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Кінець другого тисячоліття характеризується тектонічними
перетвореннями в міжнародних відносинах. Це відбулося внаслідок
розпаду радянського блоку і краху глобальної біполярної системи, що
сформувалась у післявоєнні роки, з центрами тяжіння СРСР–США.

Принцип розділу на «чужих» і «своїх», союзників і супротивників
почав поступово поступатися місцем ліберальній прагматичній
зовнішній політиці. Головним чинником зламу системи глобальних
міжнародних відносин стало те, що марксизм-ленінізм перестає бути
чинником, що керує зовнішньою політикою країн, т.з. соціалістичного



табору, а відповідно і центром тяжіння для країн третього світу з
нестабільними системами правління, як правило, керованими
тоталітарними режимами.

Значне поширення західних цінностей (таких, як ринкова
економіка, плюралістична демократія, права людини, індивідуальні
свободи, якість життя) як у колишніх соціалістичних країнах, так і в
постколоніальних державах дають підстави припускати, що світ
вступив у новий якісний стан, який кваліфікується політичною наукою,
як «третя хвиля» демократизації, підсумком якого повинен стати
якісно новий тип міжнародних відносин.

Теоретичні очікування розвитку світу були виражені в статтях Ф.
Фукуями. Він стверджував, що відповідно до гегелівських схем
розвитку, світова спільнота виходить на плато ідеального –
неоліберального – стану, де всі питання отримають уже не політичні, а
технологічні, інструментальні рішення і де єдиною серйозною
проблемою буде... "світова нудьга" [21; 1].

У міжнародній політиці формується новий тип міжнародних
відносин, базою для якого стають принципи, закладені Організацією
Об'єднаних Націй. Ареною реалізації цього типу міжнародних
відносин стає найбільш цивілізована частина світу – Європа, а
Європейський Союз став моделлю нового типу міжнародних відносин,
що діяла, – системою «одиничного вето».

Безумовно, нові пострадянські країни, що утворилися на території
колишнього СРСР на початку 90-х років минулого століття, мали всі
економічні і соціальні можливості в історично короткий період
трансформуватися в європейське співтовариство. І насамперед такі
можливості мала Україна.

Проте процеси, що відбувалися на пострадянському просторі,
названі політичними й економічними реформами, так і не створили
умови для наближення України до стандартів, що дозволяє прийняти її
в Європейський Союз.

Нові геополітичні реальності, що склалися наприкінці 90-х років
минулого століття – сьогодні вже надбання історії. Світ вступив у нову
фазу міжнародних відносин, де визначальним чинником стала не
боротьба ідеологій двох протиборних таборів, а боротьба за
збереження, розвиток і подальше просування демократичних
цінностей. Старі небезпеки в історії. На порядку денному нова загроза
– глобальний тероризм. 11 вересня 2003 року перегорнуло сторінку
свідомість і громадян і політиків цивілізованих країн.

Реальності такі: Захід усвідомлює загрозу міжнародного
тероризму, який відразу може перевернути світ і відкинути людство на



рівень, набагато нижчий за той, що схарактеризований Максом
Вебером, як початок політичної діяльності.

Концепція світового порядку часів розпаду СРСР зазнала
глобальної реконструкції. Збігнев Бжезинський - архітектор
геополітики тих часів - пише: «не буде перебільшенням твердження,
що в найсвідоміших колах західного суспільства починає відчуватися
відчуття історичної тривоги і, можливо, навіть песимізму... Ця
невпевненість посилюється таким, що набув значного поширення,
розчаруванням наслідками закінчення холодної війни. Замість "нового
світового порядку", побудованого на консенсусі й гармонії, явища, які,
здавалося б, належали минулому, раптово стали майбутніми»[4; 251].

Світ вступив у смугу збільшених ризиків і невпевненості, що
загострюються новим чинником – глобальним тероризмом,
розповсюдженням ядерних, хімічних, бактеріологічних та інших видів
новітніх озброєнь.

Розчарування, пов'язані з підсумками реформ у «нових
демократичних» державах, і теоретичні політичні прогнози
кардинально змінили умови євроінтеграції для нових членів. На наш
погляд, розчарування з ментальної площини перейшли в площину
реальну і сприймаються, як реальна небезпека. Саме ці реалії, ми
вважаємо, і стали визначальним чинником інтеграції для країн
кандидатів у Європейський Союз.

Перспективи інтеграції в Європейський Союз, на нашу думку, за
сучасних умовах залежать від чинників, які умовно можна розділити
на:

– геополітичні або глобальні чинники;
– внутрішні чинники.
На перший план у міжнародних відносинах у XXI столітті

виходить геополітичний чинник, який обумовлений всезростаючим
рівнем розвитку науки і техніки, а відповідно і збільшення рівня
виробництва товарів і послуг. Глобальною проблемою в сучасному
світі стає доступ до джерел енергії і сировини, запаси якої у
високорозвинених країнах виснажуються або їх виробництво являє
небезпеку для навколишнього середовища і людини. Цю проблему
нині можна поставити на вершину кута всієї геополітики. Саме вона
визначає всю структуру міжнародних відносин.

