 

Чорномарського коша. 

У своїх записах з весни 1919 року М. Шаповал свідчить, 

що саме «промова Краснова і одобрююча мовчанка 

Скоропадського на їх побаченні в Скороходові 3 листопада 1918 

року» була поворотним пунктом у підготовці повстання. 

Нарешті було призначене таємне об’єднане засідання в редакції 

«Нової Ради», на яке М. Шаповалом і В. Винниченком особисто 

були запрошені представники від різних партій: від соціал-

ферералістів – С. Єфремов, А. Ніковський, К. Мацієвич, від 

соціал-демократів – В. Садовський, від Селянської Спілки – Ф. 

Швець. На цьому «вікопомному» [22, с. 116] засіданні М. 

Шаповал реферував організаційно-технічну частину, В. 

Винниченко – політичну. М. Шаповал доповідав про фактичні 

сили і можливість «швидкої кількаденної мобілізації», 

з’ясовував, якими збройними силами вірогідно могло б 

розпоряджатися повстання. В. Винниченко говорив про 

складність ситуації, «безвихідність… становища», а вдвох 

доводили необхідність повстання, але отримали «першу 

поразку» – усі ці неофіційні представники своїх партій не 

пристали до їхньої позиції. «Результат був той, що більшість 

президії УНСоюзу висловилася в даній ситуації проти 

підготовки постання» [19, с. 53]. 

Деякі «наслідки» засідання таки були: таємна справа 

набула розголосу, і через кілька днів за М. Шаповалом і В. 

Винниченком уже шпигували гетьманські найманці з 

Особливого відділу. З цієї причини обидва перейшли на 
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нелегальне становище. Як згадує М. Шаповал, він ночував «в А. 

Макаренка, …у В. Корольова. Далі вже всі ночі, аж до виступу, 

у небіжчика В.Д. Петрушевського …на Пушкінській вулиці» [4, 

с. 132]. 

Після того, як 12 листопада П. Скоропадський заборонив 

скликаний УНС Всеукраїнський національний конгрес, 

призначений на 17 листопада, організаторами збройного 

виступу М. Шаповалом і В. Винниченком було призначене 

«засідання повної Президії Національного Союзу» на 13 

листопада, бо, як вважав М. Шаповал, німці «можуть нас 

злапати на місцях всіх» [22, с. 120]. 14 листопада 1918 року, 

коли в пресі було опубліковано «Грамоту» гетьмана, якою він 

оголошував новий урядовий кабінет під проводом С. Гербеля, 

провідники УНС зрозуміли, що треба використовувати цей 

момент для повстання, тому що «селяни й робітники з нами, але 

«грамота» жене до нас всю без винятку інтелігенцію. 

Починаймо» [8, с. 29]. Тому в того дня відбулося засідання 

Головної ради УНС, на якому були присутні щойно випущені з 

в’язниці С. Петлюра і А. Макаренко. 

Уже наступного дня, 15 листопада, на засіданні повної 

президії УНС М. Шаповал і В. Винниченко доповіли про 

повстання. Того ж дня відбулося конспіративне засідання 

президії УНС разом з представниками війська. Саме тоді також 

обирали Директорію. Назву «Директорія» В. Винниченко і М. 

Шаповал вигадали раніше під час нічних переховувань. Вони 

взяли її з історичної аналогії: «Як режим Директорії у Франції 

кінчив систему диктаторського терору і безправства, так також 

нова Директорія Української Народної Республіки мала кінчити 

режим московського міністерського кабінету в Україні» [19, с. 

67]. В. Винниченко  як один з провідників антигетьманського 

повстання  ввійшов до складу Директорії разом з С. Петлюрою, 

Ф. Швецем, А. Макаренком і П. Андрієвським. 

Дивно, що до її складу не ввійшов організатор і провідник 

повстання М. Шаповал. Сам він під час засідання аргументував 
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свою відмову нездібністю до такої ролі, яка «вимагає великого і 

постійного напруження волі», а він за «два місяці надзвичайно 

втомився» [8, с. 136]. Ніби справжню причину М. Шаповал 

виклав пошепки О. Янкові, і вона полягала в можливому 

звинуваченні німцями Директорії у більшовизмі, оскільки ще з 

1917 року той мав «більшовицьку репутацію». Зовсім іншу 

причину сам М. Шаповал назвав пізніше – це його особисте 

протистояння з С. Петлюрою ще з часів Центральної Ради. 1919 

року М. Шаповал визнає призначення С. Петлюри до складу 

Директорії за помилку [8, с. 139]. Дійсну причину, яка 

спонукала М. Шаповала утриматись від членства в  Директорії, 

М. Шаповал назвав незадовго до своєї смерті під час промови в 

Празі з нагоди річниці Соборної України, і це була «не особа 

Симона Петлюри, а один крок В. Винниченка», через який 

очільники повстання посварилися, і хоч і продовжували 

працювати спільно, між ними «встав чорний мур відчуження» 

[8, ч. 5–6, с. 12–13]. За тиждень до виборів складу Директорії В. 

