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У статті аналізується вплив геополітичних тенденцій в умовах глобалізації на
становлення української державності. Автор показує як геополітичні інтереси головних
акторів світової політики впливають на формування національної політики України.
Зроблений висновок про те, що в сучасному глобальному світі геополітичні й геоекономічні
чинники роблять комплексний вплив, як на внутрішню політику, так і поведінку держав на
міжнародній арені. Території країн, які перебувають під цим впливом, можна визначити як
зони геополітичних інтересів.

Ключові слова: геополітика, геоекономіка, глобалізація, політична еліта, національні
інтереси, держава, фрагментація, конфлікт, демократія, реальність, політичний інтерес,
зовнішній політичний тиск.

Одним з найактуальніших напрямів сучасної політичної науки є дослідження у сфері
геополітики. Виняткове місце в сучасній геополітиці посідає Україна. Про значення України у
світовій політиці писали У. Черчиль, Ф. Рузвельт, І.А. Ільін, П.Б. Струве, П.А. Столипін. Петро
Бернгардович Струве в роботі "Велика Росія" пише: «Тепер прийшов 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» [18,
481].

Особливе геополітичне значення Україна набуває в умовах глобалізації, загострення
боротьби за доступ до енергоресурсів і контролем транспортних артерій, які пролягають з
російського Сибіру до Західної Європи.

Саме боротьба за контроль за українською територією впродовж століть була головною
перешкодою в розвитку української державності.
У новітній період історії, після розпаду СРСР геополітичне значення України зростає. Цікава
думка Збігнева Бжезинського висловлене в книжці «Велика шахівниця»: «Без України Росія
перестає бути євразійською імперією...» [1, 62].

2008 року за умов, коли Росія знов претендує на другий полюс у світі, актуальність теми
значення України в геополітиці тільки зростає. 1 жовтня 2008 р. відомий німецький фахівець у
галузі зовнішньої політики Рітц Хауке пише: «На думку Росії, довгострокова стратегія
американської зовнішньої політики ясна саме з геополітичної точки зору: як було
запропоновано Бжезинським, США продовжують поширювати свій вплив на азіатському
континенті, оскільки будь-яке розширення Європейського Союзу на схід з урахуванням даних
обставин одночасно розширює і американський вплив. За допомогою комбінації з розширення
ЄС на схід і експансії НАТО інтегрованими в західну зону впливу повинні стати багато з
колишніх республік Радянського Союзу, наприклад, Грузія, Азербайджан, Україна і
Узбекистан» [15].

В українській політичній науці дослідженню цієї важливої проблеми недостатньо
приділяється уваги. Новизна підходу полягає в розгляді процесу становлення української
державності через призму геополітичних інтересів головних світових акторів.

Наслідки переходу від біполярного світу до всесвітньої монополії США у світовій
політиці по-різному оцінюється фахівцями політичної науки. Одні вітають переможний марш
демократії американського зразка на всіх континентах планети, кажучи про переддень повної
перемоги над тоталітаризмом. Водночас більшість учених розуміють, що наслідки загальної
переваги і нового однополярного світоустрою, відповідно до сценарію США, можуть мати
апокаліпсисні наслідки.

Американські політологи Стефан Брукс і Вільям Уолфорт на сторінках впливового
журналу «Форейн Аффейрс» 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» [3, 12–23].

Дискусія про третю хвилю демократизації відсунула на задній план традиційні методи
оцінки міждержавних взаємин, в основі яких лежить економічний і військовий потенціал.

Глобальні геополітичні зміни, насамперед у країнах мусульманського світу, Балканського
півострова і на пострадянських територіях, примушують дивитися на світ не через призму
загальнолюдських цінностей, а за допомогою оцінки реальних подій, багато з яких набули
незворотний характер, можливо, на найближчу історичну осяжну перспективу.