З одного боку, це примушує держави цивілізовано розвивати
відносини, концентруючи економічний і військовий потенціал, з
другого боку, створює небезпечні прецеденти, коли отримують «нове
дихання» спроби додавання глобальній міжнародній системі
стабільності, заснованій на використанні традиційних засобів світової



політики – лідерстві великих держав, що використовують свої
переваги у військовій і економічній силі. Безумовно, це в значній мірі
сприяє відкоту до традиційної системи міжнародних відносин.

Геополітичний чинник в значній мірі визначить тип і структуру
міжнародних взаємин. Виходячи з того, що основою міжнародних
відносин є політичний реалізм, то і наявність тієї чи іншої системи
міжнародних відносин визначається тими політичними реальностями,
які склалися, як на глобальному (планетарному) рівні, так і в
регіональних системах-компонентах, зокрема й у Європі (Азії, Африці,
Близькосхідній і Панамериканській регіональних підсистемах).

З огляду на це систему міжнародних відносин можна розглядати
як багаторівневу, де всі учасники реалізують свої національні інтереси
як через глобальну систему міжнародних відносин, так і через
регіональні підсистеми-компоненти.

Розглядаючи умови інтеграції України в Європейський Союз із
позицій геополітичного чинника слід визначити геополітичне місце
України.

З геополітичного погляду Україна міститься в унікальному
становищі завдяки своєму географічному положенню між Росією і
Європейським Союзом, у дійсності контролюючи не тільки постачання
більшій частині енергоносіїв з Росії до Європи, але й головні
транспортні артерії. Іншим найважливішим, для традиційної системи
міжнародних відносин чинником є найголовніше геостратегічне
положення України й унікальне значення Криму, в умовах військово-
стратегічного протиборства.

Варто відзначити, що впродовж останніх сотень років унікальне
географічне положення, природні ресурси і виняткові кліматичні
умови України були головною причиною конфліктів за володіння її
територією. Водночас саме ці чинники одночасно були й головною
перепоною для української державності.

Ця аксіома не секрет ні для Заходу, ні для Сходу.
Збігнев Бжезинський у праці "Велика шахівниця" пише: "Україна,

новий і важливий простір, на євразійській шахівниці є геополітичним
центром, тому що саме її існування як незалежної держави допомагає
трансформувати Росію. Без України Росія перестає бути євразійською
імперією" [4; 251].

Російський політичний діяч, філософ і економіст Петро
Бернгардович Струве в роботі «Велика Росія» пише: «Тепер час
визнати,  що для створення Великої Росії є тільки один шлях:
направити всі сили на ту область, яка дійсно доступна реальному
впливу російської культури. Ця область – весь басейн Чорного моря,



тобто всі європейські й азіатські країни, що «виходять» до
Чорного моря. (...) Основою російської зовнішньої політики повинно
бути, таким чином, економічне панування Росії в басейні Чорного
моря. З такого панування саме собою витече політична й культурна
перевага Росії на всьому так званому Близькому Сході. Така перевага
саме на ґрунті економічного панування здійснена абсолютно мирним
шляхом. Коли ми зміцнимось економічно і культурно на цій природній
базі нашої могутності, нам не будуть страшні ніякі зовнішні
ускладнення, що можуть виникнути без нас» [19; 481].

Європейський фахівець з геополітики і стратегії Жерар Шаліан,
автор "Атласу нового світового порядку" (Robert Laffont), наприкінці
2004 року в "Liberation" (Франція) в статті "Американська стратегія
відчуження Росії" розглядає геополітичне значення України в
ширшому контексті зіткнення Сходу і Заходу. "Ми дійсно є свідками
використання стратегії roll-back, або відчуження. Вона бере свій
початок з часів "холодної війни", коли в 1952 році держсекретар США
Джон Фостер Даллес виступав за відчуження Радянського Союзу.
Йшлося про те, щоб піти далі, ніж просто стримувати східний блок. Аж
до 1991 року ця політика не могла бути застосована на практиці... У
цьому сенсі дуже повчальна книга Збігнева Бжезинського, що з'явилася
в 1997 році, "Велика шахівниця"... Він дає зрозуміти, що для
Сполучених Штатів основна партія розігруватиметься в Євразії і що
необхідно спертися на Польщу й Україну, щоб Росія не змогла знов
стати світовою державою, співставною зі Сполученими Штатами.
Україна є вищою крапкою в цій стратегії відчуження" [4; 251].

