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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Упродовж останніх десятиліть дедалі більшої 

гостроти та суспільного значення набувають дебати щодо подальшого 

цивілізаційного вибору України на теренах сучасної Європи. Виникають 

питання, над якими сьогодні постійно замислюються науковці, політики, 

експерти, представники громадськості: “Хто ми?” і “Куди рухаємось, у 

Східному чи у Західному напрямку?”.  

У зв’язку із цим досить серйозно, на державному рівні, постає питання 

про роль України як дієвого геополітичного актора як в регіоні Центральної 

та Східної Європи (далі – ЦСЄ), так і на Європейському континенті. 

Проблему можна було розглядати, проектуючи її на середньострокову 

перспективу наступним чином: чи Україна, нехтуючи необхідністю 

здійснення вкрай назрілих глибоких внутрішніх реформ, стане кризовою 

периферією керованого Російською Федерацією  Євразійського союзу, чи під 

організаційним і правовим контролем брюссельської бюрократії, також 

втрачаючи деякі атрибути суверенності, буде поступово просуватися шляхом 

євроінтеграції. 

У цьому плані важливою є проблема того, наскільки адекватно, 

враховуючи власні непрості політичні і соціально-економічні реалії, 

політичне керівництво і громадянське суспільство в Україні сприймає досвід 

країн ЦСЄ, які пройшли етапи євроінтеграції та спромоглися стати з правової 

точки зору рівноправними членами субрегіонального об’єднання – 

Європейського Союзу (надалі – ЄС). Причому тут необхідно дати відповідь 

на досі актуальне в наш час питання, сформульоване колись Дені де 

Ружмоном: «Які риси “озахіднення” і нові виміри ціннісних трансформацій 

мають здобути ті держави і народи, які у перспективі бажають стати 

учасниками оновленої і більш стабільної Європи?». 
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Усі ці питання, як засвідчує практика, дискусійні, вони привертають 

неабияку увагу дослідників-політологів та громадськості як в Україні, так і за 

її межами. Ось чому нагальною потребою є всебічне наукове дослідження 

місця і ролі України у контексті відносин по лінії Схід – Захід  та їх 

відображення в експертних оцінках та інформаційно-аналітичних матеріалах 

якісних ЗМІ. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами і темами. 

Дисертацію виконано в межах комплексної науково-дослідницької теми 

кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича – «Проблеми розвитку міжнародних інформаційних 

систем: європейський досвід і суспільно-політичні практики» (державний 

реєстраційний номер – 0111U004596). 

Мета і завдання дослідження. Виходячи з наукової актуальності 

обраної проблематики, мета дисертаційної роботи полягає в комплексному 

дослідженні ролі і місця України у контексті відносин “Схід–Захід” на 

сучасному етапі у віддзеркаленні якісних національних ЗМІ.  

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 

- виокремити та розкрити сутність базових теоретико-методологічних 

підходів до формування сучасного геополітичного дискурсу в Європі у 

контексті розвитку взаємин на Східному і Західному “геополітичних 

напрямах” (насамперед із врахуванням сучасних позицій ЄС і РФ); 

- проаналізувати особливості геополітичного позиціонування України між 

Сходом і Заходом на початку ХХІ ст.;  

- охарактеризувати специфіку відображення сучасних відносин України з 

РФ, зокрема їх геополітичний та економічний аспекти, в якісних 

національних ЗМІ; 

- висвітити базові питання відносин України з Євросоюзом у матеріалах 

якісних ЗМІ та в експертних оцінках; 
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- визначити особливості відносин і проблеми адаптації Україною 

європейського досвіду сусідніх держав ЦСЄ та їхнє віддзеркалення в 

аналітичних матеріалах преси; 

- показати особливості транскордонної співпраці України в контексті 

Європейського вибору (за експертними оцінками); 

- з’ясувати особливості формування образу “іншого” у національних ЗМІ 

(на прикладі іміджевих характеристик ЄС і РФ).  

Об’єкт дослідження – геополітичне позиціонування України в 

контексті сучасної системи міжнародних відносин.  

Предметом дослідження є засадничі проблеми міжнародного 

співробітництва України у контексті відносин “Схід–Захід” у віддзеркаленні 

якісних національних ЗМІ. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 2005 до літа 

2014 року, тобто з часу обрання Україною курсу на реальне зближення з ЄС і 

поглиблену євроінтеграцію аж до підписання офіційним Києвом економічної 

частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом 27 червня 2014 року. 

Методи дослідження. Дисертаційна робота носить міждисциплінарний 

характер, тому застосовується низка загальнонаукових та спеціальних 

методів. Досліджуючи особливості розвитку міжнародних відносин останніх 

десятиліть, автор використовує системний, цивілізаційний, структурний та 

функціональний методологічні підходи.  

Застосування аналітичного методу допомогло при аналізі джерел, 

зокрема провідних вітчизняних ЗМІ, на сторінках яких розглядаються 

ключові проблеми міжнародного співробітництва нашої держави в контексті 

відносин по лінії Схід–Захід.  

Функціональний підхід застосовувався при дослідженні інформаційної 

складової неоднозначних міжнародних процесів, які знайшли відображення в 

експертних та прогностичних оцінках на сторінках провідних 

загальнополітичних журналів і в щоденній пресі. 
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Використання порівняльного методу дозволило зіставити й простежити 

еволюцію зовнішньополітичних пріоритетів України в рамках непростого 

геополітичного вибору між ЄС та РФ на початку ХХІ століття. 

Досліджуючи феномен формування громадської думки в Україні з 

ключових питань взаємин з об’єднаною Європою, особливе значення 

надавалося напрямку, безпосередньо пов’язаному із соціологією знання, 

цінність якого полягає в тому, що той чи інший тип мислення, зокрема 

експертні й прогностичні оцінки у ЗМІ, зумовлені соціокультурними та 

цивілізаційними умовами розвитку суспільства.  

Дедуктивний метод дозволив використати широкий фактологічний 

матеріал відкритої преси для наукових узагальнень і, певною мірою, 

неупереджених наукових висновків. Метод індукції дав можливість 

узагальнити розрізнені дані та аналітико-прогностичну інформацію. Метод 

контент-аналізу використано при комплексному аналізі експертних та 

аналітичних текстів вітчизняних ЗМІ.  

Наукова новизна одержаних результатів. У поданій до захисту 

дисертації практично вперше у вітчизняній політичній науці комплексно 

досліджена проблематика позиціонування України в контексті нової 

геополітичної конфігурації по лінії Схід–Захід у відображенні якісних ЗМІ з 

врахуванням експертних оцінок та налаштування громадської думки. 

Вперше: 

- узагальнено матеріали якісних ЗМІ, де містяться експертні та 

аналітичні оцінки, а також проаналізовано статті і матеріали як 

провідних політичних тижневиків, так і щоденної преси, з актуальних 

питань зовнішньої політики України в контексті відносин, насамперед, 

між РФ та Євросоюзом;  

- здійснено аналіз матеріалів преси стосовно питань, пов’язаних із 

можливостями і прорахунками в енергетичній політиці України на 

сучасному етапі з урахуванням інтересів ключових гравців як на 

західному напрямі – ЄС і США, так і на східному – Росії. 
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Уточнено: 

- значення для українського соціуму досвіду євроінтеграції окремих 

держав ЦСЄ – “нових сусідів” в якості членів Євросоюзу, і, у зв’язку із 

цим, проаналізовано експертні оцінки, які з’являлися останніми 

роками на сторінках якісних ЗМІ. 

Набули подальшого розвитку: 

- положення про те, що підтримання і розвиток якісної, аналітичної 

журналістики залежить не тільки від сумління журналістів, а багато в 

чому зумовлені виваженим соціальним замовленням відповідальної 

держави, а також тієї частини соціуму, яка потребує аналітичних 

матеріалів і експертних оцінок; 

- теза про необхідність усебічного і більш глибокого вивчення 

громадської думки на регіональному рівні щодо її спроможності 

впливати на корегування та ефективний розвиток транскордонного 

співробітництва України з сусідніми державами.  

Практичне значення одержаних результатів визначається науковою 

новизною й полягає в можливості їх застосування в науково-дослідних, 

навчальних і прикладних цілях. Результати дослідження можуть 

використовуватися в подальшому у процесі наукової розробки проблематики 

міжнародних відносин на загальноєвропейському та регіональному рівнях з 

урахуванням фактора національної безпеки. Вони також можуть 

використовуватись у навчальному процесі – при викладанні базових 

дисциплін і спецкурсів для студентів, які спеціалізуються у сфері 

міжнародних відносин, таких як “Міжнародна інформація”, 

“Країнознавство”, а також “Політологія” і “Державне управління”; з 

проблематики міжнародної безпеки і глобальних економічних студій, а також 

журналістики. Положення і висновки дисертації можуть використовуватись в 

аналітико-прогностичній роботі МЗС України, особливо при розробці 

сучасних іміджевих стратегій на національному і регіональному рівнях.  
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Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження були оприлюднені на таких науково-практичних 

конференціях: Криворізька сесія І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Придніпровські соцально-гуманітарні 

читання» (Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.), Міжнародна науково-практична 

конференція “Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної 

нестабільності” (м. Одеса, 5-6 квітня 2013 р.), Третя Всеукраїнська науково-

практична конференція «Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Кам’янець-

Подільський, 7 червня 2014 року), Дніпропетровська сесія ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Прідніпровські 

соціально-гуманітарні читання» (29 листопада 2014 р., м. Дніпропетровськ). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення, висновки, 

сформульовані в дисертаційній роботі, знайшли відображення у 13 

публікаціях автора, включаючи 6 статей, опублікованих у відповідних 

фахових виданнях, 3 статті у збірках праць, 4 тези доповідей на 

конференціях. Одна публікація, написана у співавторстві, оприлюднена у 

науковому збірнику з політологічної проблематики в Республіці Польща.  

Структура дисертації відповідає визначеній меті і завданням. Робота 

складається із вступу, чотирьох розділів оригінальних досліджень, поділених 

на підрозділи, висновків і списку використаних джерел (272 позиції). 

Загальний обсяг дисертації складає 201 сторінку, у тому числі обсяг 

основного тексту – 176 сторінок. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Особливості геополітичного позиціонування України між 

Сходом і Заходом (методологічні аспекти). 

У сучасних умовах, як до речі і в різні періоди ХХ століття, 

зовнішньополітичний вибір фактично для усіх держав Центральної та 

Східної Європи, враховуючи їх устремління і реальні можливості, був 

розташований між певними ідеально-типовими конструктами “Захід” – 

“Схід”. Зрозуміло, що подібна дихотомія має під собою географічне, 

політичне та культурно-цивілізаційне підґрунтя. У даному підрозділі мова 

буде йти швидше про “Захід” і “Схід” як, передусім, геополітичні поняття. 

Причому “Схід” у геополітичному контексті асоціюється насамперед з 

Росією. Звісно, можна говорити й про те, що існує певний виклик для 

України на початку ХХІ століття і з боку азійських країн, проте він носить 

більш опосередкований характер. Ідеться про такі країни, які відчули 

безпосередній вплив Заходу – інноваційно-технологічний (скажімо, Японія і 

Сінгапур) чи цивілізаційний та технологічний (Туреччина) зі збереженням 

важливих складових традиційного розвитку. Про роль російського фактору 

мова буде йти нижче, а тут зупинимось на тому виклику, який для країн 

ЦСЄ, а також для України, являє собою сьогодні ЄС, який зазвичай 

асоціюється з поняттям “Захід”.  