Винниченко повідомив М. Шаповала про те, що таємно веде 

переговори з російським більшовиком Д. Мануїльським, який 

пропонував грошову допомогу в розмірі 3 млн. карбованців і 

допомогу людьми на проведення повстання в обмін на дозвіл 

діяльності більшовиків як легальної партії на території України. 

М. Шаповал згадує, що В. Винниченко погодився взяти гроші і 

пропонував і йому на це пристати, на що М. Шаповал 

«категорично висловивсь п р о т и всякої допомоги 

большевиків» і «ставити під удар усі здобутки української 

революції і авторитет її провідників», з чим зрештою В. 

Винниченко погодився [8, ч. 5–6, с. 13]. 

15 листопада 1918 року Директорія виїхала до Білої 

Церкви, а коли повернулася назад до Києва 18 грудня 1918 року, 

М. Шаповал як голова УНС передав революційну владу від 

УНС до Директорії. Отже, роль УНС в українській революції на 

цьому закінчувалась. Як подає П. Христюк, М. Шаповал «всіх 

сил докладав до того, щоб задержати і на далі вплив Союзу на 
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Директорію, а тим часом і на всю революційну політику» [20, т. 

ІV, с. 11]. Тогочасна діяльність М. Шаповала як голови УНС 

зазнала критичних оцінок, – на це звернув увагу В. Солдатенко, 

навівши слова П. Христюка про те, що Директорія, яка прибула 

до Києва, «попала в жовто-блакитні обійми Національного 

Союзу і геть зомліла в тих обіймах, забувши про революцію, 

про селян і про робітників» [21, с. 115]. Найрадше доходить 

слушного висновку В. Солдатенко, П. Христюк «явно жалкує з 

того приводу, що не зміг знайти підтримки план частини 

українських есерів-центристів (М. Грушевського, В. 

Жуковського, В. Голубовича та ін.) про відродження 

Центральної Ради…» [21, с. 116]. 

Отже, УНС виконав свою роль в історії української 

революції 1917–1921 рр. і зійшов з політичної арени. Вочевидь, 

«ні в Директорії, ні у вищих українських політичних колах не 

було одностайності в поглядах на перспективи державно-

національного будівництва» [23, с. 219]. Період консолідації 

українських демократичних сил закінчувався, бо політичні 

партії, що входили до складу УНС й гуртувалися навколо 

Директорії, мали спільну мету – боротьбу з гетьманським 

режимом. Щодо інших питань їхні позиції часто розбігались, і у 

пошуку компромісних рішень знову почалося з’ясування 

стосунків між політичними партіями, течіями та діячами.  
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Ukrainian Revolution of 1917–1921 has attracted much 

attention of researchers. Archival materials, memoirs and epistolary 

literature that actively studied, highlighting little-known pages of the 

history of the liberation struggle of the Ukrainian people. This 

article attempts to show some aspects of the Ukrainian National 

Union, which became the democratic forces’ center during the 

Ukrainian Hetman period in 1918, using the M. Shapoval’s 

memories who was one of its leaders. 

Keywords: Ukrainian National Union, The Hetmanate, 

Directorate of Ukraine, antyhetman uprising. 

 

 

Тема украинской революции 1917-1921 гг. до сих пор 

привлекает большое внимание исследователей. Архивные 

материалы, мемуарная и эпистолярная литература активно 

изучаются, освещают малоизвестные страницы истории 

освободительной борьбы украинского народа. В этой статье 

предпринята попытка показать некоторые аспекты 

деятельности Украинского национального союза, который 
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стал центром украинских демократических сил периода 

Гетманата 1918 года, используя воспоминания одного из его 

руководителей  М. Шаповала. 

Ключевые слова: Украинский национальный союз, 

Гетманат, Директория, антигетманское восстание. 
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АНТИГЛОБАЛІСТСЬКОГО 

РУХУ 

 

Антиглобалізм – політичний рух, спрямований проти 

певних аспектів процесу глобалізації в її сучасній формі, 

зокрема – проти домінування глобальних транснаціональних 

корпорацій і торговельно-урядових організацій, таких, як 

Всесвітня торгова організація (ВТО). Антиглобалісти 

регулярно проводять у різних країнах світу соціальні форуми та 

різні акції протесту.  