У сучасних умовах геополітичне значення України зростає ще
більше, а боротьба за вплив тільки посилюватиметься. Україна - ключ
як до російських енергоносіїв для Європи, так і важіль впливу США на
Європейський Союз, усе через той же «ключ» контролю.

Цікаво у зв'язку з цим визначив місце України в геополітиці
радник Президента України академік АПрНУ С.Б. Гавриш як центр
«Золотого трикутника» між Росією, Європою і США [5]. Гадаємо, що з
погляду геополітики це визначення відповідає дійсному становищу
справ. З погляду прагматичної належності, все залежить від позиції
України на міжнародній арені і умов для сприйняття цієї позиції
партнерами по міжнародним відносинам. Тобто від приналежності до
тієї чи іншої міжнародної системи. В даному випадку йдеться про
Європейський Союз.

Немає сумнівів, що геополітичні чинники є сприятливою основою
для інтеграції України в Європейський Союз.

Не можна не враховувати, що міжнародні відносини зазнають



еволюції за декількома напрямами залежно від типу відносин.
Країни Європейського Союзу, як і Україна, містяться в глобальній
системі міжнародних відносин, але водночас Європейський Союз
можна розглядати, як один з полюсів впливу, що прагне перебудувати
однополярну систему міжнародних відносин у багатополярну, більш
відповідну рівню розвитку демократії у світі.

Виклики цивілізації, пов'язані з небезпекою міжнародного
тероризму, є головним чинником, що впливає на формування системи
міжнародних відносин. У цих умовах отримують «нове дихання»
спроби надання глобальній міжнародній системі стабільності,
заснованої на використанні традиційних засобів світової політики —
лідерстві великої держави, що використовує свої переваги у військовій
силі й економічну могутність.

Американські політологи Стефан Брукс і Вільям Уолфорт на
сторінках впливового журналу "Foreign Affairs" пишуть: "Якщо
сьогодні американська перевага не є однополярністю, тоді ніщо ніколи
нею не буде. Можна лише сперечатися, як довго продовжиться цей
стан і, які наслідки воно матиме для американської зовнішньої
політики" [7; 12-13].

Цю думку поділяє і член-кореспондент Російської АН, доктор
історичних наук А.А. Громико. Він вважає, що саме військовий
потенціал, разом з економічною потужністю США, визначає розвиток
міжнародних відносин. "Американська військова перевага
затвердилася надовго. Економіка США така сильна, що підтримка цієї
переваги обходиться їм усього в 3,5% від їхнього валового
внутрішнього продукту (ВВП). Політична еліта США не без підстав
розраховує на своє панування у світі. ...США панують у всіх без
винятку галузях економіки, військової сили, фінансах, ідеології,
засобах масової інформації, масовій культурі. Домінування США у
світових справах – це стан – status quo – воно стабільне» [7; 12-13].

Україна посідає своє місце в глобальній однополярній системі
міжнародних відносин,  що,  загалом,  цілком влаштовує і США. У цій
міжнародній системі відносин вона займає положення згідно зі своєю
структурною характеристикою виходячи з впливу на міжнародну
систему з позиції своїх військово-політичних, економічних, ресурсних,
соціокультурних, ідеологічних та інших можливостей держави.
Внутрішні суспільно-політичні, економічні та інші процеси в державі,
що займає нижчу частину в структурі однополярної міжнародної
системи, не можуть впливати на саму систему, а тим більше являти для
неї якусь загрозу. Навпаки невідповідність країни демократичним
стандартам у сучасному світі різко збільшує можливості впливу на



правлячу еліту з боку країн, що перебувають на верхівці ієрархічних
сходів.

Європейський Союз – новий тип міжнародної системи, де
відносини ґрунтуються на системі т.з. «одиничного вето», де будь-який
політичний актор має у своєму розпорядженні можливість блокувати
всю систему. Тому для Європейського Союзу важливе значення має
рівень розвитку і прихильності до прийнятих у ЄС демократичних
цінностей.

На нашу думку, інтеграція в Європейський Союз значною мірою
залежить від внутрішніх політичних, економічних та інших умов і
ступеня сприйняття й прихильності демократичним цінностям у самій
політичній системі і громадянському суспільстві. (Від рівня розвитку
громадянського суспільства, а в умовах переходу від тоталітарної
радянської системи – рівня ресоціалізації особи.)

Визначальним чинником у процесі інтеграції в ЄС для
Європейського Союзу є рівень безпеки всередині самого союзу як
найцивілізованішої і найдемократичнішої форми міжнародних
відносин, а рівень безпеки для нового типу міжнародних відносин –
«одиничного вето» – від рівня демократії кожного партнера
Європейської системи міжнародних відносин.

Причому, при сучасному рівні індустріалізації і рівні освіти
населення, економічний чинник не є пріоритетним для України.