У даному контексті підкреслимо ще один цікавий момент – саме за 

роки холодної війни Захід, у постійному протиборстві з комуністичною 

системою, яку уособлював насамперед СРСР зі своїми східноєвропейськими 

сателітами, набув тієї цивілізаційної цілісності, яка стала руйнуватися у кінці 

ХХ – на початку ХХІ століття. І навіть у минулі десятиліття, як зауважив у 

своїй книзі відомий американський експерт Роберт Каган, таку цілісність 
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підтримувати було нелегко. Однак усі “тріщини”, що виникали у відносинах, 

“заліпили”, бо всі розуміли, що незгод не уникнути, а розбіжності небезпечні. 

Якщо ж уявити, що “Захід” міг би розколотися, то йому наступав кінець. 

Небезпека була не тільки стратегічною, а й ідеологічною та психологічною. 

“Захід” мусив мати якийсь сенс, інакше що ж “ми захищаємо”? І автор 

відповідає, чи мав цей сенс Захід: під час холодної війни геополітично 

“Захід” мав сенс. І він полягав, насамперед, у “ліберальному, 

демократичному виборі великої частини людства”. Цю психологічну та 

стратегічну потребу довести існування єдиного Заходу було зруйновано 

разом із Берлінською стіною [94, c.69]. 

 Пізніше, напередодні нового століття, – у кінці 90-х років, об’єднана 

Європа являла собою певним чином той “магніт”, до якого так чи інакше 

тягнулися фактично всі країни Центрально-Східної і Південно-Східної 

Європи. У своєму поділі на дані субрегіони йдемо за досить глибоким 

дослідженням О.І. Брусиловської, присвяченому аналізу трансформаційних 

процесів у посткомуністичному світі [28, c.10]. В повній мірі погоджуємося із 

базовою теоретичною тезою автора про те, що у 90-ті роки мав місце 

“виклик” і для ЦСЄ, і Захід, в особі об’єднаної Європи, і США, “допомогли” 

більшості країн на нього відповісти. Отже, дослідниця слушно підкреслює, 

що мала місце “ідея переважаючого зовнішнього впливу на процеси 

посткомуністичної трансформації над внутрішніми, часто досить відмінними, 

особливостями кожної країни” [28, c. 10,11]. У даному контексті можна 

навіть казати про певну європейську ейфорію від розширення й 

цивілізаційної адаптації сусідніх з ЄС держав ЦСЄ. Для регіону в цілому 

розпочався складний і суперечливий процес сприйняття й адаптації західних 

цінностей. І, як слушно було зауважено в одному сучасному дослідженні, 

“модернізація і вестернізація нерозривно пов’язані між собою і одне 

неможливе без іншого” [221, с.491]. 

Звернемося у зв’язку із трансформаційним контекстом до думок, 

висловлених російським експертом Марією Ліпман (головний редактор 
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відомого видання “Pro et Contra”). Вона, зокрема, пише про те, що в кінці 90-

х років будівництво “єдиної, великої Європи, що іменувала себе 

Європейським союзом, призвело до чудових результатів”. Число країн ЄС 

досягло 27, а населення - півмільярда осіб. 25 держав, що увійшли до складу 

Шенгенської зони, відмінили контроль на своїх кордонах. Ще 17 ввели у себе 

єдину європейську валюту. «Ніколи Європа не була такою єдиною, як зараз, 

написав тоді відомий британський історик Тімоті Гартон Еш. – Ніколи люди 

тут не користувалися такими широкими свободами. Ніколи досі Європа не 

складалася у більшості своїй з демократичних режимів, котрі на рівних 

засадах входять до складу єдиного економічного, політичного співтовариства 

з єдиною системою безпеки» [133, с.2].  

Проте, це була певним чином ідеалістична картина досягнень, а 

існували і збільшувалися протиріччя і суперечності між “старою” і “новою” 

Європою. Як відзначив у своєму есе “Свобода” (2011) заступник директора 

Московського центру Карнегі Сем Грін, після 20 років з часу падіння 

Берлінської стіни багато хто говорить про нову перепону, що розділяє 

Європу. Це нова завіса з’явилася “суттєво східніше колишньої, залізної”. 

Вона більш гнучкіша, але шкоди від неї немало. Вона “розділяє ті країни, які 

увійшли до Євросоюзу, і ті, що туди потраплять нескоро чи взагалі не 

потраплять ніколи”. Не всі країни ЦСЄ спроможні до швидкого транзиту, не 

всі однаково адаптуються до нових політичних і соціально-економічних 

реалій. “Дехто схильний думати, – підкреслив автор, – що справа тут в 

історико-культурній різниці: мовляв, одні спроможні до транзиту, а інші ні. 

Проте досвід показує, що причинно-наслідковий зв’язок тут інший”, а саме: 

транзит здійснений завдячуючи зовнішньому фактору Євросоюзу [57, c.23]. 

Причому цей зовнішній вплив з боку об’єднаної Європи мав серйозну 

інституційну складову. Західні експерти зазначають: “Прагнення більшості 

країн ЦСЄ вступити до ЄС дають йому підстави здійснювати 

безпрецедентний вплив на рестуктурізацію їхніх інституцій та цілої низки 

публічних політик (виділено мною – О.Г.), що обумовлений великою 
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кількістю і обов’язковістю виконання правил, пов’язаних з членством” [258, 

c.5]. 

Разом з тим, кризові явища на глобальному та регіональному рівнях, а 

також провали в європейській політиці мультикультуралізму, яка робить 

недефиренційовану, обумовлену певними “єдиними підходами” позицію 

щодо нових країн-членів чи майбутніх кандидатів на вступ до ЄС досить 

проблематичною. Цей важливий методологічний момент відзначає у своїй 

статті “Як реорганізувати Європу” директор Європейської ради з 

міжнародних відносин Марк Леонард. Він, зокрема, пише, що у дійсності 

криза ще більше розділяє європейські країни і створює відчуття 

“внутрішньоєвропейського” зіткнення цивілізацій. Фактично в Європі 

формуються три блоки: германський, який прагне жорсткої економії і 

дотримання правил; латинський, що бажає розвиватися; насамкінець, 

англосаксонський, який має намір послабити зв’язки з ЄС у цілому. На думку 

автора, “в основі цих блоків лежить лицемірство й хибна інформація”. Тим 

не менш, північні країни-кредитори не бажають “трансферного союзу”, а 

країни Східної Європи наполягають на тому, що й інші члени ЄС повинні 

провести непопулярні, болючі реформи, через які пройшли вони самі [132, 

c.16]. У самому центрі подібних політичних дискусій і дій опинилася в перші 

десятиліття ХХІ ст. й Україна. У статті “Під знаком вибору”, опублікованому 

у щорічнику “Світ у 2014” (спільне видання журналу «The Economist» та 

«Українського тижня») політичний оглядач Олександр Крамар так окреслює 

важливі у концептуальному і практичному сенсі для країни питання. Чи 

відновить Україна “інтеграцію в ЄС чи навпаки, розпочнеться процес її 

поглинання Росією?”. Разом з тим, чи підтвердиться теорія, що за “схемою 

відносин влади й суспільства Україна – це аж ніяк не Росія і не Білорусь, чи, 

навпаки, вона стане значно більш схожою на них?”. Причому, як зазначив 

автор, тренд розвитку України визначатиметься на десятиліття вперед. 

Зокрема і тому, що розвиток подій довкола підготовки до підписання Угоди 

про асоціацію з Україною “не залишив сумнівів, що наразі ми є свідками 
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кристалізації політичного, економічного й цивілізаційного кордону між 

Євразійським та Європейським Союзами, який обидва потім будуть змушені 

захищати” [122, c.124]. 

Виклики з боку об’єднаної Європи (як і Заходу в цілому) мають і 

важливий, такий що не втрачає своєї актуальності для нашої держави, 

безпековий вимір. Непрості взаємини України з НАТО засвідчили: проблема 

“геополітичного двобою” між Росією і Заходом за Україну довго ще буде 

актуальною. Причому, варто підкреслити, що вступ до НАТО для нашої 

держави не є самоціллю. Зрозуміло також, що без оновленого 

Північноатлантичного альянсу неможливе створення нової архітектури 

європейської безпеки. Як вважає В. Горбулін, зміцнення нових демократій в 

регіоні ЦСЄ повинно привести Захід до формування на базі НАТО системи 

європейської колективної безпеки. Причому її життєздатність 

визначатиметься балансом між Росією та НАТО, вирішальний вплив на який 

“здійснюватиме Україна”. Проте, на його думку, розширення НАТО дасть 

більшу безпеку тільки у випадку, якщо воно реально здійснюватиметься 

“шляхом зміцнення стабільності й уникнення нових розподілів” [58, c.159]. 

Цікаво відзначити, що ще у 1996 р. К. Грищенко, перебуваючи тоді на посаді 

заступника міністра закордонних справ України, підкреслив, що Україна 

опинилась на лінії можливого “нового розподілу Європи”, пов’язаного з 

просуванням НАТО на Cхід. Звідси й виникали, на його думку, і два 

взаємопов’язаних завдання зовнішньої політики України. По-перше, будучи 

європейською державою, Україна “приречена” на співробітництво з 

європейськими структурами. По-друге, необхідно розвивати “добре 

збалансовані” реальні партнерські відносини з Росією “при збереженні 

незалежності” нашої країни [64, c.15]. 

Зазначимо також, що НАТО у нинішніх непростих міжнародних 

умовах намагається спиратися на діалог і співробітництво, нікого при цьому 

не змушуючи до співпраці, дотримуючись політики відкритих дверей. Як 

підкреслено у “Стратегічній концепції” Північноатлантичного договору 
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(затверджена у Лісабоні 19 листопада 2010 р.): мета Альянсу полягає у 

створенні “цілісної і вільної Європи”, яка спирається на “спільні цінності”. 

Конкретизуючи сучасну тактику НАТО, у документі зокрема зазначається: 

“Двері до членства в НАТО залишаються повністю відкритими для всіх 

європейських держав, які поділяють цінності нашого Альянсу … і чиє 

приєднання може сприяти спільній безпеці і стабільності” [2, c.28]. 

Зауважимо при цьому, що об’єднана Європа ще донедавна розглядала РФ в 

якості партнера у політичній, економічній та безпековій сферах. У 

спеціальному виданні Європейської Комісії із досить промовистою назвою 

“Європейський Союз і Росія: близькі сусіди, гравці на світовій арені, 

стратегічні партнери” (видання 2007 р.), зокрема, особливо підкреслювалось 

таке: “Росія є ключовим гравцем у геополітичній сфері та у сфері безпеки, як 

на глобальному, так і на регіональному рівні. Росія відіграє ключову роль у 

діяльності Ради безпеки ООН, а також в силу історичних особливостей, 

географічного положення та культурних зв’язків, є одним з найважливіших 

гравців у регіонах, що примикають до Європи і до Росії” [84, с.3]. 