На тлі глобалізаційних змін кінець 90-х рр XX ст. і 

початок XXI ст. ознаменувалися сплеском активності 

громадських об'єднань, які отримали назву антиглобалістських. 

Ці організації відстоюють інтереси різних і, часом, широких 

верств населення. Вони реагують на прояви, на їх думку, 

соціальної несправедливості в різних сферах життя 

суспільства в умовах глобалізації. Вони висувають свої вимоги 

до національних урядів і міжнародних організацій, що впливає 

на становище громадян. Антиглобалістський рух відрізняється 

від соціальних рухів минулих років і багато в чому являє новий 

тип політичного актора. Групи об'єднання, його складники, 

мають своєрідну організацію. Ними застосовується порівняно 

нова тактика соціальної дії. Рух висуває альтернативи 

сучасним формам суспільного розвитку. 
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Нині, через існування безлічі негативних наслідків 

глобалізації зростають масштаби антиглобалістського руху. 

Діяльність цих рухів різноманітна: від проведення маніфестацій 

і зривів зустрічей урядів провідних світових держав, погромів 

офісів, відділень міжнародних корпорацій до проведення 

продуктивних зустрічей, семінарів, форумів, результатами яких 

є вивчення тенденцій розвитку глобалізації, вироблення методів 

протистояння їй. Діяльність антиглобалістського руху 

перманентно активна і різноманітна. До нього залучаються 

авторитетні інститути, відомі політики, фінансисти, діячі науки 

і культури. 

Відтак, завданням даної статті є дослідження й аналіз 

антиглобалістського руху як соціально-політичного та масового 

феномену. 

Концептуальним підґрунтям для написання статті 

слугували теоретичні розробки апологетів антиглобалізму, 

серед них: Ноам Хомський [17], субкоманданте Маркос [8], 

Сергій Удовін [7], Сьюзан Джордж [1] та інші, а також офіційні 

інтернет-сайти антиглобалістських рухів та організацій тощо. 

Антиглобалізм є транснаціональним соціальним 

протестним рухом. Ідейним родоначальником антиглобалізму 

прийнято вважати американського економіста, лауреата 

Нобелівської премії Джеймса Тобіна, який запропонував 

збирати хоча б символічний податок на фінансові спекуляції і 

спрямовувати отримані кошти на соціальні потреби. Наприкінці 

90-х років ХХ століття у Франції була створена національна 

організація «АТТАК» (абревіатура гасла «За податок Тобіна на 

користь громадян») [1, с. 25]. Надалі до цієї міжнародної 

організації приєдналися профспілки, жіночі, екологічні та інші 

протестні рухи, включаючи радикальні анархічні. Рух виступає 

проти використання переваг глобалізації винятково в інтересах 

транснаціональних корпорацій. Антиглобалісти вважають, що 
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вигоди від лібералізації торгівлі, насамперед у межах Світової 

організації торгівлі, отримує міжнародний торговий капітал. 

Частина груп, що беруть участь в антиглобалістських рухах, 

створені спеціально для боротьби проти наслідків і ефектів 

глобалізації. Решта в тій чи іншій мірі пов'язані з такими 

громадськими чи політичними рухами, як пацифістські, 

екологічні, рух солідарності з країнами або народами «третього 

світу», ліворадикальні, анархістські, комуністичні тощо. 

Наприклад, до складу «соцільного форуму Генуї» (Genoa Social 

Forum) [15], який організував акції протесту проти зустрічі 

Великої вісімки в цьому італійському місті в липні 2001 року, 

увійшло понад 500 різних груп. Серед учасників були місцеві 

громадські, пацифістські, антивоєнні, екологічні, правозахисні, 

жіночі, студентські та молодіжні організації, католицькі рухи, 

групи солідарності, профспілки, політичні організації лівих і 

т.д. 

Однією з найстаріших міжнародних ініціативних груп 

антиглобалістського руху є група під назвою «Глобальна дія 

народів» –  всесвітня коаліція, до складу якої входять неурядові 

організації, профспілки, екологічні організації, групи соціальної 

дії в країнах Заходу і в «Третьому світі» [2]. Склад цього 

об'єднання є досить широким: від бразильського Руху 

безземельних селян до британської радикально-екологічної 

організації «Повернемо собі вулиці», від конфедерації індіанців 

Болівії до руху народу Огоні в Нігерії тощо. Коаліція декларує 

намір об'єднати зусилля звичайних людей у глобальному 

масштабі для досягнення справедливішого економічного і 

соціального порядку, приборкати корпорації та підконтрольні їм 

національні уряди і міжнародні організації. «Глобальна дія 

народів» проводить форуми та конференції, а також символічні 

акції, на зразок маршу індіанських селян по Західній Європі [2]. 