Серед внутрішніх чинників, які визначають можливість інтеграції
в Європейський Союз слід виділити основні з них:

1. ступінь ре соціалізації особи і рівень розвитку;
2. стан політичної еліти;
3. спосіб правління, як основа державного устрою.
Незважаючи на формальне проголошення демократичних

цінностей як суспільні пріоритети, сам процес розвитку політичного
плюралізму містився всередині інерційно-психологічного
тоталітарного кокона. У суспільстві продовжує панувати ідеологія
страху, бракує довіри між людьми.

Через перераховані особливості Україну, поза сумнівом, можна
віднести до країн з етатистською політичною системою, у якій
нерозвинене громадянське суспільство. На початку періоду здобуття
незалежності в Україні інститут держави виявився тією єдиною силою,
яка забезпечувала цілісність соціального організму. Ця особливість
обумовлена тим, що політичний процес як у період здобуття
незалежності України, так і в період віддаленіший (Української РСР)
мав форму вертикально організованої взаємодії влади (ЦК КПУ,
держави) і суспільства впродовж декількох десятиліть. Упродовж



періоду зміни декількох поколінь українське суспільство є
нерозривною єдністю державно-залежних громадян. Саме через це
ускладнено становлення, розвиток і закріплення демократичних
тенденцій у політичному процесі в Україні. Ці тенденції зберігаються
до тепер.

1990–2000 роки ми в Україні криміналізується як економіка, так і
сфера суспільних відносин. Організовуються кримінальні угруповання
в боротьбі за сфери впливу. Прямо або опосередковано ініціатором цих
процесів виступає держава, яка ініціює розподіл власності і фінансів,
криміналізуючи суспільні відносини й усуваючись від виконавчих
функцій держави. За цих умов складно говорити про розвиток
плюралізму, оскільки відсутня його основа – демократичний пристрій.
Популізм, заснований на тіньовому кримінальному державному
фундаменті, сприяв замість розвитку плюралізму розвитку в
суспільстві атмосфери страху у взаєминах громадянин-держава,
придушенню суспільної ініціативи, перенесенню форм суспільних
відносин у більш ранні періоди розвитку суспільних відносин.

"У такій ситуації основою життєвої позиції при визначенні
способу поведінки стає бажання пристосуватися до будь-яких умов
соціополітичної повсякденності, тому вибір (у політичному сенсі) на
користь "меншого зла", адаптація аж до прояву сервільності по
відношенню до нього – не тільки жест власного безсилля і відчаю, але
також стиль життя, яким керується нині "середньостатистичний"
українець. Перед нами феномен масової (і усвідомленої)
особової прихильності вражаючому самообмеженню в життєвих
потребах, точніше кажучи – феномен самоототожнення з такими
сталими зразками поведінки, які самі по собі виключають появу
громадянської ідентичності, пригнічуючи навіть паростки цивільної
свідомості", – так оцінює рівень соціалізації особи народний депутат
України Володимир Полохало [17; 26].

В Україні не створений середній клас власників. Номенклатура
приватизовувала спочатку державну владу, а потім за допомогою
влади розділила власність і стала експлуатувати народні маси. На
Конгресі політологів України Академік НАН України, директор
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Ю.С. Шемшученко навів дані підсумків приватизації в Україні:
90 % власності приватизовано номенклатурою [22].

Суть соціального антагонізму криється не в сучасному
капіталістичному способі виробництва, який у досліджуваний період і
в найближчій перспективі Україні не загрожує, а у відкиданні
виробничих відносин в історичній ретроспективі на рівень періоду



розпаду феодалізму і зародження капіталізму – період
індивідуалістичного ліберального, "дикого" капіталізму.

Антагоністична стадія цієї суперечності характерна для раннього
періоду розвитку капіталізму. Німецький філософ XIX століття Макс
Штірнер пише: "...неімущий розглядає державу як владу, що протегує
імущим,  яким вона все дає;  з нього ж,  неімущого, вона тільки
висмоктує всі соки" [1; 726].
Ю.С. Шемшученко вважає, що «За роки незалежності фактично
відбулося звуження прав громадян, що суперечить Конституції
України» [22]. Другою не менш важливою частиною внутрішнього
чинника є стан національної еліти.

Умови для глибокої конвергенції української еліти стали
формуватись у період розпаду СРСР, коли почався розпад єдиної
радянської номенклатурної політичної еліти. Це дозволяло ввести на
політичне поле України нових гравців. До політиків нової хвилі можна
віднести В’ячеслава Черновола, Степана Хмару, Левка Лук’яненка і
деяких інших фігур другого плану. Треба відзначити, що лідери цієї
частини політичного спектру України вже тоді були підкріплені
групою націоналістично налаштованих людей, що порвали зі своїм
номенклатурним, компартійним і комсомольським минулим. Цей
процес додавав українському політикуму зовнішній ефект глибоких
перетворень і конвергенції, завдяки тенденційної подачі в засобах
масової інформації. Численність цих людей у політичній еліті строго
контролювалася, зокрема і через банальний егоїзм самих учасників
процесу. Тому небезпеки досягнення критичної численності
дисидентів в українській еліті не існувало і не існує.