Повернемось до України. Якщо дещо детальніше проаналізувати інший 

вимір “європейської привабливості” – насамперед той, що пов’язаний з 

ціннісними орієнтирами і дотриманням демократичних принципів, то варто 

сказати, що вони фактично ніколи, починаючи з початку 90-х років, не 

змінювалися і були достатньо прозорими і зрозумілими. Ось як висловився з 

цього приводу на круглому столі “Україна між Росією і Заходом” (який 

відбувся у Києві 19 червня 2000 р.) експерт Центру аналізу і планування МЗС 

Франції К. Бек: “Концептуально загальна Стратегія ЄС відносно України 

базується на аналізі, який визначає сприяння утвердженню верховенства 

закона і зміцнення демократії в якості бази для майбутніх відносин між 

Союзом та Україною. Політичне послання також зрозуміле: демократична 

Україна є стратегічним партнером, роль якого для Союзу зростає” [16, c.37]. І 

звісно, у цьому контексті зовнішній вплив з боку ЄС як активного гравця має 

для України все зростаюче, а іноді навіть вирішальне значення. Зменшення ж 
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ролі такого європейського “зовнішнього чинника” має, як засвідчує практика 

розвитку ряду держав ЦСЄ, негативні наслідки. Ось що пише про брак 

активнішого впливу з боку ЄС на Болгарію, Румунію і Словаччину (країни 

що не так давно стали членами Євросоюзу) відома американська дослідниця 

Мілада Вахудова. Найважливіший результат той, що еліти Румунії, Болгарії 

та Словаччини досить довго “мали змогу «ганятися за двома зайцями» – 

домагатися членства як мети своєї зовнішньої політики” і водночас активно 

“практикувати етнічну нетерпимість та економічну корупцію у 

внутрішньополітичному житті”. Причому неліберальні режими скористалися 

цією часовою прогалиною, підпорядкувавши свою зовнішню політику (вступ 

до ЄС) внутрішній (гонитві за рентами) [35, c.127 ]. Не забуваємо при цьому 

й особливу роль оновленої Польщі. Як зазначив сучасний російський 

дослідник А.С. Беспалов стосовно особливої ролі Польщі у ЦСЄ, саме вона є 

єдиною країною регіону, де в період посткомуністичної трансформації 

відбувалася активна дискусія про вибудовування політики країни стосовно 

колишніх радянських республік, в тому числі, Росії. Для сучасної польської 

«східної» політики характерно, насамперед, бачення Польщі як держави, 

здатної бути “регіональним актором, який виступає із власними ініціативами 

щодо сусідів або таким, що сприяє комунікації між країнами колишнього 

СРСР і Заходом” [20, c.4]. Таким є бачення ролі Польщі на початку ХХІ ст. в 

якості посередника між Сходом і Заходом. 

Тепер перейдемо до інформаційної складової досліджуваної 

проблематики. Відразу підкреслимо, що у громадській думці на Заході 

складається часом невірне і навіть неадекватне уявлення про сучасну 

Україну. Як підкреслив в одному зі своїх інтерв’ю “Українському тижню” 

відомий австрійський історик Андреас Каппелер (листопад 2012 р.), Україна, 

на жаль, “ще не має чітко окресленого місця на ментальній мапі Європи 

навіть сьогодні. На Заході є чимало прикладів лакун у знаннях про вашу 

країну, її мову, культуру, традиції, історію тощо. Пам’ятаймо, що Україна, на 

відміну від більшості країн регіону, була майже повністю відсутня на цій 
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мапі понад 200 років тому. Потрібно багато часу, щоб у «старих» державах 

усвідомили сам факт її існування як незалежної, і глибше її пізнали. Сьогодні 

вашу країну сприймають переважно крізь призму певних проблем, зокрема 

газових конфліктів із Росією, справи Тимошенко, регресу демократії” [6]. 

Зрозуміло, що у такому контексті вкрай необхідним стає дослідження 

сучасної ролі і місця нашої країни між Сходом і Заходом, особливо їх 

відображення на сторінках загальнонаціональних аналітичних видань, в 

експертних оцінках у ЗМІ та в інформаційно-новинному просторі. Це тим 

більше важливо, що у вітчизняній науці окремі дослідники вже давно 

звернули увагу на зовнішні впливи, зокрема американської преси на перебіг 

внутрішньополітичних подій в Україні. Так, А.І. Наджос у дисертаційній 

роботі, присвяченій саме цій тематиці, в якості предмета дослідження 

визначив “редакційну політику провідних американських друкованих ЗМІ, 

спрямованих на інформаційно-аналітичне висвітлення української 

тематики” [155]. 

Важливим у досліджуваному контексті є інформаційно-аналітичне 

забезпечення сучасної транскордонної співпраці, зокрема у діючому 

Єврорегіоні “Верхній Прут”. І одним із засадничих завдань саме такого 

співробітництва (тут ми цілком погоджуємося з вітчизняним дослідником 

Є.Е. Матвеєвим) має стати “стимулювання розвитку інформаційної 

інфраструктури, особливо прикордонних та транскордонних територій, яке 

передбачає створення правових, економічних, технічних умов для здійснення 

ефективного інформаційного обміну між суб’єктами та учасниками 

транскордонного співробітництва” [143]. 

Необхідно в даному контексті, коли на початку ХХІ століття 

українське суспільство набуло значно більшої інформаційної відкритості, ще 

раз підкреслити, що налаштування громадської думки пов’язано з 

довірою/недовірою, насамперед, до національних ЗМІ. Причому отримання 

сьогодні досить часто надлишкової інформації, призводить до того наслідку, 

що критичне мислення у багатьох людей перестає спрацьовувати. Частіше 
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люди, не покладаючись на власну критичність у сприйнятті інформації, 

проявляють той чи іншій ступінь недовіри до джерел інформації. Як це 

відбувається, можна побачити на конкретних соціологічних даних, що 

відображають певні рівні довіри до ЗМІ. Ставлення українців до ЗМІ та 

особливості використання різних типів медіа було виявлено у дослідженні, 

що його провела дослідницька компанія “InMind” спільно з проектом “У-

медіа” на початку 2013 р. В межах даного проекту було зокрема 

проаналізовано понад 4 тисячі анкет респондентів з 10 областей. І хоча 

більшість респондентів віддало тоді перевагу телебаченню, все ж таки 

інтернет та друковані ЗМІ фактично поділили між собою друге місце – 

відповідно 42% та 40% уваги з боку громадян. При цьому найвищий рівень 

довіри, насамперед, викликають новини на телебаченні – 55%. Друковані 

ЗМІ, інтернет і радіо отримали 38%, 35%, та 31% відповідно. Цікаво також і 

те, що згідно отриманих соціологічних даних було виявлено “відсутність 

знань серед респондентів про власників ЗМІ. Лише 11% опитаних зазначили, 

що питання власності належить до важливих тем, оскільки це може впливати 

на політику конкретного ЗМІ, а відповідно – на формування довіри серед 

аудиторії” [256]. 

Переходячи від питань інформаційного забезпечення транскордонних 

зв’язків до важливих теоретичних та практичних аспектів економічного 

співробітництва, зупинимось детальніше на тих засадах, до яких прагне 

Євросоюз у співпраці з Україною в економічній сфері та у царині 

регіонального співробітництва. Зрозуміло, що не слід зосереджуватись на 

усіх інституційних і правових аспектах, оскільки такий підхід не входить до 

задач даного дослідження. На наш погляд, засадничі принципи такого 

співробітництва знайшли відображення в Угоді про Партнерство та 

Співробітництво, підписаної між ЄС та Україною ще 14 червня 1994 р. в 

Люксембурзі. Сторони виходили зокрема із необхідності “розвивати 

постійний політичний діалог” з двосторонніх та міжнародних питань, що 

становлять взаємний інтерес. Важливо і те, що окремо зазначалася 

http://www.umedia.kiev.ua/
http://www.umedia.kiev.ua/
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необхідність створити “новий клімат для економічних відносин” між ЄС та 

Україною, особливо для розвитку торгівлі та інвестицій, які є істотними для 

“економічної перебудови та технологічної модернізації”. Важливим 

напрямком співпраці є регіональне співробітництво з сусідніми країнами з 

метою “поступового” зближення між Україною і ЄС та більш широкою 

сферою співробітництва в Європі та сусідніх регіонах, а також “інтеграцію 

України у відкриту міжнародну систему торгівлі” [238, c.5-6]. 

При цьому, з часом, особливо на початку ХХІ ст., Євросоюз став 

вимагати від України якнайшвидшого проведення внутрішніх структурних 

реформ, які б дали чітку відповідь на питання – “чи дійсно політичний клас і 

населення України прагне якісних змін, працюючи над реформуванням усіх 

сфер суспільного життя?”. Потрібна постійна відповідальність урядовців і 

чиновників усіх рангів на цьому непростому шляху всебічного 

реформування. Як ще раз підкреслено у Звіті результатів оцінювання 

державного управління в Україні, здійсненого за підтримки Британського і 

Шведського агентств міжнародного розвитку (березень 2006), необхідно 

започаткувати зміни, подібно до розвитку ЄС, на двох базових рівнях: на рівні 

правової основи та інституційної спроможності. “Вони обидва залежать від 

політичної волі та залучення до створення реальних умов для успіху, зокрема 

забезпечення прийняття мудрих рішень та після того – безперервності 

процесу реформ” [239, c.17]. Причому від ефективності управлінських 

рішень, як підкреслено у важливих аналітичних документах, розроблених у 

контексті підготовки укладення Угоди про Асоціацію з ЄС (2009 р.), напряму 

залежало та залежатиме узгодження пріоритетів міжнародної допомоги 

Україні.  

У документі “Європейська інтеграція: новий контекст, нові інституції” 

зокрема зазначалося: “Україна потребує реформ. Реалізація цих реформ 

можлива за умови чітких пріоритетів, викладених у єдиному стратегічному 

документі країни”. І доки такого документу не існуватиме, передусім щодо 

пріоритетів розвитку України, “ефективність стратегій залучення допомоги 
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залишатиметься під питанням” [82, c.28]. І як певний вердикт нерозуміння 

(ще декілька років тому) значною частиною правлячого класу реалій сучасної 

Європи і необхідних для України відповідальних кроків (належної 

цивілізаційної “відповіді”) на шляху до європейської спільноти, наведемо 

позицію висловлену вітчизняними експертами щодо потреби чіткої 

національної стратегії розвитку відносин з ЄС: “В Україні погано розуміють 

той факт, що ЄС є спільнотою, об’єднаною спільними цінностями, 

зобов’язаннями і солідарністю, а також, що членство в ЄС дає не лише права 

й повноваження, а й вимагає сповідування його цінностей та відданості, яка 

викликає довіру. Українська політична еліта мусить усвідомити той факт, що 

для ЄС демократичний розвиток та економічна діяльність України 

важливіші, ніж її геополітичне значення, хоча і його не можна ігнорувати” 

[24, c.30-31]. 

Сьогодні проблема “багатовимірного” Євросоюзy, до якого так прагне 

приєднатися Україна, полягає у тому, що у ньому все більше проглядаються 

дезінтеграційні процеси; і це слід враховувати нашим політикам, яких би 

зовнішньополітичних орієнтацій вони не дотримувались. Як зазначає 

згадуваний вище М. Леонард, у нас чимало книг з питань європейської 

інтеграції, але майже немає книг з дезінтеграції. Можливий навіть і такий 

варіант – лідери ЄС зберігають євро, знищуючи при цьому Євросоюз. Не 

випадково Дж. Сорос якось зауважив, що ЄС являє собою “чудовий приклад 

підйому і спаду у політиці” [132, c.30].  

Разом з тим, у сфері оборонної політики ЄС, про яку мова йшла вище, 

навпаки, прослідковувалась тенденція до уніфікації та інтеграції. Це 

проявилося зокрема у тому, що з кінця 90-х років здійснювався план 

“європейської ідентичності у галузі оборони”, що, на думку експертів, 

відображало усвідомлення неможливості розмежування “загальної 

інфраструктури ЄС і НАТО”. Так, у тексті Амстердамського договору (1997) 

було зроблено ще один крок на шляху поглинання Західноєвропейського 

союзу (ЗЄС) з боку ЄС. Показово і те, що з 1999 р. посаду генерального 
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секретаря ЗЄС і високого представника ЄС із загальної зовнішньої політики і 

політики безпеки впродовж 10 років (до 2009) займав колишній генсек НАТО 

Хавьєр Солана. Включення ЗЄС до ЄС відбулося таким чином на рівні 

керівної ланки. У цій ситуації Солана фактично виконував повноваження 

міністра оборони і міністра закордонних справ об’єднаної Європи [12, c.79]. 