Ще одним прикладом міжнародної антиглобалістської 

організації є «Віа кампесіна» (Via Campesina) – це створене 1993 

року об'єднання селянських ініціативних груп і рухів з різних 

країн світу [3]. Ініціатором створення цієї організації виступила 
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французька Селянська конфедерація на чолі з Жозе Бове – 

селянським лідером, який став відомим завдяки 

демонстративному розгрому ресторану «МакДональдс» у 

французькому містечку Мілло на власному тракторі [22], і 

письменниця Сьюзен Джордж, яка у своєму романі «Рапорт 

Лугано» передбачила похмуре майбутнє, у якому ТНК 

позбуваються від більшості населення Землі як від непотрібного 

їм баласту [1]. Конфедерація виступає на захист традиційного 

селянського господарства і проти індустріалізації сільського 

господарства, а також вимагає списати всі борги країн «третього 

світу».  

Деякі активісти антиглобалістських рухів заперечують 

недемократичні і несправедливі механізми процесів 

глобалізації, інші – капіталізм і свободу торгівлі, треті – тільки 

неоліберальну форму капіталістичного суспільства. Проте всі 

вони сходяться в критиці неоліберального варіанта капіталізму і 

міжнародних фінансово-економічних інститутів, які є його 

носіями (Світового банку, МВФ, СОТ), міжнародних угод про 

свободу торгівлі, а також політичних і економічних зустрічей і 

конференцій (зустрічі Великої вісімки, Всесвітнього 

економічного форуму і т.д.). Більшість антиглобалістів 

заявляють, що відкриття ринків і свобода переміщення капіталів 

не супроводжується такою ж відкритістю кордонів і свободою 

переміщення людей. Тому вони ведуть боротьбу проти 

обмежень на імміграцію і прийом біженців. 

Більшість груп та ініціатив антиглобалістського руху 

належить до лівого або лівоцентристського політичного 

спектру. Однак слід зазначити, що проти глобалізації 

виступають і багато націоналістичних рухів (наприклад, 

французький Національний фронт [16]), а також ультраправі 

політичні сили.  

Антиглобалісти звертають велику увагу на нові 

інформаційні технології. До їх активного використання закликав 

ще в 1990-х роках лідер «Сапатистської армії національного 

визволення» –  індіанського повстанського руху в Мексиці –  
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субкоманданте Маркос, якого вважають одним з апологетів 

антиглобалістів. У своїх публічних заявах і відкритих листах 

Маркос, адресованих усім більш-менш відомим людям планети, 

засуджував до смерті імперію ТНК, стверджував, що йде 

Четверта світова війна (Третя, на його думку, припинила 

існування з розпадом СРСР і знищенням соцтабору), розв'язана 

ТНК, міжнародною організованою злочинністю та її легальним 

прикриттям проти людства, оскільки уряди, військове 

керівництво, спецслужби і ЗМІ в більшості країн світу є 

маріонетками вищеперелічених паліїв війни [4, c. 209]. У квітні 

2001 року Маркос, демонструючи свою силу і рішучість, очолив 

мирний похід на Мехіко. До цього маршу приєдналися режисер 

Олівер Стоун, нобелівський лауреат Хосе Самаранг, вдова 

президента Франції Ф. Міттерана, головний редактор газети 

«Monde diplomatique» Ігнасіо Рамоне, кілька модних 

письменників, серед них Г.Г. Маркес, коло депутатів 

Європарламенту. У такій компанії Маркос зібрав у 

мексиканській столиці мітинг, який налічував триста тисяч осіб, 

і заявив, що не має наміру задовольнятися компромісами. Саме 

з Маркосом у середині 90-х асоціювали себе ті, хто потім почав 

зараховувати себе до антиглобалістів. 

1999 року, під час маніфестацій проти зустрічі СОТ в 

Сіетлі, був створений «Незалежний медіацентр», «Індімедіа» 

(від англ. Independent Media Center, Indimedia). Ця всесвітня 

інформаційна система покликана служити інформуванню 

громадськості в обхід корпоративних засобів масової 

інформації. Сьогодні локальні мережі «Індімедіа» існують у 

багатьох країнах Америки, Європи, Азії, Африки і в Австралії. 