Саме тоді в Україні починає формуватися система
номенклатурних олігархічних кланів, що зовні конкурують між собою
за вплив на владу і за конкретну економічну вигоду. Процес
будівництва національної держави відходить на задній план, оскільки
пріоритетом стає розділ власності, що дісталась у спадок від СРСР.

Цей період характеризується криміналізацією суспільних
відносин, залученням криміналу під управлінням спецслужб для
підміни правоохоронних органів і судової системи. Така потреба
обумовлена: необхідністю не допустити найактивнішу частину
суспільства до розподілу колишньої загальнонародної власності і
розподілити її тільки серед номенклатури. Насправді в країні була
створена, керована спецслужбами, кримінальна ситуація. Разом з тим,
конвергенція частини криміналу в політичну й економічну еліту
України відбулася.

У 1990–1994 роках процес формування політичної еліти проходив



за єдиним сценарієм у всіх колишніх республіках СРСР, з деяким
відставанням від Росії, як би з озиранням на процеси, що відбуваються
там. Процес формування політичної еліти України переслідував одну
мету – трансформувати вищу компартійну (включаючи
комсомольську) еліту в національну буржуазію.

Виходячи з результатів розділу власності, можна сказати, що
зміни еліти не відбулося (діаграма 1).  Про це свідчить і той факт, що
не відбулося дотепер електоральної перемоги раніше дисидентської
або периферійної фракцій еліти, що є таким, що визначає процес зміни
еліти. Відбувається ротація всередині старої номенклатури. Зокрема і
незначна конвергенція, яка проходить завдяки залученню нового
покоління вихідців з номенклатури і частково з кримінального
середовища.

Цей шар суспільства можна кваліфікувати, як псевдоеліту. Для
них важливі тільки власні інтереси і їх абсолютно не цікавлять
інтереси суспільства. Об'єднальним чинником є тісне переплітання
політики і криміналу і збагачення за рахунок фрагментації держави.

Консервативно-рутинний спосіб реалізації політичного процесу в
Україні обумовлений якісним складом політичної еліти. Цей склад
можна проаналізувати на прикладі рекрутації в політичну еліту
України лідерів створюваних політичних партії, тобто абсолютно
нових політичних інститутів, раніше невластивих Українській РСР. У
дійсності рекрутування політичної еліти України через десять років
незалежності можна розглядати так: 68 % вихідці з номенклатури і
лише 32 % політичної еліти лідерів політичних партій України, які не
причетні до номенклатури. На цій підставі можна дійти висновку, що
зміни політичної еліти в Україні не відбулося (діаграми 1).

Першопричиною консервативно-рутинного способу реалізації
політичного процесу в Україні є приватизація держави. А це
переводить рівень протистояння еліти і громадянина в антагоністичну
фазу. Г.В.Ф. Гегель вважав: "Державні функції і власті не можуть бути
приватною власністю. Додавання. Діяльність держави пов'язана з
індивідами, проте вони правомочні вести справи держави не через своє
природне буття, а через свої об'єктивні якості. Здатність, уміння,
характер відносяться до особливості індивіда: він повинен отримати
відповідне виховання і підготовку до особливої справи. Тому посада не
може ні продаватися, ні передаватись у спадок ...посади до певної міри
купуються і нині, але все це було або є у зв'язку із середньовічним
державним устроєм, який поступово зникає" [6; 652].

Радянська бюрократія розглядала себе як державу, насправді
приватизовувала її, як би втілюючи формулу держава – це я, а мої



інтереси – це державні інтереси. То в роки реформ (1990-ті –
дотепер) відбувається процес оформлення державної
(загальнонародної) власності в приватну власність номенклатури.
Природно, що підчас цього процесу відбуваються незначні, але не
безповоротні втрати. Видатний політичний філософ XX століття Ханна
Арендт, торкаючись нової радянської бюрократії, у праці "Початки
тоталітаризму" відзначає: "Однопартійна диктатура додавала лише ще
один клас до того, що вже розвивалося, соціального розшарування
(стратифікації) країни – бюрократію, яка згідно із соціалістичними
критиками революції, "володіла державою, як приватною
власністю" (за Марксом) [2; 534].

Цікава оцінка радянської бюрократії, дана Хрістіаном
Раковським, першим головою Тимчасового революційного уряду
України 1930 року в сибірському засланні: "На наших очах
сформувався і ще формується величезний клас керівників, який має
свої внутрішні підрозділи і постійно росте завдяки наперед наміченим
кооптаціям і прямим або непрямим призначенням... Елемент, який
об'єднує цей незвичайний клас, є форма, теж незвичайна, приватної
власності, відмітьте, на державну владу" [24; 564].