Однак, незважаючи на це, в політичній сфері процес розширення ЄС нерідко 

“нагадував здачу будинку з недоробками”, оскільки постійно відчувалася 

“неповна відповідність” нових країн-членів базовим європейським нормам на 

що у самому Євросоюзі досить часто дивилися крізь пальці [133, c.2]. Однак 

різношвидкісна модель євроінтеграції несе з собою і певні позитиви. На 

думку М. Леонарда, саме у такій “менш однорідній Європі” з різними 

швидкостями можуть бути реалізовані “нові шляхи інтеграції Туреччини і 

України”, хоча європейським лідерам навряд чи вдасться подолати розрив 

між “Європою та її громадянами” [132, c.26]. 

Зупинимось також на новій ролі іншого міжнародного гравця – Росії, 

яка сьогодні, якщо говорити про Євразійський простір, уособлює для 

України геополітично “Схід”. Росія в сучасних умовах, як і в минулі століття, 

намагається позиціонувати себе в якості великого “геостратегічного моста” 

між Європою і Азією з виконанням ряду захисних функцій на кордонах з 

мусульманською цивілізацією та Китаєм. Зауважимо, що з розпадом СРСР її 

можливості геополітичного маневрування серйозно зменшилися. В кінці 

ХХ ст. відомий російський історик і публіцист Вадим Цимбурський писав, 

що найбільшим геополітичним уроком 90-х років слід вважати картину 

“острова Росії”, оточеного “трансрегіональним шельфом” малих і середніх 

держав Євразії (регіон Кавказу, Центральної Азії та Східної Європи). 

Причому всі ці регіони і держави, які до них належать, “спроможні і готові 

без росіян” поєднатися з “Євро-Атлантикою” [251, c.172]. РФ за нової 

ситуації хотіла б позиціонувати себе як один з центрів геоекономічної та 

геостратегічної сили на обширах Євразії з включенням до нього насамперед 

своїх сусідів по Східній Європі – Білорусі та України. На початку ХХІ ст., як 
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підкреслює В. Цимбурський, Росію не можуть задовольнити ані ізоляціонізм, 

ні євразійство в дусі Льва Гумільова в якості моделі практичної політики. На 

думку відомого російського вченого М. Шмельова, Росія не зможе сьогодні 

ухилитися від відповіді: “Хто ми? Європа, чи не зовсім Європа (інша 

Європа)?” [240, c.528]. 

Цікавим і несподіваним виходом у цьому контексті могла б бути (за 

більш передбачуваних обставин) модель, запропонована групою російських 

експертів на чолі з С. Карагановим у вересні 2010 р. у доповіді “До Союзу 

Європи”. Зрозуміло, що така “неоліберальна” позиція висловлювалась ними 

задовго до політичних подій Євромайдану. Висновок експертів такий: 

сьогодні ЄС і Росія (з різних причин і з різною динамікою) втрачають 

можливості нарощувати свою міць поодинці, поступово втрачаючи 

міжнародну вагу і позиції. Тому своєрідним “проектом порятунку” у 

майбутньому може стати створення життєздатного з техніко-економічної та 

геостратегічної точок зору Союзу Європи на основі концепції Greater Europe, 

відкритого для приєднання всіх європейських держав, незалежно від того, чи 

є вони членами ЄС чи ні. Розбудова такого союзу, на думку групи аналітиків, 

спроможна була б покласти край “прихованому та відкритому суперництву” 

Заходу і Сходу, насмперед ЄС і Росії у Центральній і Східній Європі, зокрема 

щодо України [246, c.19]. Україна могла б бути своєрідним мостом для 

переговорів у форматі “Україна – Росія –Захід”, де б вирішувалося майбутнє 

не тільки нашого регіону, а й всього Європейського континенту. Таку ідею 

висловлював під час дебатів у Києві в ході роботи міжнародного круглого 

столy (червень 2000 р.) відомий аналітик Володимир Маленкович, який 

дотримувався євразійської орієнтації. Він зокрема відзначив таке: “Адже 

сьогодні не тільки Париж і Лондон, але і Варшава, Прага чи Будапешт – це 

вже західна Європа, а Москва, як і раніше, – політичний і духовний центр 

Євразії. В Україні ж є відразу декілька центрів орієнтації: Львів, наприклад, 

тяжіє до Заходу, тоді як Харків, Донецьк чи Симферополь – до Росії. Тому в 

українській столиці з рівною симпатією приймуть представників обох частин 
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континенту…”. Показово, що саме В. Маленкович запропонував тоді 

учасникам конференції прийняти звернення під назвою “За Велику Європу”, 

підкреслюючи, що спільного у нас набагато більше, ніж розбіжностей [140, 

c.94]. У разі здійснення подібного сценарію можна було б уникнути нових 

ліній поділу в Європі, особливо у ЦСЄ, де для країн регіону, як слушно 

зауважила Ірина Кобринська, “Захід і Схід немовби помінялися місцями”. ЄС 

і США грають таку саму роль, як колись СРСР – “взяти і оплатити 

економічною допомогою воєнно-політичну лояльність країн ЦСЄ” [110, c.8]. 

В даному контексті слід розуміти і такий методологічно забарвлений факт – 

для всіх країн-членів Євросоюзу Україна сама являє східний вектор 

європейського об’єднавчого руху. Як зауважив свого часу відомий дипломат 

В. Чалий, говорячи про перспективи іспано-українських взаємин, “ми 

зацікавлені у тому, щоб Іспанія звертала увагу не тільки на південний 

напрямок, але й на східний” [252, c.11]. 

Україна, на жаль, тільки нещодавно почала розробляти зрозумілу й 

прийнятну для себе зовнішньополітичну стратегію на європейському 

напрямі. До 2014 р. майже всі уряди України, які б політичні сили вони не 

представляли, вдало чи невдало маневрували між євразійською Росією і дещо 

послабленим кризою Євросоюзом. Причому таке маневрування набувало не 

стільки геополітичного, а й суто економічного характеру. Як писав на 

початку 2010 р. тижневик “Коментарі”, Україна б бажала стати потужним 

перевалочним пунктом “крупних торгових потоків в Європі”, якщо б вдалося 

добитися фактично ідеального економічного балансування між Заходом і 

Сходом, заключивши (як не парадоксально) договори про ЗВТ відразу з 

двома гравцями – ЄС і очолюваним Росією Митним союзом [179, c.8]. 

Зрозуміло, що досягнення такого рішення за будь-яких політичних обставин 

виглядало б нереальним і абсурдним, що і довели подальші політичні події 

2013-2014 років.  

Однак, підкреслимо ще раз, які б моделі відносин з Євросоюзом і 

Західном світом в цілому, з одного боку, і з Російською Федерацією – з 
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іншого, не вибудовувалися в Україні та за її межами, ідеться насамперед про 

необхідність цивілізаційного вибору, і це є однією з найважливіших 

концептуальних засад зовнішньополітичного курсу Києва на початку ХХІ ст. 

По суті, як неодноразово зазначалося в рамках серйозних методологічних 

семінарів з питань ЗП України, укладення з ЄС “угоди про асоціацію, або 

входження до Митного союзу є проблемою стратегічного вибору моделі 

розвитку країни” [105, c.7]. І важливо відзначити при цьому, що на 

експертному рівні постійно лунала ще одна засаднича теза: низька 

євроінтегаційна “швидкість” залежить від низки невирішених внутрішніх 

проблем, на які негативно накладається іноді непередбачуваний перебіг 

глобальної фінансово-економічної кризи. Карколомні політичні події осені-

зими 2013 року довели цілковиту справедливість подібних аналітичних 

оцінок. 

 

1.2. Джерельна база дослідження. 

Враховуючи міждисциплінарний характер дисертаційного 

дослідження, а також проблеми і складнощі сучасного позиціонування 

України як суверенного геополітичного актора на європейському обширі в 

цілому і в регіоні Центрально-Східної Європи зокрема, варто ще раз 

підкреслити, що на відбір матеріалів у процесі роботи над темою вплинули 

такі чинники. 

По-перше, виникла необхідність розглянути формування сучасного 

геополітичного дискурсу в Європі у контексті розвитку взаємин на різних 

“геополітичних напрямах”, обов’язково враховуючи особливості 

геополітичного позиціонування України між Сходом і Заходом на 

поч. ХХІ ст. По-друге, необхідно було проаналізувати відображення різних 

аспектів сучасних відносин України з Євросоюзом та РФ у національних 

ЗМІ, врахувавши експертні та аналітико-прогностичні оцінки. По-третє, 

спираючись на відповідні експертні оцінки, охарактеризувати особливості 

транскордонної співпраці України в контексті сучасного європейського 
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вибору. І, насамкінець, по-четверте, розкрити особливості формування 

образу “іншого” у національних ЗМІ – на прикладі іміджевих характеристик 

ЄС і Російської Федерації.  

При характеристиці проблем цивілізаційного вибору України між 

Сходом і Заходом у роботі були використані як загальновідомі праці [50; 33; 

269], так і новітні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів [240; 245; 

136]. В них зокрема наголошувалась теза про складність переформатування 

взаємин держав на глобальному рівні з врахуванням не тільки еволюції 

світової міжнародної системи, а й зміни у системі субрегіональних 

ієрархічних зв’язків і цілей. 

Важливі для розуміння висвітленої у дисертації проблематики питання 

досліджуються в наукових працях, присвячених розвитку суперечливих 

глобалізаційних процесів на початку ХХІ століття. Варто відзначити, що 

однією із засадничих думок таких узагальнюючих робіт є теза про те, що 

вплив глобалізації на провідні світові держави є переважно стимулюючим, і 

наслідком цього є розвиток більш ефективних інтеграційних механізмів. На 

противагу таким тенденціям у світі “великих гравців”, слабкі держави 

зазнають серйозних випробувань і можуть навіть з часом занепадати. Отже, в 

межах досліджуваної теми автором проаналізовані окремі дослідження, 

присвячені характеру і змісту деяких важливих аспектів глобалізації [1; 17; 

42; 270] та їх впливу на позиціонування України в регіоні Центральної 

Європи та в межах Європейського континенту і сучасного європейського 

вибору [119; 9]. 

Для здійсненого дослідження, з метою поглибленого розуміння пошуку 

Україною власної політичної ідентичності й економічної ніші в системі 

міжнародного розподілу праці, особлива увага приділялася науковим 

дослідженням вітчизняних авторів, у яких були безпосередньо 

проаналізовані важливі аспекти інтеграційних процесів у регіоні ЦСЄ. Серед 

них особливо відзначимо роботи О.І. Брусиловської [28], Є.Б. Кіш [106], а 

також більш раннє дослідження колективу зарубіжних авторів, присвячене 
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перебігу і наслідкам соціально-економічних трансформацій у Центрально-

європейському регіоні [93]. 

Цікавими в даному контексті виявилися роботи українських вчених, де 

детально охарактеризовані не тільки політичні наслідки вибору Україною 

зовнішньополітичного вектору, а й, насамперед, його соціально-економічні 

перспективи. Серед них відзначимо колективну монографію П.С. Єщенка та 

А.Г. Арсеєнка [85], де детально проаналізовані передумови переходу України 

до інноваційного шляху розвитку в контексті геополітичного вибору. Автори 

підкреслюють, що багаторічна практика соціально-економічних перетворень 

у колишніх соціалістичних країнах довела помилковість спрощено-

схематичного підходу до створення механізмів переходу до європейської 

ліберально-ринкової економіки. Причому модель зростання має бути 

теоретично обґрунтованою і враховувати всю систему суспільних інтересів з 

чітким визначенням “єдиної ідеології та цілей політичного курсу”, який міг 

би об’єднати всі групи і верстви суспільства, спрямувавши їх на створення 

громадянського суспільства, де б ефективно діяла система соціального 

діалогу. Автори застерігають також від зайвої ейфорії щодо допомоги з боку 

Заходу. Адже західні фінансові потоки, якщо вони і будуть спрямовані у бік 

країн з “перехідною економікою”, спрямуються на виробництво/видобуток 

сировини, а не до сфери “просування науково-технологічної та 

інформаційної революції” [85, с.329].  