Такі мережі допомагають не тільки поширювати інформацію 

про діяльність груп антиглобалістського спектра, а й 

координувати свої дії [5].  

Як уже зазначалося вище, важливою формою 

антиглобалістського руху є соціальні форуми. Вони проводяться 

на континентальному і всесвітньому рівнях, на них 

обговорюються найважливіші питання світового економічного, 
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політичного, соціального розвитку. Попередницею світових 

форумів можна вважати «інтергалактичну зустріч проти 

неолібералізму», яка була організована за ініціативою 

мексиканських сапатистів улітку 1996 року. Всесвітні соціальні 

форуми 2001 – 2003 років проводились у бразильському місті 

Порту-Алегрі. 2004 року Всесвітній соціальний форум був 

проведений в індійському місті Бомбей, у якому взяли участь 80 

тисяч осіб з 132 країн світу [6]. Офіційне гасло таких форумів: 

«Інший світ можливий». Крім того, постійно проводяться 

персональні кампанії проти окремих "монстрів". Наприклад, 

один з навідоміших російських апологетів антиглобалізму 

Алєксєй Цвєтков стверджує, що найуспішнішою була боротьба 

антиглобалістів з корпорацією Nike, унаслідок якої фірма 

поліпшила рабські умови праці та підвищила копійчану оплату 

своїх дванадцятирічних робітників на фабриках у Малайзії, що 

приносять Nike основний дохід [23]. 

Слід, на нашу думку, зауважити про те, що серед 

антиглобалістів існують значні відмінності і суперечності з 

приводу тактики проведення протестів. Помірно налаштовані 

антиглобалісти виступають за ненасильницькі дії, у кращому 

випадку допускаючи акції блокади або громадянської непокори. 

Радикальніше налаштовані антиглобалістські групи вдаються до 

акцій саботажу. Руйнуючи вітрини розкішних магазинів і 

супермаркетів, банків і представництв корпорацій, вони 

прагнуть не лише вразити символи глобалізації (наприклад, 

Макдональдс), а й завдати їм максимальних матеріальних 

збитків. Під час демонстрацій радикали об'єднуються в окремі 

колони – так званий «Чорний блок» (назва походить від кольору 

одягу учасників: чорних курток, джинсів і масок).  

Утім, найвідомішим і найвойовничішим загоном 

антиглобалістського руху є загін «Ya Basta», що нагадує армію і  

навіть має власну уніформу. Якщо поїзд з "ябастівцями" 

затримують на кордоні, вони захоплюють і поїзд, і вокзал. 

Відомі на весь світ демонстрації антиглобалістів 

відбувались у Сіетлі, Генуї, Мельбурні, Давосі, Вашингтоні, 
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Празі. Маніфестації антиглобалістів часто супроводжуються 

зіткненнями із силами порядку, актами насильства і вандалізму. 

Найжорстокішими за всю історію антиглобалістських виступів 

були протести в Генуї в липні 2001 року, які супроводжувалися 

розгромами вітрин і офісів «Чорним блоком» і 

безпрецедентними поліцейськими розправами над мирними 

демонстрантами. У результаті дій поліції загинув демонстрант 

Карло Джуліані [20, 21], сотні людей було поранено, арештовані 

і жорстоко побиті. Як зазначає дослідник антиглобалістських 

рухів Сергій Удовін, неоліберали називають антиглобалізм 

«великою смутою XXI століття» [7, c. 189]. Антиглобалісти 

вважають, що їх протест і діяльність насамсперед спрямований 

саме на протистояння насадженої світовим капіталом 

глобальної системи, вони засуджують західні компанії й уряди 

за їхню неоімперіалістичну політику, мета якої полягає в тому, 

щоб будь-яким шляхом збільшити власне панування над світом. 

Невдоволення антиглобалістів викликає передусім те, що великі 

західні компанії перенесли значну частину виробництва до 

країн, де людей легше експлуатувати, і тим самим викликали 

хвилю безробіття в розвинених країнах, де праця оплачується 

вище. Крім того, антиглобалістів обурює ситуація, за якої 

нерегульовані грошові потоки розповсюджуються по всьому 

світу, що вже не раз призводило до значних фінансових криз і, у 

свою чергу, створювало соціальну нестабільність. І нарешті, 

антиглобалісти висловлюють свою крайню стурбованість з 

приводу невизначеного майбутнього західної демократії, 

оскільки окремі демократичні держави Європи і Америки, на 

їхню думку, об'єднуються в Європейський Союз і NAFTA, що 

не вважаються демократичними організаціями. Антиглобалісти 

також критикують умови життя в західних країнах, де сувора 

економічна дисципліна та інтереси бізнесу пригнічують турботу 

про соціальні потреби та культурні потреби населення. 