Член-кореспондент РАН, доктор історичних наук Ан.А. Громико вважає, що саме
силовий потенціал, разом з економічною потужністю США, визначає розвиток міжнародних
відносин. «Американська військова перевага утвердилась надовго. Економіка США така
сильна, що підтримка цієї переваги обходиться їм всього 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,
фінансів, ідеології, засобах масової інформації, масовій культурі. Домінування США у
світових справах – це стан status guo (воно стійке)» [3, 12–13].

Події останніх років не лише змінили геополітичний розклад серед світових
геополітичних гравців, але й змінили сам геополітичний ландшафт Євразії. Практично
дезавуйовані всі міжнародні домовленості, що визначали принципи світового порядку,
досягнуті після Другої світової війни. З політичної практики зникають такі поняття, як
суверенітет держави, невтручання у внутрішні справи суверенних держав. Початок третього
тисячоліття ознаменований новими формами міждержавних взаємин – державним тероризмом,
що раніше не мав подібних масштабів.

На задній план відійшли такі поняття, як права людини. До діяльності спецслужб
демократичних країн увійшла, загалом, середньовічна практика викрадання і знущання над
людьми, що зводить нанівець саме поняття прав людини, як таке. Крім того, діяльність
спецслужб досить часто почала виходити з-під контролю формальних інститутів влади. Як
вважає доктор історичних наук генерал-полковник Івашов Л.Г., людство зіштовхується із
ситуацією, коли спецслужби з інструменту держави перетворюються на самостійного
політичного актора [6, 33–40].

Безумовно, цивілізація перебуває на стадії інформаційно-технологічного підйому. Разом з
тим, у суспільно-політичній сфері перераховані тенденції в сукупності з ігноруванням
елементарних прав і свобод людини з боку держав, які прийнято вважати оплотом демократії,
ставлять під сумнів питання про те, чи рухається людство в бік суспільного прогресу і чи
відповідають нові суспільно-політичні реалії принципам гуманізму і демократії як об'єктивна
реальність.

Україні важливо визначити своє місце в геополітичному процесі і сформувати свою
політику, що враховує світові реалії, що склалися, з одного боку, і що, з другого боку
забезпечує максимальне використання всіх внутрішніх ресурсів на користь побудови своєї
національної держави.

Як показує практика державного будівництва незалежної України, завдання це виявилось
украй складним і, незважаючи на готовність суспільства до побудови національної, правової,
демократичної держави, цей процес буксує, а політична еліта країни демонструє повну
недієздатність з управління суспільством і державою в межах конституції і чинного
законодавства.

1. Геополітичний і геоекономічний аспект проблеми в контексті глобалізації.
Очевидно, що темпи економічного розвитку цивілізації в третьому тисячолітті вже зараз

позначили головну проблему, з якою людство зіштовхується вже сьогодні, – недолік
сировинних ресурсів і енергоносіїв. Саме це є головним аспектом конфлікту між сходом і
заходом, у якому Україні при розвитку подій за поточним сценарієм цілком може бути
приготована роль винятково як території зіткнення інтересів.

Україна найближчий сусід Росії – тієї країни, що володіє величезними природними
ресурсами, об'ємом запасів, які навіть складно оцінити. Подібних запасів у світі більше просто
ніде немає. Тому цілком природно, що США, використовуючи своє однополярне світове



панування, прагнутимуть до російського ресурсного «кладу». І це стосується не лише
США – це стосується всієї світової спільноти. Природні ресурси у світі вичерпуються, а
відповідно боротьба за доступ до них буде неминуче загострюватися. З одного боку,
учасниками цієї боротьби будуть США, Європа (яку, поки, влаштовують умови користування
російськими ресурсами), Китай і країни мусульманського світу. З другого боку, уже сьогодні
спостерігається процес усвідомлення російською політичною елітою тих серйозних
геополітичних загроз, перед обличчям яких Росія опинилася на початку III тисячоліття.