В Україні формуються транснаціональні псевдоелітні клани, у
яких власні економічні інтереси тісно переплітаються з політичними,
превалюючи над національними інтересами. Цей період
характеризується падінням авторитету державної влади і початком
тотального розчарування суспільства політикою демократичних
реформ. Процес розподілу власності, що супроводжується керованим
кримінальним беззаконням, збудував у суспільстві, замість демократії
– фобократію. Він заклав в основу держави замість права стосунки
кримінально-міліційного беззаконня, легалізував кримінальні
відносини в суспільстві, перевівши взаємини держави і громадян у
кримінальну площину, коли держава часто виступає як організатор
кримінальних відносин. Ця форма "правопорядку" знайшла своє
розуміння і підтримку не тільки в української політичної еліти, але й у
президента країни Леоніда Кучми. Вона стала нормою для всіх: від
вищих ешелонів влади до простих громадян.

«Судова влада в Україні, на мій погляд, повністю паралізована», –
заявив 14 вересня 2007 року на Конгресі політологів України
Шемшученко Ю.С. У Верховному суді 50 тисяч касаційних скарг, які
неможливо розглянути в осяжному майбутньому фізично [22].

Тоталітарна радянська система підчас правління Л. Кучми зазнала
"мутації" і набула кримінального характеру, закамуфльованого
демагогією про демократію і деклараціями про європейський вибір.



Більшість сучасної еліти України складається з представників
радянської номенклатури, а також людей, що рекрутують у політичну
еліту з криміналу, або відповідає його морально-етичними якостям
(діаграма 1) [16; 33–138].

Пробуксовка в процесі затвердження демократії в Україні, на наш
погляд, обумовлена відсутністю в представників еліти якостей, які
характеризують еліту за Хосе Ортега-і-Гассетом – особливу
моральність, що обумовлює внутрішню потребу служінню суспільним
інтересам [12; 257].

Це стосується всієї еліти, без винятку, оскільки ніхто з її
представників не реалізує своїх обіцянок, навіть при реальному
володінні важелями державного управління.

Наведені аргументи дозволяють дійти висновку, що в Україні
сформувався роз’єднальний тип політичної еліти. Його відмінними
рисами є:

– мінімальний рівень ціннісного консенсусу і взаємодії між
фракціями еліти по відношенню до існуючих політичних інститутів;

– політична боротьба за принципом "гри з нульовою сумою".
Італійський політолог Джованні Сарторі, один з лідерів
Флорентійської школи, назвав це явище "політика як
війна" [23; 224]. На його думку, даний тип політичних еліт
відповідає нестабільним політичним режимам.



У середині еліти відбуваються нескінченні викриття олігархів,
злочинців, кримінальних політиків і карних злочинців-президентів, які
внаслідок залишаються не більш ніж порожнім коливанням повітря.
"Політика як війна" – унаслідок політична "гра з нульовою сумою".
Члени цієї еліти недоторканні.

В американській політичній школі український тип політичної
еліти класифікується як концепція панівного класу У. Домхоффа [15;
36].  Він вважає,  що цьому типу політичної еліти (правлячого класу)
характерні:

– наявність єдиного центру влади в особі панівного класу;
– високий рівень згуртованості правлячої еліти;
– домінування в панівному класі олігархів, власників і вищих

менеджерів великих корпорацій і банків;
– ліворадикальна, неомарксистська політична орієнтація;
– формування псевдоеліти, яка робить маси беззахисними і

підвищує рівень їхньої експлуатації.
На підтвердження цього висновку наведемо думку радника



Президента України академіка АПрНУ С.Б. Гавриша, висловлену
на Конгресі політологів України 14 вересня 2007 року, який вважає, що
державна еліта дотепер в Україні не сформувалася, а політичні партії
України не несуть ідеології [5].

Європейський Союз, ми вважаємо, – це реалізація моделі
глобальної капіталістичної системи, що розвивається в основному за
єдиними правилами. Ідеться не про однополярний і не багатополярний
світ, а про багаторівневу високорухому міжнародну і міждержавну
систему. На передній план висуваються такі проблеми (особливо в
економічній сфері), які вимагають багатобічних рішень, нових
міжнародних інститутів.

Розв'язати цю проблему можна тільки в умовах реалістичної,
прагматичної системи управління, фундаментом якої в ЄС стала
демократична форма правління, сприйнята всіма державними і
суспільними інститутами і громадянами.