Важливою відмінною особливістю антиглобалізму, на 

нашу думку, є протидія капіталістичним структурам та 

об'єднанням, чиї центри розташовані, зазвичай, у західних 
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країнах – у Північній Америці і  країнах Західної Європи. 

Найцбільше це стосується так званих «транснаціональних 

корпорацій», до яких антиглобалісти ставляться як до головних 

ворогів демократії [8, c. 167]. Обурення викликають і численні 

випадки немислимої експлуатації робітників у бідних країнах 

Азії і нелюдське вбивство жителів країн Африки, які населяють 

землі багаті корисними копалинами, і зростаюча кількість 

нав'язливих маркетингових технологій у розвинених країнах. 

Крім того, антиглобалісти засуджують (хоча і меншою мірою) 

такі міжнародні організації, як МВФ і Світовий банк, переважно 

за те, що ці організації нав'язують бідним країнам – своїм 

боржникам – власну волю, визначаючи їх економічну політику, 

що вже не раз призводило до плачевних для цих країн 

результатів. Антиглобалісти прославилися передусіфм своїми 

кампаніями проти Всесвітньої торгової організації (ВТО), 

членами якої є майже всі західні та індустріально розвинені 

країни. Мета діяльності СОТ –   налагодження міжнародних 

торгових зв'язків, але цим її діяльність аж ніяк не обмежується 

[9]. 

Антиглобалісти надто обурені тим, як СОТ намагалася 

нав'язати особливі міжнародні правила, що гарантують 

збереження іноземних вкладень, що неминуче призвело б до 

порушень іноземними компаніями соціальних та екологічних 

законів окремих країн [10]. Антиглобалісти зуміли домогтися 

того, що їхні погляди здобули популярність як у засобах масової 

інформації, так і в керівних структурах компаній і міжнародних 

організацій. 

За роки наполегливої боротьби зі світовим капіталізмом 

антиглобалісти виробили основні положення своєї діяльності, 

викладені в таких пунктах:  

- для відновлення балансу у світовій системі західним 

країнам необхідно списати борги країн, що розвиваються і 

колишніх комуністичних країн; 

-  виробити нові правила міжнародного кредиту, що 

забороняють висувати умови, які обмежують суверенітет;  
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- замінити МВФ і Світовий банк системою регіональних 

банків, побудованих на демократичній основі, підзвітних усім 

країнам-учасницям у рівній мірі;  

- Західному світу відмовитися від знищення цивілізацій, 

які є альтернативними Західній, і зупинити процес знищення 

національних держав.  

Успіх антиглобалістів постійно залучає до їхньої справи 

нове покоління активістів по всьому світу, зміцнює рух як 

коаліцію різних політичних груп і напрямів. Серед 

антиглобалістів триває дискусія про стратегію боротьби в 

майбутньому, проте одночасно стає ясно, що недостатньо тільки 

дотримуватися первісного імпульсу об'єднання з метою 

протистояння властям західного світу. Усередині руху 

антиглобалістів існує безліч напрямків і груп за інтересами, не 

об'єднаних ані загальними ідеями, ані діями. Люди старшого 

покоління, чия активність бере свої витоки у «лівому» русі XX 

століття, вважають, що антиглобалізм дає їм можливість 

побудувати новий лівий фронт проти капіталізму. Однак багато 

інших знаходять такий підхід догматичним і застарілим. 

Націоналісти, які боряться не за «формальну», а за дійсну 

незалежність своїх країн, роблять вагомий внесок в 

антиглобалістський рух, маючи величезний досвід у боротьбі з 

імперіями і потужну ідеологічну базу, засновану на різноманітті 

теорій націоналізму. Фашистів же приваблює рух 

антиглобалістів тим, що вони вважають його боротьбою зі 

всесвітньою змовою якихось темних сил під керівництвом 

американських властей і ТНК, коріння яких тягнуться до 

грошей єврейських кланів. Як не дивно, важливу роль у русі 

відіграють антифашисти, які, як і антиглобалісти, виступають 

проти зловживання владою та за демократію. Іншою загальною 

характеристикою слід визнати схильність і тих, й інших до 

ідеалістичних і утопічних ідей і прагнення змінити світ на 

краще. І нарешті, байдужість, насильство і цинічний 

антигуманізм є загальними ворогами як антиглобалізму, так і 

антифашизму. Хоча і розбіжностей між ними теж достатньо.  
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Пізніше до лав «антиглобалістів» влилися пацифісти, 

захисники тварин, анархісти, «зелені», ізоляціоністи, 

представники сексуальних меншин, профспілкові організації, 

прихильники гноблених релігій, представники молодіжних, 

екологічних, студентських та антивоєнних рухів, борці за права 

людини, захисники прав споживачів, противники абортів, 

безробітні, студенти-хіпі. 