Це чітко прослідковується при аналізі послання екс-президента Росії В.В. Путіна
Федеральним Зборам Російської Федерації від 10 травня 2006 року. Уже тоді В.В. Путін заявив
про те, що військові витрати Росії «не йдуть ні в яке порівняння з витратами Сполучених
Штатів Америки. Їх військовий бюджет в абсолютних величинах майже в 25 разів більший,
ніж у Росії. Ось це і називається в оборонній сфері «їхній будинок – їхня фортеця».

Але це означає, що і ми з вами повинні будувати свій будинок, свій власний будинок
міцним,  надійним.  Тому що ми ж бачимо,  що у світі відбувається.  Але ми ж це бачимо. Як
мовиться, «товариш вовк знає кого їсти». Їсть і нікого не слухає. І слухати, судячи з усього, не
збирається. Куди тільки дівається весь пафос необхідності боротьби за права людини і
демократію, коли мова заходить про необхідність реалізувати власні інтереси?» [14]. Саме
тією, що розвернулася вже нині, боротьбою за російські природні ресурси обумовлено
посилення впливу на Україну з боку США. З другого боку, як видно з тексту послання екс-
президента Росії В.В. Путіна, Росія прагнутиме протистояти непідконтрольному використанню
її природних ресурсів як США, так і третіми країнами.

Саме географічне розташування України як найближчого південно-західного сусіда Росії
обумовлює в найближчій історичній перспективі посилення боротьби, не лише за політичний
вплив на Україну, але й за контроль за її територією, зокрема й для використання території у
військових цілях з боку США та інших економічно високорозвинених країн,
посилюватиметься під різними формально зрозумілими легендами. (Економічна допомога,
боротьба зі СНІДом, членство в НАТО, членство в ЄС, гарантії територіальної цілісності і так
далі.)

Природна, життєва необхідність протистояти цьому неминучому процесу посилюватиме
прагнення Росії відновити, втрачені за останніх 17 років, політичні важелі впливу на Україну.
Зокрема за допомогою використання економічної складової, включаючи важелі енергетичного
тиску і бойкоту українських товарів та інших економічних, політичних, психологічних, а
можливо і військових санкцій.

Економіка Росії зараз перебуває не в меншій залежності від України, ніж українська від
Росії. Не секрет, що основу економічного потенціалу Росії складають доходи від торгівлі
енергоресурсами, насамперед газом і нафтою. Україна є країною, через яку йде основна частка
всього експортного російського транзиту. І ця економічна реальність зберігатиметься, як
мінімум, декілька років. Мало того, це основний важіль регулювання зовнішньополітичних
відносин Росії з провідними країнами не лише Європи, але й світу. Загострення відносин щодо
транзиту російських ресурсів територією України дуже небезпечне не лише для російської
економіки, але й для економіки країн ЄС, куди Україна прагне потрапити. Крім того,
загострення питання може перевести відносини України і Росії та України і Європи зі стадії
уповільненої чвари "слов'янської рідні" в стадію відкритого силового конфлікту як між Росією
й Україною, так і між Європою й Україною, а то і між Росією і Європою проти України.

Перевід цих відносин у стадію конфлікту, насамперед, несе геополітичні преференції
США і призводить до економічних втрат ЄС, послаблюючи союзника США і, одночасно, його
головного економічного суперника, роблячи його зговірливішим. Одночасно завдається удару і
по геополітичних інтересах Росії. США займає територіально вигідніші геополітичні позиції в
Європі, у дійсності втручаючись у сферу російських геополітичних інтересів. Унаслідок
змінюється весь, що склався останніми 200 роками, геополітичний ландшафт і остаточно
денонсуються всі післявоєнні домовленості.