Наскільки Україна відповідає європейській моделі державності?
Чи прийнятний спосіб реалізації політичного процесу в Україні для
європейської системи міжнародних відносин? Нікколо Макіавеллі,
аналізуючи спосіб поширення держави, виділяє окремий тип -
розбещені держави.

Макіавеллі визначив таки ознаки розбещеної держави:
– проблеми в справі призначення на посади;
– проблеми в законодавстві.
«Марність колишніх установ після розбещення суспільства

виявляється переважно в двох випадках: у справі призначення
посадовців і в законодавстві» [8; 157].

Макіавеллі, на прикладі Риму, робив висновок, що розбещене
суспільство (держава) являє небезпеку для великих і могутніх держав,
оскільки розпуста, навіть скореної держави, вражає всі гілки влади:
виконавчу, законодавчу і судову. «Ця шкідлива зміна відбулася,
звичайно, не водночас, а поступово, як всяке інше зло.

Коли Римляни підкорили Африку й Азію і підпорядкували собі
всю Грецію, вони визнали свободу свою забезпеченою і не бачили
більше навколо себе ворогів,  яких варто було б побоюватися. Ця
безпечність і ця слабкість ворогів зробили те, що римський народ при
виборі консулів став звертати увагу не на достоїнства того, кого
обирають, а на люб'язність його, обираючи того, хто більше вмів
сподобатися співгромадянам, а не того, хто вмів краще перемагати
ворогів; потім почали надавати перевагу могутнім, а не люб'язним
людям, тому внаслідок незручностей цієї установи чесні люди були
абсолютно усунені від посад. Так і в законодавстві: трибун і всякий



інший громадянин міг пропонувати народу закони; усі громадяни
могли висловлюватися "за" або "проти" цих законів, перш ніж його
пускали на голоси. Коли громадяни були чесні, ця установа була
корисна, тому що завжди корисно, щоб всякий, що має на увазі що-
небудь корисне для суспільства, міг запропонувати його; добре також,
щоб всякий міг висловити цю свою думку, щоб народ, вислухавши
кожного, міг обрати кращу думку. Але, коли громадяни розбестилися,
установа ця зробилася шкідливою, тому що одні сильні стали
пропонувати закони не заради суспільної свободи, а заради власної
влади і ніхто зі страху не наважувався заперечувати їм, тому народ
обманом або насильством був вимушений вирішувати власну свою
погибель» [8; 157].

У зв'язку з цим показові результати інтерактивного опитування
громадян на питання: "Від кого необхідно захищатися громадянам
України?", проведеного на 5-му ТВ-каналі українського телебачення 17
вересня 2005 року (діаграма 2).

Макіавеллі робить висновок, що «…важко або неможливо
зберегти або заснувати республіку в державі розбещеній. Тому краще
встановити в такій державі порядок монархічний, ніж народний, щоб
людей, зухвалість яких не можуть виправити закони, приборкувала
принаймні влада монархів» [9; 158].

Макіавеллі визначає олігархію як погану форму правління.
Подібне визначення наводиться в працях одного з родоначальників
політичної науки. Древньогрецький філософ і соціальний мислитель
Платон визначав олігархію так: "Цей лад ґрунтується на майновому
цензі:  при владі стоять там багаті, а бідняки не беруть участь у
правлінні. Встановлення майнового цензу стає законом і нормою
олігархічного ладу: чим більше цей лад олігархічний, тим вище ценз;
чим менше олігархічний, тим ценз нижчий. Наперед оголошується, що
до влади не допускаються ті, у кого немає встановленого майнового
цензу. Такого виду державний лад тримається на застосуванні
озброєної сили або ж був раніше встановлений через залякування. Хіба
це не правильно?" [10; 119].



Аристотель же акцентував увагу саме на цьому: "У Фівах був
закон: хто протягом останніх десяти років не утримувався від ринкової
торгівлі, той не мав права обіймати державну посаду" [2; 505].

У Верховній Раді України,  за словами народних депутатів Н.
Кульчинського, Ю. Соломатіна, 300 мільйонерів з 450 депутатів.
Німецький політолог Олександр Рар вважає: "На мою думку,
психологічно країна (Україна) не може відкрити свій ринок західному
капіталу настільки,  наскільки цього вимагають правила ВТО.
Олігархічні структури, що мають в Україні велику вагу, чинитимуть
опір вступу: українські олігархи бідніші за західні концерни, а останні
з радістю підуть на український ринок, як тільки будуть забезпечені
рівні правила гри".

В Україні так і не вдалося розмежувати владу і бізнес. Майже
весь період незалежності є широкомасштабною фальсифікацією
підсумків виборів, порушенням конституції і виборчого законодавства.
Неімущі і малоімущі громадяни не допущені до управління державою.
Етичною основою української влади є цинізм, як усередині самої еліти,
так і стосовно до свого народу. Це не може бути основою
демократичної держави. В Україні – не демократія, а олігархічний лад.