Важливі аспекти вивчення громадської думки щодо позиціонування 

України між Сходом і Заходом знайшли відображення в аналітичних і 

моніторингових дослідженнях співробітників Інституту соціології НАН 

України [53]. 

 Одним з важливих аспектів проведеного дослідження став аналіз 

громадської думки щодо зовнішньополітичних векторів України та 

віддзеркалення цієї тематики на сторінках щотижневих загальнополітичних 

журналів та газет таких як “Коментарі”, “Український тиждень”, “Дзеркало 

тижня”, “День”.  
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Неоднозначні, а іноді й дискусійні питання піднімалися у національних 

друкованих ЗМІ щодо перспектив східноєвропейського вектору інтеграції 

України, пов’язаного, насамперед, свого часу з можливим приєднанням до 

Митного союзу. В цьому контексті використані аналітичні і публіцистичні 

матеріали таких авторів як С. Толстов [231], Т. Силіна [211], Р. Павленко, 

А. Дуда [165], О. Бєлєнок [21]. Цікавою є також використана у роботі над 

темою карта-схема впливів великого російського бізнесу в Україні, вміщена 

на сторінках тижневика “Український тиждень” наприкінці травня 2010 

року [10]. 

 Постійною тематикою двосторонніх відносин РФ і України були і 

залишаються дотепер питання, пов’язані з урегулюванням стосунків між 

Києвом та Москвою в енергетичній сфері, зокрема у газовому секторі і це 

знайшло своє відображення на сторінках преси [62; 74; 75; 180; 204]. Цим 

сюжетам присвячено чимало сторінок дисертаційного дослідження. 

Досить доречним є здійснений дослідниками, експертами і 

журналістами порівняльний аналіз інтеграційних можливостей України по 

лінії Схід–Захід на початку нинішнього століття [12; 16; 158; 268], окремі 

висновки якого також враховані у дисертаційній роботі. 

Важливі аспекти транскордонної співпраці в теоретичному та 

практичному вимірах [97; 147] розглядалися нами у зв’язку із плідним та 

перспективним співробітництвом у соціально-економічній та культурній 

сферах (достатньо широко відображеним в експертних оцінках) у межах 

діючого єврорегіону “Верхній Прут”, де активну участь бере й Чернівецька 

область [30; 29; 227]. 

На сторінках преси “лунали” і голоси представників сусідніх держав по 

Центральній і Східній Європі – від Тбілісі, Братислави і до Мінська та 

Варшави [36; 81; 27; 266]. 

 Ціннісні аспекти європейського вибору України аналізувалися як 

визнаними експертами, вченими-істориками [59; 63], дослідниками і 
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письменниками, а також політичними оглядачами на сторінках щотижневих 

загальнополітичних видань [7; 8; 24; 39; 43]. 

Проблеми іміджевих стратегій самої України в контексті 

цивілізаційного вибору між Сходом і Заходом в загальному плані [67; 232; 

224; 40; 120], так і у зв’язку із формуванням уявлень та іміджевих 

характеристик щодо ЄС і як складової політики безпеки – блоку НАТО [88; 

161; 244; 137], з одного боку, і Російської Федерації – з іншого [26; 251] 

також знайшли відображення на сторінках щоденних і щотижневих 

вітчизняних ЗМІ. Якщо вести мову про проблематику, пов’язану із НАТО, то 

дуже цікаві матеріали вміщені у згадуваній вище колективній праці 

“Виклики глобалізації та Україна”, де у розділі “Перспективи вступу України 

в НАТО: ставлення населення” робиться висновок (опитування 2008 р. – ще 

до різкого ускладнення російсько-українських відносин в зв’яку з війною на 

Кавказі), що з високою ймовірністю можна стверджувати, що більшість 

“населення наврядчи підтримає кроки, спрямовані на подальше погіршення 

відносин зі східним сусідом, що спроможне розколоти суспільство, ще 

більше віддаливши його від владних кіл і втягнути Україну у неприйнятне 

для більшості її населення протистояння” [9, с. 450]. Однак вже весною 

2014 р. у зв’язку із неоголошеною війною РФ проти України ставлення 

громадської думки з цього питання суттєво змінилося. Про це зокрема 

свідчить загальнонаціональне дослідження, що його спільно здійснили Фонд 

«Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» разом із Центром імені 

О. Разумкова з 14 по 18 травня 2014 р. Якщо порівнювати показники серпня 

2012 р. і травня 2014 р., то частка противників вступу до НАТО зменшилася 

від 65,5% до 48%, а прихильників – навпаки, збільшилася від 12% до 

34% [222].  

Особливе місце у відображенні геополітичного і можливого воєнного 

протистоянння РФ і США, де полем реального конфлікту могла стати (а в 

дійсності і стала впродовж 2014 року) Україна займає аналітико-

публіцистичне дослідження І. Беркута та Р. Василишина “Брат” [18], де 
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російський фактор аналізується як чинник підйому напруженості у регіоні і в 

світі у зв’язку з особистісними психолого-політичними характеристиками 

президента В. Путіна. Щоправда критично зауважимо, що автори не оминули 

досить великої тенденційності в оцінці Росії як євразійської потуги, 

приписуючи їй надто миролюбні наміри. Другий том міжнародної 

публіцистики під назвою “Брат-2” [19] автори присвятили американському 

глобальному гравцю, намагаючись прослідкувати долю тих країн, які “не 

бажають сліпо слідувати за США” як за головним геополітичним актором 

Заходу на початку ХХІ століття. 

Особливого значення в контексті сучасного євроатлантичного курсу 

України набула позиція офіційного Вашингтону, хоча вона дещо змінилася, 

починаючи з перших років ХХІ століття, але в цілому залишилася у межах 

старої парадигми протистояння з путінською Росією на просторах Євразії. Ці 

тенденції знайшли відображення як у фундаментальних дослідженнях 

відомих американських експертів [22; 94; 109; 271], так і в аналітичних 

матеріалах і коментарях, вміщених на сторінках українських друкованих ЗМІ 

[68; 70; 148; 248; 257], які також стали предметом детального аналізу у 

дисертаційній роботі. 

  

Висновки до І розділу. 

Наголошуючи на геополітичному вимірі запропонованого дослідження, 

відзначимо, що воно присвячене концептуальному уточненню з необхідною 

фактологічною деталізацією місця і ролі України у сучасному міжнародному 

контексті, зокрема по лінії відносин «Схід-Захід», у відображенні ЗМІ. Від 

цього, у кінцевому рахунку, безпосередньо залежить досягнення значно  

більшої адекватності управлінських рішень у сфері зовнішньої політики та їх 

подальша операціоналізація.  

Зроблений тут досить короткий, але, сподіваємось, змістовний огляд 

наукової літератури і джерел з обраної теми дає змогу зробити висновок, що 

матеріали вміщені у тижневиках “Коментарі”, “Український тиждень”, 



30 
 

“Дзеркало тижня”, а також на шпальтах щоденної преси носять аналітико-

прогностичний характер і дозволяють зацікавленому читачу зробити 

висновок стосовно позиціонування України на регіональному і 

європейському рівнях. Причому у переважній більшості публіцистичних та 

аналітичних матеріалів перевагу віддано європейському напряму і 

євроінтеграційним перспективам зовнішньої політики України на 

середньострокову перспективу. 

Відзначимо також і те, що базові методологічні підходи описані у 

даному розділі дають змогу констатувати: Україна у 2013-2014 рр. зробила 

свій цивілізаційний вибір на користь об’єднаної Європи і західних демократій 

в цілому. Хоча у деяких концептуальних схемах домінує позиція, що Україна 

у середньостроковій перспективі могла б відігравати роль з’єднувального 

цивілізаційного мосту між Європою і Росією. 

В цілому ж представлений нами проблемний аналіз основних джерел 

дослідження дозволяє констатувати, що проблематика місця і ролі сучасної 

України в контексті відносин “Схід–Захід” у віддзеркаленні як друкованих, 

так і електронних ЗМІ, які певним чином впливають на громадську думку та 

політичні уподобання і настрої окремих груп населення, не знайшли 

достатньо глибокого і всебічного відображення у працях українських і 

зарубіжних вчених. Дана дисертаційна робота дозволить заповнити цей 

пробіл та стимулюватиме подальші пошуки у зазначеному науковому 

напрямі. 
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РОЗДІЛ ІІ 

Особливості відносин України з провідними геополітичними акторами 

по лінії “Схід–Захід” 

 

2.1. Розвиток відносин України з Російською Федерацією: 

геополітичні та енергетичні проблеми (за експертними оцінками). 

У сучасних умовах, коли ось уже декілька десятиліть відбувається 

радикальна реструктуризація фактично всіх сфер суспільного життя, все 

більш необхідною стає експертно-аналітична оцінка як його внутрішніх, так і 

зовнішніх вимірів. Не випадково відомий вітчизняний вчений Павло Кутуєв 

вважає, що саме у добу глибинних трансформацій і в ситуаціях соціального 

дисбалансу “ініціювати та просувати зміни можуть групи, позбавлені 

«матеріальних ресурсів», однак вони володіють ресурсами ідеаційними, 

тобто залучені до процесу продукування ідей” [125, с.75].  

Саме у такому контексті варто вести мову про значне ускладнення 

задач відповідальних ЗМІ, зокрема у питаннях зовнішньої політики. Ті 

засоби масової комунікації, що, як правило, зосереджуються на публікації 

інформаційно-аналітичних матеріалів, надають сьогодні можливість 

експертам й аналітикам міжнародних відносин не тільки формувати 

громадську думку, але певним чином впорядковувати наші уявлення щодо 

реальної геополітичної й геоекономічної ситуації, у якій сьогодні опинилася 

Україна, допомагають подоланню застарілих стереотипів, а також дають 

можливість впливати на світогляд тих молодих особистостей, які завтра чи 

післязавтра стануть активними суб’єктами/акторами міжнародного 

співробітництва України на глобальному й європейському рівнях. 

Одним з важливих, пріоритетних напрямів зовнішньої політики 

України був і залишається на початку ХХІ ст. розвиток відносин з 

найближчим північно-східним сусідом – Російською Федерацією. По 

багатьох параметрах вони несуть відбиток колишнього СРСР і є ще 

неврегульованими як у реальній політичній площині, так і у громадській 
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думці обох країн, особливо якщо зважати на перебіг подій останніх років. 

Проблемні питання українсько-російських взаємин досить часто набувають 

виключного регіонального і загальноєвропейського значення в контексті 

підтримання більш сталого розвитку в об’єднаній Європі, особливо з огляду 

на необхідність забезпечити воєнно-політичну й енергетичну безпеку 

України і не тільки її. 

Фактично всі зацікавлені експерти у своїх наукових дослідженнях і 

прогностичних матеріалах подавали власне бачення стану і перспектив 

відносин між Україною і Росією у період, що розглядається в даній роботі. 