Останні події з проведення вчень НАТО в Криму не залишають сумнівів, що
найближчими роками Крим може бути анексований на користь США (НАТО). Форма анексії
при цьому майже не має значення. Ясно, що в цьому випадку США отримують можливість
контролювати значну частину двох континентів одразу – Євразії й Африки – насправді



безкарно. Це відповідає сучасній американській концепції ведення безконтактних війн. У
дійсності це принципово змінює концепцію впливу на ісламські країни, насамперед Ірак й
Іран. Сучасний досвід ведення воєн у мусульманських країнах показує, що США не зможе
протистояти мусульманським країнам при перебуванні військ усередині країни. Разом з тим,
США прагне не упустити контроль за природними ресурсами близького і середнього Сходу.
Саме територія України (Криму) є ідеальним плацдармом для реалізації концепції
безконтактної війни в регіоні географічного розташування мусульманських країн та
інструментом військового тиску на Росію. (Польотний час крилатої ракети до Москви
становить менш ніж півгодини.)

Звичайно, форма доступу до природних і енергетичних ресурсів Росії може бути різна. Це
може бути покупка за сприятливими цінами. Не виняток, що це може бути захоплення,
приклад якого ми спостерігали в Іраку. Можливо, це будуть спроби зміни державних режимів
у країнах геополітичного оточення на лояльні, на умовах цивілізованого колоніального
режиму, або щось інше. Можливо, спроби розчленування самої Росії. Проте для забезпечення
доступу до ресурсів підбиратимуться необхідні важелі тиску.

Методи і форми цієї боротьби залежатимуть від гостроти питання (ступені потреби в
ресурсах). Поки вони міститься в цивілізованих межах. Ґрунтуючись на теоретичній спадщині
Нікколо Макіавеллі, важко сказати чи довго ці цивілізовані межі зберігатимуться. Це може
залежати від двох чинників:

1. Якими темпами виснажуватимуться світові природні ресурси.
2. Наскільки ефективно розвиватиметься наука і чи будуть темпи її розвитку відповідати

рівню, відповідному задоволенню природних потреб цивілізації.
Історично склалося так, що Україна, через своє геополітичне положення, опинилась у

сфері інтересів як Сходу, так і Заходу. На нашу думку, цим визначається така запекла боротьба
за контроль за її територією. Цим пояснюється історичний тривалий період відсутності
національної державності в Україні.

Саме цими геополітичними реальностями вже в третьому тисячолітті і визначається як
сама суть процесу становлення української державності, так і темпи її становлення.

2. Внутрішні чинники, що перешкоджають становленню української державності.
Україна є точкою перетину геополітичних інтересів провідних світових гравців,

передусім Росії, США, ЄС і в найближчій перспективі ісламських країн. Потенційний і
реальний вплив цих країн в умовах, що склалися після розпаду СРСР, став визначальним
чинником у процесі становлення української державності. Україна – молода держава, що не
має повноцінного досвіду і традицій державного будівництва, що склалися. Саме з цієї
причини процес становлення державності йде вкрай повільно і неефективно, спостерігається
високий рівень фрагментації державності, не лише за територіальним принципом, але, й
особливо в період після 2000 року, за державно-галузевим. Прикладом того є процес створення
коаліції у Верховній Раді України після виборів 2006 року і подальших позачергових виборів
2007 року.

На нашу думку, перешкодою становлення української державності насамперед є
геополітичне положення України, яке обумовлює декілька основних причин, які гальмують
цей непростий процес. Як головні причини, на наш погляд, можна виділити такі:

1. Територіально-етнічні причини, які обумовлені національними особливостями
українських регіонів, що склались історично, і які умовно можна поділити на:

– західний регіон, що включає області України, раніше історично схильні до впливу
Польщі, Угорщини, Румунії та інших країн Європи, що, безумовно, внесло свої особливості до
психології жителів західних областей і сформувало особливо стійку етнічну групу, яка
кардинально відрізняється від інших регіональних етнічних груп України. Крім того, значна
частка цих територій не входила до складу України до 1939 року. Деяка частина населення
боролася проти СРСР зі зброєю в руках у роки Великої Вітчизняної війни. Населення цих
областей було схильне тривалий час до дії культури інших народів. Західний регіон пов'язаний
не лише культурно, але й генетично з прикордонними районами сусідніх країн;