І саме цим визначається недоступність до управління суспільними
справами простих громадян. В українській політиці домінують
неформальні, кулуарні форми узгодження й ухвалення рішень
елітними групами. Відбулося повне зрощення підприємництва і влади,
а саме перебування при владі перетворилося на прибутковий і
безпечний бізнес.

Член-кореспондент НАН України, президент Української академії
політичних наук М.І. Міхальченко в доповіді на Конгресі політологів
України зробив висновок: «Судова влада обслуговує клани. Не
захищає громадян. Проблема поставлена ребром – чи виконує держава
свої обов'язки?» [11]. Сьогодні рано говорити про демократичні зміни
в Україні. Кажучи словами Зігмунда Фрейда, влада реалізує форму
управління – "доки люди за своєю природою ще не змінилися,
необхідно використовувати засоби, які діють на них сьогодні" [20;
415].

Концепція розвитку ЄС Франції й Англії припускає, що Європа
повинна стати супердержавою, з часом, не відразу. А для цього
необхідно укріплювати політичні інститути [18].

Європейський Союз чекає від України, насамперед, політичні
реформи. Оскільки загрозу європейській моделі міжнародних відносин
являють не низький економічний рівень, а описана Нікколо Макіавеллі
небезпека розбещення системи правління, що сформувалася.
Європейська демократична система правління може «без зусиль
перетворитися на довершену розбещеність» [10; 119].

Європейський Союз є мультиполярною регіональною системою
міжнародних відносин. Рівень рівноваги в системі підтримується
завдяки забороні надмірних претензій один до одного. У ЄС відсутня
ієрархія в системі міжнародних відносин, а відповідно рішення
формуються тільки через переговори. Фундаментом для подібного
типу міжнародних відносин може бути винятково демократична форма
правління. Це дозволяє зберігати рівновагу в системі міжнародних
відносин і представляти полюс у глобальній системі міжнародних
відносин, де існує структура, заснована на конфігурації, що враховує
співвідношення і розстановку сил та чітку ієрархію акторів. Прийняття
до Європейського Союзу держави з девіантною, не передбаченою
поведінкою, неодмінно призведе до розбалансування системи. Це може
зрештою, з урахуванням нових викликів цивілізації, таких як, міграція
населення країн менш розвинених з економічного боку, зростання
конфліктів, пов'язаних із зіткненням культур, втратою ідеалів,
підривом традицій, розмиванням самоідентичності і наполегливими
спробами «повернення до коріння», аж до сплесків реакційного



націоналізму, призвести до руйнування Європейського Союзу –
системи міжнародних відносин нового типу.

Виходячи з цього,  можна дійти висновку, що основою для
процесу інтеграції в Європейський Союз є внутрішні чинники держави
претендента. Визначальними чинниками є форма правління –
демократія, ступінь соціалізації громадян, рівень розвитку громадських
інститутів, тип політичної еліти, принципи «гри всередині еліти», а
також методи рекрутації політичної еліти. Усе інше, зокрема, стан
правосуддя і рівень економічного розвитку, є похідними – наслідком
форми правління, що затвердилася, на певному рівні розвитку
держави.
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Предметом исследования статьи является анализ влияния
внутриполитических факторов на процесс интеграции государств-
кандидатов на вступление в Европейское содружество. В статье
широко использованы работы классиков политической науки, а также
мнения и выводы современных отечественных и зарубежных
политологов. На примере Украины исследуется влияние
внешнеполитических и внутриполитических факторов на процесс
интеграции государств в Европейское сообщество как новый тип
системы международных отношений. Автор определяет значение и
место Украины в геополитике, анализирует ход политического
процесса в Украине и делает вывод, что на современном этапе
развития международных отношений приоритетное значение на
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процесс интеграции государств в Европейское сообщество имеют
внутренние факторы.

Ключевые слова: международные отношения, государство, форма
правления, геополитика, олигархия, политическая элита, демократия,
идеология, реформа, ресоциализация, интеграция, власть, мировой
порядок, номенклатура, судебная власть, развращенное государство.

The object of research of the article is an analysis of influencing of
home political factors on the process of integration of the states-candidates
on entering into the European concord. Works of classics of political
science, and also opinions and conclusions of modern domestic and foreign
political scientists, are widely used in the article. On the example of
Ukraine, influence of foreign-political and of home political factors is
explored on the process of integration of the states in European Community,
as new type of the system of international relations. An author determines a
value and place of Ukraine in geopolitics, analyses motion of political
process in Ukraine and draws conclusion, that internal factors have priority
value on the process of integration of the states in European Community on
the modern stage of development of international relations.

Key words: international relations, state, form of rule, geopolitics,
oligarchy, political elite, democracy, ideology, reform, integration, power,
world order, nomenclature, department judicial, corrupted state.