В цьому підрозділі проаналізуємо найбільш цікаві, можливо дещо 

контроверсійні погляди, думки й аргументи експертів, які роблять більш 

зрозумілою й відкритою позицію України у складному й багатовимірному 

геополітичному контексті сучасної Центральної та Східної Європи з 

врахуванням російського та, зрозуміло, європейського векторів зовнішньої 

політики офіційного Києва. 

Існують різні погляди щодо місця і ролі України, так би мовити між 

Заходом і Сходом: між розширеною на початку ХХІ ст. Європою – завдяки 

приєднанню до неї у різні періоди західних сусідів України – Польщі, 

Словаччини, Угорщини та Румунії – і давньою й неоднозначною (і досить 

часто небезпечною) для всіх цих держав і України сусідкою – Росією, яка 

сьогодні намагається відновити свій стратегічний вплив на євразійскьому 

просторі. І це не дивно, адже, як зазначає російська дослідниця 

В.Г. Федотова, разом із зникненням СРСР “найбільш чутливим ударом для 

Росії був розпад слов’янського союзу з Білорусією і Україною. Травмованість 

і самотність не покидають ці країни «одна без одної»” [245].  

В умовах поступового відновлення стратегічної та економічної міці РФ 

(і це стало помітною тенденцією упродовж останніх 10 років) стан взаємин 

України та Росії не може не хвилювати як провідні держави Європи та світу, 

так і найближчих сусідів України у регіоні Центральної та Східної Європи. З 

особливою увагою перспективи розвитку українсько-російських відносин у 
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новому геополітичному контексті стали розглядатися експертами після 

відомої концептуальної промови президента РФ В. Путіна у Мюнхені (лютий 

2007 р.), де він, спираючись на досягнуті певні успіхи, зокрема доходи Росії 

від торгівлі нафтою і газом, і також зосередивши всю повноту влади, 

виступив із “найгучнішою декларацією” підготовки Росії “до повторного 

виходу на світову арену” на початку нового століття. Причому, як слушно 

відзначає оглядач газети “The Washington Post” Чарльз Краутгамер, 

російський лідер сьогодні не бажає тягти за собою ідеологічний багаж доби 

комунізму, однак він бажає, щоби “усі ми” (хто уособлює себе з вільним 

світом, демократією і західними цінностями) “стали якнайменшими”. Це 

намагання і взагалі всю геополітичну стратегію Путіна, викладену ним у 

мюнхенській промові, автор кваліфікує як прояв (чи краще сказати рецидив) 

класичної зовнішньої політики ХІХ століття – “на найбільш грубому і 

природному рівні” [123, с.238, 239]. Як підкреслив аналітик Московського 

центру Карнегі Дмітрій Тренін, такий поворот у зовнішній політиці означає 

не що інше, як новітнє видання давньої стратегії Realpolitik. Cаме її 

російський лідер вважає “єдино надійною політикою”, котру лише слід 

якнайшвидше адаптувати до умов сучасного глобального світу [234, с.267].  

Відзначимо й той факт, що за нинішніх, насамперед геоекономічних 

умов (не відкидаючи і геополітичні), можна констатувати, що сучасна Росія 

досить серйозно залежна технологічно і фінансово від провідних в 

економічному сенсі держав світу. До того ж політична практика Путіна і його 

антиамериканська риторика – це дві великі різниці. Як підкреслив в одному з 

аналітичних матеріалів тижневик “Коментарі”, новий-старий російський 

президент готовий був ще декілька років тому задовольнитися роллю 

постачальника енергоресурсів на євразійському просторі, гарантіями для 

нинішніх російських еліт у вигляді лояльного ставлення до 

внутрішньополітичного устрою Росії і допуском російського бізнесу в межі 

колишнього соцтабору. І що цікаво: позиція адміністрації Б. Обами певним 

чином сприяла такому курсу РФ. З усіх цих питань Вашингтон готовий був 
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тоді виступити посередником між Москвою та країнами ЄС та НАТО, навіть 

лобіюючи (у розумних межах) інтереси Москви. Адміністрація Обами, як 

вважав автор цього матеріалу С. Ільченко, прихильно ставилася і до ідеї 

створення Євразійського союзу, як “софт-версії покійного СРСР” [92, с.3]. 

Відзначимо у зв’язку з цим і позицію ЄС, яку варто детально 

проаналізувати у відображенні ЗМІ в одному з наступних підрозділів роботи. 

Відповідальні європейські політики та українські експерти, враховуючи цей 

досить несприятливий (для ведення Україною незалежної і відповідальної 

зовнішньої політики в регіоні ЦСЄ) контекст, іноді різко критикували досить 

обережну й часом чітко невизначену сучасну політику ЄС щодо підтримки 

європейських прагнень України, які до недавнього часу лише 

“декларувалися” діючою владою в Києві і реально підтримувалися все 

зростаючою часткою проєвропейськи налаштованих політиків та 

громадськості. Так, наприклад, відомий аналітик Аркадій Мошес (Фінський 

інститут міжнародних відносин) підкреслював необхідність продовження 

розвитку України за демократичною моделлю, вважаючи, що Україна, як 

демократичний проект, “має значно більший шанс бути в Європі, аніж проект 

країни, яка просто здійснює геополітичний дрейф у бік Росії” [151, с.3]. 

Дійсно, як вважалося тоді багатьма експертами, Україна, спираючись на свій 

реальний потенціал, вповні мала право претендувати на статус впливової 

європейської держави з відповідними незалежними геополітичними та 

стратегічними орієнтаціями. В іншому разі, як зазначив ще у 2005 р. 

впливовий політик доби президентства Кучми Володимир Горбулін, це може 

бути “статус азійської периферії на межі з Європою” [59, с.53].  

Звісно, за часів президентства В. Януковича спостерігався реальний і 

помітний як для громадськості, так і для політиків зовнішньополітичний крен 

України у євразійському напрямку, що з тактичних міркувань поєднувалось 

із мінливим заграванням із Заходом. І це було не випадково. Адже лідер Росії 

Володимир Путін заявив про свої наміри утворити потужний Євразійський 

союз ще під час президентської передвиборної кампанії. Ця 
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зовнішньополітична стратегія вибудовування геополітичних й 

геоекономічних союзів на регіональному рівні була викладена російським 

прем’єром (в рамках оновленої “доктрини Путіна”) у його базовій статті в 

газеті “Известия”, присвяченій високорівневому інтеграційному 

об’єднанню – Євразійському союзу. “Ми пропонуємо модель потужного 

наднаціонального об’єднання, спроможного стати одним з полюсів сучасного 

світу і при цьому грати роль ефективної «зв’язки» між Європою і 

динамічним Азійсько-Тихоокеанським регіоном. … Необхідно перейти до 

більш тісної координації економічної і валютної політики, створити 

повноцінний економічний союз” [192, с.4]. І хоча у цій великій програмній 

статті сам автор жодного разу не згадує Україну, з усього подальшого 

контексту зовнішньої політики РФ було видно, що втягнення України до 

Євразійського союзу стало пріоритетним стратегічним завданням офіційної 

російської політики на середньострокову перспективу. Відзначимо, що 

розвиток і подальша підтримка ідеї Євразійського союзу залишалася одним із 

зовнішньополітичних пріоритетів РФ і у 2014-2015 роках.  

Виступаючи на початку 2013 р. з важливою промовою перед вищим 

військовим командуванням російської армії, президент Путін знову 

наголошував на ту думку, що головним стратегічним пріоритетом Росії у 

відповідь на сучасні загрози та виклики є “інтеграція в Євразії” – створення 

економічного союзу з колишніми радянськими республіками. Деякі західні 

політики, такі, як колишній держсекретар США Гілларі Клінтон, 

попереджають, що путінський євразійський проект – це просто спроба 

“відродити СРСР в іншій версії” [113]. 

У цьому ж ключі слід розглядати і відомі Харківські угоди, коли 

Україна погодилась на продовження перебування російського флоту в Криму 

в обмін на знижки у ціні на газ, який російський “Газпром” постачав тоді у 

великих обсягах у нашу країну. Така політика поступок призвела навіть до 

того, що В. Янукович тоді заявляв: Україна буде “узгоджувати” свою 

соціально-економічну політику в Севастополі (АР Крим) з Росією. У ті роки 
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набули дещо іншого виміру й зовнішньоекономічні зв’язки з РФ. Саме на це 

був спрямований і підписаний у Санкт-Петербурзі 18 жовтня 2011 р. договір 

про Зону вільної торгівлі в СНД, який набув чинності 20 вересня 2012 року. 

Як відзначив тодішній секретар РНБО, у першому півріччі 2012 року 

український експорт у держави СНД склав 37%, а у європейські країни – 

близько 25%. “Обидва ринки для нашої країни дуже важливі, тому ми 

продовжимо прикладати зусилля для розширення присутності на них 

українських підприємств”, – сказав політик [237]. Ось як, наприклад, оцінив 

економічний рух в євразійському напрямку президент Центру ринкових 

реформ Володимир Лановий. Його думка була оприлюднена тоді на 

сторінках щоденної газети “День”. Зміна економічного курсу відбувалася, 

зрозуміло, під впливом “зміни політичних орієнтирів”. Росія керувалася в 

даному випадку не економічними, а суто власними політичними інтересами. 

Адже в результаті цих угод не відкриваються нові канали торгових відносин, 

не розширюються ринки збуту для товарів, послуг і капіталу. Тому, як 

вважав експерт, підписання угоди щодо вільної торгівлі з СНД ніяким чином 

не мало б позначитися на стосунках з Європою. Він зокрема зазначив: 

“Україні краще співпрацювати з Європою, адже це відкриває можливості і 

стимули для модернізації виробничих потужностей української економіки і 

підвищення якості нашої продукції”. Росію ж цікавить лише політична 

інтеграція “на основі економічних поступок партнерів” [25, с.6]. 

Відзначимо у зв’язку із цим, що в Україні у різних ЗМІ можна було 

натрапити на протилежні оцінки дій влади відносно можливої зміни вектору 

зовнішньої політики. Так, на шпальтах згадуваної газети “День”, яка зазвичай 

виступає з національно-патріотичних позицій, політолог Олександр Палій, 

коментуючи заяву одного з високопосадовців, що відповідав за питання 

співробітництва з Росією і країнами СНД стосовно необхідності “прискорити 

утворення Євразійського Союзу” та участі у ньому України, підкреслив, що 

така заява Валерія Мунтіяна по суті “означає заклик до ліквідації 

незалежності України” [170, с. 2]. Більш поміркованої позиції дотримувалося 
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стосовно цього питання масове інформаційне видання “Аргументы и факты”, 

яке відкоментувало позицію В. Мунтіяна наступним чином: “Урядовий 

уповноважений наполягає, що СНД для України – життєво важливий простір, 

який нам не можна втратити”. Свою впевненість у тому, що перебування 

України в Зоні вільної торгівлі із країнами СНД нам економічно вигідне 

відповідальний чиновник проілюстрував цифрами. За оптимістичними 

прогнозами експертів товарообіг України в рамках ЗВТ мав збільшитись на 

30-35% протягом року, наступним за підписанням угоди – із 71 млрд. дол. до 

92-96 млрд. доларів. Таку позицію українського урядовця підтримав 

директор Інституту економіки РАН Руслан Грінберг, який вважав, що в 

кінцевому рахунку Україна зробить вибір “на користь Євразійського союзу”. 

Однак сьогодні “особисто я не бачу короткострокових і середньострокових 

перспектив для України від вступу в ЄС, а люди бажають жити добре і 

стабільно вже сьогодні”, – констатував російський експерт на засіданні Ради 

країн СНД в Ялті, яке відбулося наприкінці вересня 2012 року [158, с.8]. 