– південно-східний регіон включає південні і східні області України. Цей регіон бурхливо
індустріально розвивався як у період інтенсивного розвитку капіталізму в Росії в XIX –
початку XX ст., так і в період перших п'ятирічок і подальшого будівництва радянської



держави. Через особливості розвитку індустріального виробництва в цих регіонах
склалися специфічні суспільні стосунки між людьми. Вони характеризуються високим
ступенем інтернаціоналізму і високим рівнем колективізму. Індустріалізація цих районів
України нерозривно пов'язана з їхнім заселенням інженерно-технічним персоналом і
кваліфікованими робітниками з Росії. Унаслідок цей регіон через історичні умови й культуру
більше тяжіє до Росії, разом з тим, велика частка населення ідентифікує себе українцями;

– як окремий регіон необхідно виділити Крим, де переплелися десятки етносів, історичне
коріння яких іде глибоко в історію не лише України і Росії,  але й становлення цивілізації. У
Криму проживає понад 100 народів і народностей. Саме в боротьбі за Крим Росія
перетворилася на імперію.

Найбільший вплив на становлення державності України надає нечисленна, але добре
організована, така, що має міцну фінансову, матеріальну і політичну базу, єврейська община. Її
особливістю в Україні є, з одного боку високий ступінь національної консолідації, а з другого
– добре інтегрований надетнічний статус у політичній і економічній еліті України. Її
суспільний статус має історичне коріння, що йдуть у 20-ті роки минулого століття в процес
формування політичної еліти в Криму, так званого «Кримського проекту», ініційованого
американською добродійною єврейською організацією «Джойнт». «Активними його
прихильниками виступали Троцький, Каменєв, Зінов’єв, Бухарін, Риков, Цюрупа,
Сосновський, Чичерін. Ще тоді, в січні 1924 року, уже йшлося про «автономний єврейський
уряд, що федерує з Росією» [5, 12].

Саме територіально-етнічні причини є важливою перешкодою становлення української
державності. Вони визначили розкол політичної еліти України. При цьому в основі розколу
політичної еліти України лежать не антагоністичні ідеологічні причини, а винятково
кон'юнктурні корисливі економічні інтереси. Подібна ситуація склалася в період правління
екс-президента України Леоніда Кучми внаслідок підміни правових і економічних методів
управління суспільством і економікою, методами кримінальними, коли громадян України
насправді обмежили в правах на участь в економічному і політичному житті країни. Водночас,
громадяни України демонструють неготовність відстоювати свої економічні й політичні права,
на відміну від фракцій, загалом, єдиною за походженням, політичної еліти [16].

Фактичний стан політичної еліти України можна визначити, як неформальний пакт з
приводу поділу сфер економічного і територіального впливу. Водночас взаємини всередині
еліти потрапляють під визначення англійського філософа Томаса Гоббса, які можна
схарактеризувати, як «війна всіх проти всіх» [20, 137].

2. Система взаємин, що склалася, усередині еліти і ставлення еліти до суспільства і
передусім до держави визначають другу причину заборони розвитку державності.

Система взаємин, що склалися, сприяє підвищенню рівня фрагментації української
держави, зростання рівня якої, у свою чергу, створює реальну загрозу вже існуванню держави
як такої і переводить рівень суспільних відносин у більш ранні періоди розвитку людства, аж
до рівня феодальних відносин, аж до форм работоргівлі, які так само камуфлюються. Багато
прикладів того ми спостерігаємо в сучасній Україні. Серед них: нелегальне працевлаштування
всередині країни, трудова міграція (т.з. заробітчани), сексуальне рабство, торгівля людьми і
дітьми, зокрема, для трансплантації органів і т.д.