Тож, можемо констатувати, що вибрані антиглобалістами 

способи опору – демонстративне хуліганство, навмисні 

зіткнення з поліцією – поки діють успішно. Усі ці, безумовно, 

непривабливі, а часом і просто варварські дії та вчинки не 

повинні, однак, відводити вбік від розуміння антиглобалізму як 

визрілого народного протесту проти зростаючої 

несправедливості сучасного світу, всепроникного засилля 

великого капіталу, що прагне, очоливши процес 

інтернаціоналізації світових господарських зв'язків, нав'язати 

людству власні закони гри і навічно закріпити поділ світу на 

бідних (країни, що розвиваються) і багатих (країни "золотого 

мільярда"), а всередині «світу багатих» – на дуже багату еліту, 

середній клас, що її обслуговує,  і абсолютних маргіналів, 

змушених не жити, а животіти в абсолютно неприйнятних для 

людини, тим більше людини XXI століття, умовах. 
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Antiglobalism is a political movement directed against certain 

aspects of the process of globalization in its current form, in 

particular against the dominance of transnational corporations and 
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global commercial and government organizations such as the World 

Trade Organization (WTO). Antiglobalists held regularly  around 

the world social forums and various protests.  

Against the backdrop of globalization, changes of the end of 

the 90s of the 20th  century and the beginning of the 21st  century 

witnessed a surge of activity of public associations, which are called 

anti-globalization. These organizations defending the interests of 

different, and sometimes the general population. They react to 

manifestations, in their opinion, social injustice in different spheres 

of society in the context of globalization. They put forward their 

claims to national governments and international organizations that 

affect the status of citizens. Anti-globalization movement is different 

from the social movements of the past years and in many ways 

represents a new type of political actor. Groups of association that 

make it have a kind of organization. They used a relatively new 

tactic of social action. Movement makes alternative forms of modern 

social development.  

Keywords: anti-globalization, globalization, alterglobalism, 

neoglobalism, WSF, capitalism. 

 

Антиглобализм – политическое движение, направленное 

против определенных аспектов процесса глобализации в ее 

современной форме, в частности – против доминирования 

глобальных транснациональных корпораций и торгово-

правительственных организаций, таких, как Всемирная 

торговая организация (ВТО). Антиглобалисты регулярно 

проводят в разных странах мира социальные форумы и 

различные акции протеста.  

На фоне глобализационных изменений конец 90-х гг XX в. и 

начало XXI в. ознаменовались всплеском активности 

общественных объединений, получивших название 

антиглобалистских. Эти организации отстаивают интересы 

различных и порой широких слоев населения. Они реагируют на 

проявления, по их мнению, социальной несправедливости в 

различных сферах жизни общества в условиях глобализации. 
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Они выдвигают свои требования к национальным 

правительствам и международным организациям, влияющим 

на положение граждан. Антиглобалистское движение 

отличается от социальных движений прошлых лет и во многом 

представляет новый тип политического актора. Группы 

объединения, его составляющие, имеют своеобразную 

организацию. Ими применяется сравнительно новая тактика 

социального действия. Движение выдвигает альтернативы 

современным формам общественного развития.  

Ключевые слова: антиглобализм, глобализация, 

альтерглобализм, неоглобализм, социальный форум, 

капитализм. 
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РЕЦЕНЗІЇ 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Коцюруби К.О. 

аспірантки Національного інституту стратегічних 

досліджень, викладача кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин 

Київського міжнародного університету 

«Основні детермінанти активізації механізмів 

громадянської протестної активності в умовах трансфорції 

українського суспільства» 

У наданій до розгляду статті автор досліджує актуальну 

суспільно-політичну тему причин зростання протестної 

громадянської активності в Україні. Автор робить спробу 

періодизації основних етапів розвитку протестних настроїв в 

українському суспільстві та виявлення головних мотиваційних 

елементів пртестної взаємодії. Метою даного дослідження є 

виявлення основних чинників, що підвищують протестний 

потенціал суспільства в Україні, та основних каталізаторів, які 

штовхають до активної фази протесту. 