Цікаво подивитися на результати різних соціологічних опитувань 

відносно східного і західного векторів зовнішньої політики України у 

досліджуваний період. Почнемо з опитування експертів. У грудні 2011 р. 

“Український журнал” (видається у Празі) спільно з Інститутом Горшеніна 

(Київ) та часописом “Nowa Europa Wschodnia” (Краків) провели дослідження 

методом індивідуального експертного опитування. По-перше, відзначимо, що 

83% експертів тоді вважали, що у найближчі 2-3 роки Україна не зможе 

перейти “до єдиного напряму у зовнішній політиці (прозахідного чи 

проросійського)”. По-друге, достатньо показовими виявились відповіді 

відносно практичних рекомендацій, які б сприяли підвищенню іміджа ЄС 

серед громадян України. 67% експертів віддали першість у іміджевій 

стратегії “запровадженню безвізового режиму з ЄС”. Другим чинником, що 

значно впливатиме на імідж Євросоюза в Україні, називали підписання 

Угоди про асоціацію з ЄС (54%). Успіхам нових країн-членів ЄС віддали 

перевагу 29%, і лише 17% експертів вважали тоді реалізацію відомої 
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програми “Східне партнерство” дієвим інструментом іміджевих стратегій. 

Зазначимо також, що деякі його напрями експерти вважали вкрай важливими 

для євроінтеграційних прагнень України. Наприклад, це адаптація 

українського законодавства до вимог ЄС (58%), посилення енергетичної 

безпеки України (42%), співпраця у боротьбі з корупцією (38%), зміцнення 

громадянського суспільства (29%), популяризаторські програми на 

локальному рівні (культурні, соціальні, економічні – 13%). Останнім, 

найбільш цікавим висновком здійсненого дослідження, виявилися позиції 

експертів щодо допомоги Україні з боку окремих держав ЄС. За оцінками 

експертів (була використана 5-бальна шкала) найбільш активно Україні 

допомагають Польща (4,78), Швеція (3,74) та Чехія (3,26). ФРН посіла п’яте 

місце (2,39), а Франція – сьоме (1,74). Разом з тим, 83% експертів зазначили, 

що найбільше Україні потрібна підтримка Німеччини, а Польща і Франція 

посіли відповідно друге і третє місця – 58% і 54%. Зауважимо, що за 

методикою дослідження респонденти мали можливість обирати декілька 

варіантів відповідей. Цілком слушним видається висновок автора статті – 

дослідниці Катерини Шестакової (випускниці Чернівецького національного 

університету) про те, що важливим завданням українських еліт та науково-

експертних кіл залишається “залучення потужних європейських гравців – 

Німеччини, Франції, Великобританії – до активнішої участі у Східному 

партнерстві” [259, с.10, 11].  

Наведемо тут дані й інших щорічних моніторингових опитувань, які з 

1992 р. систематично проводилися Інститутом соціології НАН України. Ось 

як респонденти відповіли на запитання – “Якому шляхові розвитку України 

Ви віддаєте перевагу?” (можна було обирати лише одну відповідь). Відповідь 

“зміцнювати східнослов’янський блок (Україна, Росія Білорусь)” отримала 

підтримку у 2002 р. 34% респондентів, а у 2010 р. – 26,8% (зменшення на 

6,2%). На розширення зв’язків “у межах СНД” покладали надію у 2002 р. 

13,4% і в 2010 р. 14,9%, тобто збільшення на 1,5%. А у розвитку відносин 

України з Росією вбачали перспективу 8,6% опитаних у 2002 р. і 13,1% у 
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2010 році (збільшення на 4,5%). В усіх трьох варіантах відповідей так чи 

інакше присутня Росія. Якщо скласти відсотки (навіть зі змінами), то вийдуть 

приблизно однакові цифри підтримки “російського вектору” у зовнішній 

політиці, 56% респондентів (2002 р.) і 54,8% (2010 р.) відповідно. Зміни, як 

бачимо, мінімальні: зменшення усього на 1,2% [198, с.495-496]. Разом з тим, 

експерти констатували стабільну підтримку з боку громадян України ідеї 

приєднання до союзу Росії й Білорусі. “Скоріше позитивно” відповіли у 

1997 р. 53,6% опитаних, а у 2010 р. 61,6% респондентів. Певним чином 

позитивне ставлення до ідеї східнослов’янського міждержавного союзу 

залежить від “матеріального рівня життя сім’ї респондента та суб’єктивної 

оцінки матеріального становища сім’ї (чим вони гірші, тим імовірніша 

орієнтація на союз)”. Однак зв’язок цей не достатньо чітко 

виражений [21, с.112, 116-117]. 

У той же час за першочергове встановлення зв’язків “з розвиненими 

країнами Заходу” висловилися 12,7% респондентів (2002 р.) і 14,1% (2010 р.), 

тобто збільшення підтримки західноєвропейського курсу всього на 1,4%. 

Разом з тим можливий вступ України до ЄС підтримали 44,4% опитаних 

(2002 р.) і 45,5% (2010 р.) – за 8 років різниця 1,1% у бік збільшення. 

“Скоріше негативно” поставилися до подібного зовнішньополітичного кроку 

у 2002 р. 15% респондентів. А у 2010 р. ця цифра збільшилася на 4,1% і 

склала 19,1%. При цьому значна кількість опитаних громадян не визначилась 

у своєму ставленні до європейської інтеграції нашої країни – 40,1% (2002 р.) і 

35,3% (2010 р.) [198, с.495-496]. Отже, стратегічний резерв для розвитку 

європейського вектора у міжнародній політиці України і у ті роки залишався 

досить великим.  

В цілому ж ми бачимо досить значну відмінність щодо пріоритетів 

зовнішньополітичного курсу України у експертів (вони переважно 

підтримували західний напрям) і у пересічних громадян, які вагалися між 

орієнтацією на Росію та європейським вектором міжнародної політики 

України. Подібна роздвоєність була характерною і для політичної еліти. 
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Адже тодішні уряди України одночасно вели переговори і про підписання 

договору про асоціацію з ЄС, і при цьому ініціювали в точу числі і створення 

двосторонньої комісії з питань поглиблення взаємин з Митним союзом, де 

патронувала Росія. На певні небезпеки подібної невизначеності на 

традиційному щорічному міжнародному форумі в Ялті звернув увагу глава 

МЗС Швеції Карл Більдт: “Куди ви рухаєтесь? Я уважно слухав і прем’єр-

міністра, і президента. … У вас добрі відносини з Євразією, з ЄС, з 

Шанхайською організацією співробітництва, з Африканським союзом… 

Якщо ви підете усюди, ви опинитесь ніде” [154, с.30].  

Нагадаємо, що ще декілька років тому назад офіційний Київ (за часів 

президентства В. Ющенка) значно активніше постулював свої європейські 

цілі, причому не тільки в економічній сфері, а й у царині воєнно-політичного 

співробітництва і політики безпеки. Ось що писав з цього приводу 

згадуваний вже аналітик у політико-оборонній сфері В. Горбулін: 

позаблоковість і багатовекторність України, що слугували засадами 

самостійного суб’єкта міжнародних відносин, на сучасному етапі “втратили 

свою ефективність”. Посилаючись на думку цього впливового аналітика 

часів президентства Л. Кучми, ще раз підкреслимо: повноправне членство в 

Північноатлантичному альянсі безпосередньо відповідає національним 

інтересам України, оскільки політична вага і військова міць НАТО можуть 

“забезпечити її незалежність і територіальну цілісність краще, ніж непевний 

статус позаблокової держави”. Причому, на його думку, вихід на перший 

план економічних, екологічних та інших несилових аспектів безпеки 

“додатково знижує роль позаблоковості і, навіть, робить її 

сумнівною” [60, с.56].  

Підкреслимо у зв’язку із цим ще одну з серйозних перешкод на шляху 

євроінтеграції, пов’язану з недостатнім рівнем розвитку демократії, про яку 

пишуть і українські експерти. В одній з аналітичних статей обачливу 

політику ЄС стосовно об’єднання з Україною пояснюють зокрема тим, що 

самі українці “скептично оцінюють рівень демократичного розвитку” власної 
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країни. За даними моніторингу соціальних змін Інституту соціології НАНУ, 

незадоволеними станом демократії у квітні 2010 р. виявилося 52% громадян 

України, а задоволені рівнем демократичного розвитку були лише 

18% [61, с.100]. 

Російські ж політики (у своїй більшості) насправді не бажали тоді і, 

зрозуміло, не дуже зацікавлені сьогодні, щоб в Україні затвердився дійсно 

демократичний лад, оскільки офіційній Москві у подальшому стане набагато 

складніше впливати на представників правлячого класу в Києві. Там швидше 

розраховули за роки президентства Януковича на формування у нас моделі 

“послабленого” авторитаризму. Однак Україна, на думку українського 

політика Тараса Стецківа (її він висловив на сторінках газети “День”), була в 

принципі неспроможна запровадити авторитарну російську модель розвитку. 

“Російська модель можлива за двох обставин – це ресурсний потенціал 

(нафта, газ) і інтелект спецслужб. В Україні немає ні першого, ні другого. Ця 

модель в Україні приречена, вона лише тимчасово вибудує якусь 

стабілізацію, і ніяка модернізація не відбуватиметься. Зрештою, ця влада у 

своїй історичній перспективі не має шансу” [101, с.5].  

За таких умов Росія, як здавалося багатьом експертам, на досить 

тривалу перспективу намагалася вибудувати власну політику “м’якої сили” 

на пострадянському просторі. Вона і сьогодні, як ще раз доводять події 

неоголошеноъ російсько-української війни, немов би продовжує ментально 

існувати на руїнах двох імперій – Романових та радянської. Однак імперія 

досить часто виступає вже у новій якості як “рухлива мішень”, що 

змінюється в залежності від доби, намагаючись розвинутись в 

неоімперському варіанті, намагаючись час від часу адаптуватись до 

сучасного глобального розвитку. У такій якості оновлену “імперську ідею” і 

пов’язану з нею практику можна досить ефективно використовувати як 

важливий геостратегічний і геокультурний ресурс у проведенні зовнішнього 

курсу. Не випадково і те, що в сучасних аналітико-прогностичних 

дослідженнях на Заході стосовно політики Росії знову відроджується 
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традиційний концептуальний напрям, притаманний історіографії доби 

холодної війни, в центрі якого було вивчення імперії як “експансіоністського 

політичного організму в контексті міжнародної політики і підкорення 

неросійських територій” [208, с.615]. 

Як зазначав у своєму інтерв’ю газеті “День” Валерій Чалий, один з 

провідних аналітиків із зовнішньополітичних питань Центру імені 

О. Розумкова (сьогодні він займає відповідальну посаду в Адміністрації 

президента П. Порошенка), базовою тенденцією сучасного міжнародного 

курсу Росії є її намагання значно збільшити власний “вплив і контроль над 

пострадянським простором”. Це державна політика РФ: вони “намагаються 

переконати глобальних партнерів (такі геополітичні центри, як США, ЄС, 

Китай) у тому, що Росія має “природне право” на те, щоб здійснювати 

більший вплив на країни свого найближчого зарубіжжя”. Якщо ж Росії 

вдасться задіяти Україну в Євразійському проекті, вона отримає абсолютно 

нові “важелі впливу як регіональний лідер”, – підкреслював у коментарі 

експерт [253, с.4].  

Інший експерт Володимир Кушніренко стосовно російського фактору 

відзначив, що він після Помаранчевої революції залишається одним з 

“визначальних для подальшого процесу реалізації зовнішньополітичних 

пріоритетів України, у т.ч. стосовно Чорноморсько-Каспійського регіону, 

беручи до уваги як фактор енергетичної залежності української сторони від 

РФ та російських партнерів” – таких як Туркменістан. При цьому слід було 

враховувати, на думку експерта, “обережність Євросоюзу” у питаннях 

пострадянського простору, які спроможні “призвести до виникнення 

напруженості в діалозі Росія–ЄС” [126, с.160]. 