Фрагментація держави, тобто виникнення і швидке кількісне зростання автономних від
держави, зокрема, і приватних структур і організацій, і навіть приватних осіб, що ігнорують
державу не лише за територіальними, але й функціональними ознаками. (Зазвичай,
держчиновників всіх напрямів). Ці структури й організації у своїй діяльності використовують
як реальне, так і потенційне насильство для витягання нелегального (кримінальною) прибутку
на території, яка перебуває під формальною державною юрисдикцією, а реально
використовують тільки державні права (насильство й оподаткування) в приватних корисливих
інтересах. Практично фрагментація держави рівносильна дифузії основних державних прав –
насильства, оподаткування й арбітражних функцій. І в державних, і в приватних структурах, у
більшості випадків, ігнорується законодавство, економічна діяльність перебуває в тіні (тобто в
кримінальному секторі). Невживання заходів з боку держави насправді стимулює подальший
розвал системи правління, тим самим переводить взаємини держави і суспільства зі сфери
публічної в стан прихованого неприйняття держави або відкритого протистояння [22].



У свою чергу розвал системи правління перекладає суспільні відносини на нижчий
рівень, аж до відкоту до природного стану.

В Україні спостерігається зворотний процес тому, який Ч. Тіллі описав як досить
простий економічний механізм XV–XVI ст., що стимулював розвиток держави. Суть цього
механізму полягає в тому, що той, хто має у своєму розпорядженні засоби насильства (феодал,
король, загалом держава), продає функції захисту суб'єктам, які займаються господарською
діяльністю на підконтрольній території. У дійсності цей продаж послуг і є збором податків.
Специфікою цієї послуги є те, що не купити її просто не можна, оскільки і виробник небезпеки
і виробник захисту є одна й та ж особа або група осіб [24, 10–40]. М. Вебер, Н. Еліас, Ч. Тіллі
розглядали процес формування держави, як процес встановлення монополії на насильство й
оподаткування. Тоді важко було навіть припустити, що розпад системи управління можливий
у розвинених країнах. Проте посткомуністична криза державності як в Україні, так і в інших
країнах показала, що суспільно-історичний прогрес може еволюціонувати в реверсному
напрямі. Демонополізація монополії держави на насильство й оподаткування приводить до
ефекту суспільного й економічного атавізму, коли з номенклатури, чиновників і карних
злочинців з'являються феодали, а зі співробітників служби безпеки й міліції – банальні
бандити, цілком конкурентоздатні із середньовічними шкуродерами. 2005 року приблизно
проти 1000 депутатів різного рівня порушені кримінальні справи, що характеризує ступінь
розвалу системи правління в країні [9]. Такий високий рівень правопорушень серед
представників еліти позначає третю, глобальну для країни проблему – участь в органах
державної влади в Україні є не чим іншим, як інструментом у реалізації власних бізнес-
інтересів. Це підтверджує і екс-народний депутат України, крупний підприємець Олександр
Волков, розповідаючи про звичаї, що панують у Верховній Раді України. Кажучи про те, що у
Верховну Раду України олігархи йдуть, щоб захищати інтереси свого бізнесу, він сказав:
«Якщо у тебе 100 000, тебе «рве» (вимагає, оббирає, вимагає хабарі. авт.) місцева влада. Якщо
ти заробляєш мільйони, тебе «рвуть» прокуратура, МВС і ін. центральні фіскальні органи». А.
Волков вважає: «У Верховній Раді депутат захищає свій бізнес» [2].

Характеризуючи взаємини у Верховній Раді України, екс-народний депутат України
Олександр Волков розповідає, що народний депутат України може заробити 30 – 40 тис. $ за
рік. За яке-небудь одне «серйозне голосування» (призначення прем'єр-міністра, рішення щодо
приватизації, «серйозні» закони) депутат може отримати, «…то дають в руки по 50 – 100 тис.
$» [2].