Надана до друку стаття є самостійним і завершеним 

науковим дослідженням, висновки якого є логічними й 

аргументованими. 

Отже, стаття Коцюруби К.О. «Основні детермінанти 

активізації механізмів громадянської протестної активності в 

умовах трансфорції українського суспільства» відповідає 

вимогам до публікацій у фахових наукових виданнях.  

Доктор політичних наук, доцент,  

Заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач відділу стратегій розвитку  

громадянського суспільства  

Національного інституту стратегічних  

досліджень                                                                  О.А. Корнієвський  
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Кулакова А.А. 

магістра Інституту міжнародних відносин 

Київського міжнародного університету 

«Особливості розвитку Україно-Російських подій 

періоду 2013–2014 рр.» 

У статті А.А. Кулакова досліджується важлива проблема 

сучасного етапу політичного розвитку України. Автор 

ґрунтовно, об’єктивно і неупереджено розглядає 

внутрішньополітичну ситуацію в країні. Виходячи з точки зору 

стану світової системи міжнародних відносин, автор ставить за 

мету з’ясувати вплив подій, що відбулися в Україні з кінця 2013 

року, на світову систему загалом. Водночас розглядає українські 

події як наслідок анархічного функціонування світової системи 

міжнародних відносин. 

 Використовуючи значну кількість джерел, автор 

досліджує причини виникнення подій Євромайдану та 

російсько-української війни  і, як наслідок, доходить 

прогностичних висновків  щодо подальшого розвитку цих 

подій. 

Ця стаття написана на актуальну тему, має авторський 

підхід до вивчення зазначеної проблематики, відповідає 

вимогам міністерств і відомств України. Стаття А.А. Кулакова 

«Особливості розвитку українсько-російських подій періоду 

2013–2014 рр.» має в собі елемент наукової новизни і 

рекомендована до публікування. 

 

Кандидат технічних наук, професор 

кафедри міжнародної інформації 

Інституту міжнародних відносин 

Київського  міжнародного 

 університету               В.Ф. Коломієць 



 

 254  

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Савич А.С. 

аспірантки Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

«Європейські програми формування інформаційного 

простору ЄС» 

У статті Савич А С. досліджується актуальна як у 

науковому, так і в політичному аспекті проблема – європейська 

програма формування інформаційного простору ЄС. 

Аналізуючи цю роботу, слід зазначити, що автор поставив собі 

за мету зробити ретроспективний і перспективний аналіз 

розвитку поняття «інформаційний простір ЄС», провести 

аналітичне дослідження концептуальних основ інформаційної 

політики. 

Автор дослідження показав вміння не тільки аналізувати 

науковий матеріал, а й доходити логічних висновків, 

формулювати ґрунтовні рекомендації для подальшого розвитку 

наукової думки, що є невід’ємною перевагою. 

На підставі вищезазначеного, вважаю, що стаття Савич 

А.С. «Європейські програми формування інформаційного 

простору ЄС» виконана на достатньому теоретико-

методологічному рівні, є оригінальним науковим дослідженням, 

виконаним професійно, має завершений характер, відповідає 

вимогам до такого виду робіт і може бути рекомендована до 

друку. 

Доктор політичних наук, доцент 

кафедри міжнародних медіа комунікацій та  

комунікативних технологій 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка            С. І. Даниленко  
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РЕЦЕНЗІЯ 

на статтю Гридасової Г.О. 

аспірантки Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

«Транснаціональні корпорації в 

неокорпоративній парадигмі» 

 

Представлена до друку стаття є актуальною в суспільно-

політичному значенні. У статті досліджується взаємовідносини 

влади, бізнесу та суспільства на міжнародному рівні в умовах 

глобалізації. Визначається роль транснаціональних корпорацій в 

цій тріаді та засоби взаємовпливу для досягнення більшої 

керованості системи міжнародних відносин.  

Наукова стаття Гридасової Г.О. «Транснаціональні 

корпорації в неокорпоративній парадигмі» повністю відповідає 

вимогам, що пред’являються до наукових робіт подібного роду. 

Стаття може бути рекомендована для публікації в збірнику 

наукових праць. 

 

 

Доктор політичних наук, професор 

кафедри міжнародної інформації  

Інституту міжнародних відносин  

Київського національного університету 

 імені Тараса Шевченка                                  О.М. Андрєєва  
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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. 
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Адреса редакції збірника наукових праць «Проблеми 

міжнародних відносин»: 

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 + 147 
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