Високий рівень фрагментації держави і, як її наслідок, високий ступінь розвалу системи
позначають головну проблему становлення української державності, яка полягає в тому, що
державна влада розглядається всіма громадянами країни виключно, як джерело особистого
збагачення. Унаслідок, Верховну Раду України важко назвати законодавчим органом держави.
Радше це олігархічний клуб, що забезпечує особисті інтереси олігархів і відставних
чиновників: «казино», у якому програють громадяни. У Верховній Раді України, за словами
екс-народних депутатів Н. Кульчинського, Ю. Соломатіна, 300 мільйонерів з 450 депутатів
[16].

Зовні Кучмі вдалося балансувати між Заходом і Росією, граючи на амбіціях обох сторін
відразу. Приклади визнання Кучми проросійським політиком очевидні. Захід поблажливо
ставився до цих витівок Кучми тривалий час, розуміючи ступінь енергетичної залежності,
ступінь генетичного й історичного впливу Росії і її географічну близькість до України. Разом з
тим, Захід вважав, що заслуги Кучми з віддалення України від Росії безперечні. Швейцарська
газета «Neue Zurcher Zeitung» задовго до подій «помаранчевої революції» 2004 року писала:
«Часто залишається непоміченим той факт, що Росія навіть у таких колишніх радянських
республіках, як Україна або Білорусь, не може діяти на свій розсуд. Президент Кучма, яким би
«незахідним» він не здавався багатьом європейцям, не пустив Україну під крило Москви. Він
посилено лавірує між Сходом і Заходом: Київ то укладає договір про створення Єдиного
економічного простору спільно з Росією, Казахстаном і Білоруссю, то тут же починає активно
просити про прийняття його в ЄС» [23].

Політику української еліти можна визначити як багатовекторний популізм. Її мета:
максимально мінімізувати як вплив Росії, так і вплив Заходу на процеси становлення в Україні
«гібридного» режиму [10, 81], що має зовнішню форму капіталізму, а зміст тоталітарного



кримінально-номенклатурного олігархічного режиму. Заслугою президента Леоніда
Кучми є те, що він блискуче об'єднав всі найгірші риси сталінського і брежнівського
тоталітаризму, зі всіма пороками дикого капіталізму.

Лідер однойменного політичного блоку Юлія Тимошенко вважає, що діяльність
української політичної еліти направлена на збереження суспільно-політичного статус-кво, що
склався при Леоніді Кучмі та виражається в збереженні правління «маленьких «кучм», – не
таких помітних, але не менш жадібних і жорстоких, безупинно відриваючих ласі шматки від
нашої ледь живої Батьківщини...» [8, 82].

Прямим наслідком відсутності національної об'єднувальної ідеї є рівень розвитку
громадянського суспільства в Україні і ступінь ресоціалізації пересічних громадян. Кандидат
історичних наук Володимир Полохало вважає «…«середній» українець зовсім не відрізняється
особливими домаганнями в плані статусу суб'єкта змін, що відбуваються в країні ...він обрав
для себе роль стороннього, індиферентного спостерігача інституційних і економічних
трансформацій, ініційованих вузьким прошарком політичної і ділової еліт, а також
елітоутворювальними групами. Схоже, що «середній» українець віддає перевагу стану різко
зниженої соціополітичної життєдіяльності – свого роду цивільний «сірник» – з демонстрацією
відсутності яких-небудь вітальних сил» [13, 25]. Ця ситуація зберігається і після
«помаранчевої» революції 2004 року.

Ще 2005 року, після того, як Ющенка привели до влади, і його команда відпрацювала
перші 100 днів, на Заході сталі висловлюватися конкретніше. У травні 2005 року іспанська
газета "Еlcorreo" писала: «Вважати, що Ющенко в Україні почне розробляти формули
соціальної економіки на противагу панівному мафіозному капіталізму, значить, попросту
повертатися спиною до дійсності» [21].

Наслідком перерахованих причин є відсутність в Україні консолідуючої української
національної ідеї, подібної тій, що є в США або європейських цивілізованих країнах.

Водночас у середовищі політичної еліти сформувалась ідеологія, яку можна
кваліфікувати не інакше, як цинізм. Українська політична еліта реалізує себе не інакше, як
псевдоеліта. Так, Хосе Ортега-і-Гассет, кваліфікує еліту суспільства, як категорію особливу,
етичну, таку, що володіє особливими, генетичними якостями служіння суспільним інтересам
[11, 257].

Сучасна українська еліта не витримує випробування владою. Дослідники пострадянської
еліти відзначають її етичне розкладання, те, що пристрасть до накопичення витісняє з їхньої
свідомості ідеали демократії. До аналогічної думки приходить і американський фінансист і
меценат Джордж Сорос. 2005 року на прес-конференції в Києві він заявив:  "В Україні
грабіжницький капіталізм. ...Для змін необхідні десятиліття» [17].

Україну не можна назвати цивілізованим ліберальним суспільством, мабуть, це і є
причиною, про яку писав відомий американський політичний філософ Майкл Уолцер у книжці
«Сфери справедливості», що головна небезпека для ліберального суспільства виникає від того,
що гроші і власність можуть стати «панівними благами», здатними купити майже все. Великі
власники в змозі фінансувати всі виграшні виборні кампанії, за допомогою корупції впливати
на публічні інститути, автоматично отримувати соціальну пошану, купувати любов і
прихильність інших людей, тоді основа цивілізованого, демократичного суспільства
руйнується [25, 83].

Сучасна політична система України в значній мірі є небезпечним «гібридом» тих, хто
зжив себе в умовах цивілізації «вчорашнього капіталізму», а частенько і феодалізму, і рис так
званого реального «розвиненого соціалізму». Цей насаджуваний зверху симбіоз суспільного
атавізму веде суспільно-політичні процеси в безвихідь, направляє еволюцію суспільства в
ретроспективний напрям, уводить у стан стагнації розвиток економіки.

Юлія Тимошенко в контексті підвищення цін на енергоносії так оцінює стан економіки і
соціальної сфери України: «Я думаю, що це призведе до повного колапсу країни найближчим
часом». Крім того, вона вважає, що хаос торкнеться всіх сфер життя країни без винятку [4].

З аналізу інтересів глобальних гравців сучасної геополітики і тієї, що склалася під їх
дією, а також дією історичних і ментальних чинників, форми правління і типу політичної еліти
в Україні (за У. Домхоффом) [25, 32], з високим рівнем достовірності можна дійти висновку,
що Україну і далі роздиратимуть політична боротьба зсередини, а зовнішній тиск з боку



світових геополітичних акторів посилюватиметься.
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In the article, influence of geopolitical tendencies is analysed in the conditions of
globalization on becoming of the Ukrainian state system. An author shows, as geopolitical interests of
basic actors of worldwide policy influence on forming of national policy of Ukraine. A conclusion is
done that in the modern global world geopolitical and geoeconomical factors render complex
influence, both on a domestic policy and conduct of the states in the international arena. Political
science determines territories of countries, which are under influence of global political actors, as
area of the national interests
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fragmentation, conflict, democracy, reality, political interest, external political pressure.
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В статье анализируется влияние геополитических тенденций в условиях глобализации
на становление украинской государственности. Автор показывает, как геополитические
интересы основных актеров мировой политики влияют на формирование национальной
политики Украины. Сделан вывод о том, что в современном глобальном мире
геополитические и геоэкономические факторы оказывают комплексное влияние, как на
внутреннюю политику, так и поведение государств на международной арене. Территории
стран, находящиеся под этим влиянием, можно определить как зоны геополитических
интересов.

Ключевые слова: геополитика, геоэкономика, глобализация, политическая элита,
национальные интересы, держава, фрагментация, конфликт, демократия, реальность,
политический интерес, внешнее политическое давление.