У цьому контексті важливо зрозуміти рушійні сили зовнішньої 

політики РФ, а вони, як відзначається, багатьма аналітиками, як і раніше, 

продовжують знаходитися, в “імперській площині”. Одна з причин чому у 

Росії відроджується імперська ідея для Євразії, – вважає аналітик Інституту 

міжнародних відносин Варшавського університету Анджей Шептицький, – 
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полягає у тому, що після розпаду СРСР Росія “так і не знайшла, і не 

придумала собі нової ідентичності, міфу. Для прикладу можна взяти 

Францію: в 1960-х рр. вона втратила імперію, але відкрила нову ідею – 

Європейський Союз. Використовуючи її, Франція реалізовує свої 

зовнішньополітичні амбіції” [260, с.5].  

Зрозуміло, що українська преса левову частку уваги приділяє 

інтеграційним економічним проектам, про які ішлося вище і котрі сьогодні 

пропонує Москва для ряду країн “ближнього зарубіжжя”. Особливо питання 

співробітництва України в західному чи євразійському напрямі загострилося 

у зв’язку з підписанням угоди про асоціацію з ЄС, яке планувалося 

наприкінці 2013 р. Газета “День” в зв’язку з цим опублікувала великий 

аналітичний матеріал політолога Павла Ковальова з промовистою назвою 

“Як не загрузнути в «євразійській трясовині»”, де автор подає власне бачення 

плюсів і мінусів зближення України з Митним союзом. З приводу травневих 

зустрічей президента В. Януковича в Астані, автор підкреслює, що 

підписаний документ носить дуже декларативний характер. Разом з тим, 

наводиться аналітична думка Віктора Небоженка про те, що “Україна не буде 

нести відповідальності” за дії, які можуть трактуватися як неугодні МС. По 

суті, ми стаємо спостерігачем і в МС, і в ЄС, як би ці статуси не називалися. 

Справа не у формулюваннях, а в персональних домовленостях Януковича і 

Путіна про доступ наближених до українського президента фірм до газового 

експорту”, – вважав політолог Віктор Небоженко. Інший експерт, колишній 

міністр економіки Віктор Суслов, відомий як прихильник євразійського 

курсу України, вказував на те, що Україна, ідучи на домовленості в Астані, 

“позначила свій курс на майбутнє членство в Митному союзі”. “Україна вже 

рік живе в режимі зони вільної торгівлі з СНД. Але тепер, фактично, почала 

реалізовуватися формула «3 +1», а потім ступінь інтеграції зростатиме”, – 

був тоді впевнений він. За деякими прогнозами, Україна отримала б від 

зняття обмежень у рамках МС 9 млрд. доларів на рік. 
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Загальний прогноз, який робить П. Ковальов, достатньо невтішній для 

України, якщо б вона наважилася вступити у МС: “Ми залишимося на 

російській газовій голці”, без будь-яких стимулів поліпшувати екологічні 

норми, зате підтримуючи експортний бізнес певних олігархічних груп і 

представників великого бізнесу. Не бачити нам і підвищення заробітної 

плати в промисловості – ми надовго опинимось в євразійській зоні дешевої 

робочої сили. Дуже ймовірним є і посилення припливу до нас мігрантів з 

середньоазіатських республік, яких поки що більш-менш успішно “абсорбує” 

Росія. А висновок, зроблений у статті, взагалі не залішає для нашої держави 

перспективи демократичного розвитку. На думку автора, консервація 

існуючої “убогої і страшної у своїй безперспективності” корупційної моделі 

неофеодальної держави у разі можливої подальшої інтеграції до МС та інших 

аналогічних об’єднань “лише посилиться” [111, с.5]. 

Більш поміркований і об’єктивно виважений аналітичний матеріал 

щодо підсумку зустрічі чотирьох глав держав в Астані було подано у 

тижневику “Дзеркало тижня” на початку червня 2013 року. У статті 

журналіста Тетяни Сіліної відзначалося, що не варто називати те, що 

відбулося під час переговорів в Астані ні “зовнішньополітичною 

перемогою”, ні здачею “національних інтересів”. У цьому матеріалі скоріше 

аналізуються певні приховані мотиви сторін, які вели переговори і були 

налаштовані на досягнення власних цілей. 

У Заяві чотирьох президентів і у Меморандумі зокрема 

підкреслювалось бажання України “поглиблювати взаємодію” з державами–

членами МС і ЄЕП і “стати спостерігачем при Євразійському економічному 

союзі”. Певний негатив ціх попередніх домовленостей, на думку автора, 

полягав у тому, що ніхто не знає, як ситуація розвиватиметься далі. За 

твердженням одного з основних перемовників, першого заступника міністра 

закордонних справ України Р. Демченка, після підписання Меморандуму, 

цього “абсолютно рамкового документа”, розпочнеться робота щодо 

створення “юридичних основ” для отримання Україною майбутнього 
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статусу. Разом з тим, як вважала Т. Сіліна, незрозумілі рухи України в 

євразійському напрямі повинні, згідно кремлівських планів, “насторожити” 

Євросоюз, змусити замислитися про доцільність підписання безпрецедентної 

Угоди з ненадійним партнером, який до цих пір не визначився зі своїм 

вибором, продовжуючи маневрувати між двома союзами. Інформаційна 

хвиля “напевно докотиться і до Брюсселя, і до Парижа, і до Берліна ”. 

Якою ж могла бути можлива реакція об’єднаної Європи? Євросоюз, 

зазначає Т. Сіліна, аж ніяк не заперечує проти того, щоб Україна мала статус 

спостерігача в євразійських структурах, однак наполягає на більшій 

відкритості у діалозі з ним і невпинно підкреслює: існує певна “червона 

межа”, переступивши яку у відносинах з МС, Україна уже не зможе 

підписати Угоду про асоціацію з ЄС [212, с.1, 2]. 

Головна ж перешкода інтеграції України до МС, як про це написав ще в 

листопаді 2012 р. директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень 

Анатолій Орел, перебуває у політичній площині. Тоді ж в Україні 

прихильники входження до Митного союзу й інтеграції в ЄС розділились 

приблизно порівну. Саме тому жоден з відповідальних політиків був не в 

змозі “при виборі інтеграційної моделі ігнорувати думку приблизно 

половини населення країни ” [163, с.5]. 

У цьому контексті згадаємо тут про можливі наслідки укладення вже 

Угоди про Асоціацію з ЄС для розвитку відносин України з державами СНД. 

Про визначену позицію офіційного Брюсселя ще раз нагадав Ян Томбінськи, 

перебуваючи на початку червня 2013 р. з робочим візитом на 

Дніпропетровщині. “Угода про Асоціацію з ЄС не містить негативних 

елементів, які були б спрямовані проти співробітництва між Україною та 

іншими партнерами з країн СНД”, – підкреслив посол. Більш того, в угоді 

зазначені умови, за яких обидва партнери – і Україна, і ЄС можуть 

створювати ЗВТ із третіми країнами. Ян Томбінськи відзначив також, проект 

угоди – це своєрідна “дорожня карта модернізації України”. Зокрема там 

прописано, як поліпшити інвестиційний клімат, зробити продукцію більш 
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конкурентоспроможною на європейському та світовому ринках [200, с.8]. 

Проте деякі експерти з Москви стверджували, що, обравши західний напрям 

інтеграції, Україна втратить величезний ринок на Сході, який тепер “важить” 

63 млрд. доларів. 

Ще одним полем битви політичного й економічного протистояння 

Заходу і Сходу, зокрема ЄС і РФ, в Україні на сучасному етапі було і 

залишається газове питання, яке має тенденцію до загострення. І усі ці 

процеси, які впливають і на відносини у межах Європейського регіону і на 

стан глобальної економіки в цілому так чи інакше відобразилися на сторінках 

вітчизняних ЗМІ, зокрема в експертних і аналітичних оцінках у таких 

тижневих виданнях як “Дзеркало тижня”, “Корреспондент”, “Коментарі”, а 

також щоденної загальнополітичної газети “День”. Звернемося до цих видань 

і проаналізуємо найбільш показові матеріали, що так чи інакше торкаються 

“газової” проблематики у двосторонніх російсько-українських відносинах та 

енергетичної сфери в цілому. Відносини між Євросоюзом і Росією зазнають 

впливу цілого ряду обставин, що стосуються внутрішніх умов обох сторін: 

“зростаючий авторитаризм” в Росії і розбіжності в Європі, з одного боку, 

“енергетична залежність і геополітична конкуренція в прикордонних 

областях”, – з іншого [83, с.6]. 

Зазначимо, що “тінь” газового питання невідступно супроводжувала 

українсько-російські взаємини ще з кінця 90-х років. Проте, з приходом до 

влади В. Путіна, воно постало в жорсткій площині тиску на Україну не тільки 

економічного, а й політичного. Завданням даної роботи не є аналіз усього 

перебігу “газових відносин” і двосторонніх суперечок у досліджуваний 

період. У данному підрозділі намагаємось подати експертні оцінки україно-

російського непростого, а іноді критичного діалогу в енергетичній сфері, 

який відбувався останніми роками на різних рівнях і особливо його 

відображення в експертних оцінках і у друкованих ЗМІ. Однак, все-таки 

вкажемо на один дуже важливий момент, на якому наголошує у своїй 

аналітичній записці (2007 р.) російський експерт Едуард Попов, що наступив 
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відразу після Помаранчевої революції в Україні. Після подій “революції 

Майдана” розпочалася активізація євроатлантичної інтеграції України і на це 

була відповідна зовнішньополітична реакція офіційних кіл РФ. “Важливою 

подією останніх місяців, – писав Е.Попов у 2007 р., – стало рішення Москви 

щодо підвищення ціни на газ для України, яке слід розцінювати як 

політичний підсумок відмови України від інтеграції з Росією (ця відмова 

була згодом пом’якшена повторним приходом до влади В. Януковича)”. Як 

бачимо, саме у зв’язку із тим, що уряд Януковича здавався Москві більш 

проросійським, виникла певна пауза в енергетичному питанні. Однак тодішні 

надії Кремля так і не справдилися. Проте, російський експерт робить базовий 

стратегічний висновок щодо позиції РФ у “газовому питанні”, яке набуло 

відвертого політичного відтинку. Російське керівництво після приходу до 

влади ще В. Ющенка “обрало єдино вірну стратегію: ставити питання про 

ціну на газ в залежності від готовності Києва робити реальні кроки у бік 

Росії” [187, с.93]. 

В цьому політичному контексті, як підкреслила в аналітичному 

матеріалі у тижневику “Дзеркало тижня” Алла Єрьоменко, останніми роками 

росіяни дедалі більше говорили про “злиття” НАК “Нафтогаз України” і 

“Газпрому”. Останньому ж в основному потрібен “Укртрансгаз” – 

газотранспортне підприємство “Нафтогазу”. У крайньому випадку росіяни 

були готові обговорювати умови створення нового спільного підприємства. 

Восени 2010 р. ці проблеми постали під час візиту В. Путіна в Україну, але 

більш скромного за наслідками візиту російського прем’єра складно й 

пригадати. І хоча, як зазначила автор, нова українська влада змогла легко 

відмовитися від військово-морської бази в Севастополі (відома харківська 

угода “флот в обмін на газ”), “бо це нібито спільне і нічиє конкретно. Однак 

у Києві поки що не готові розставатися навіть із незначною частиною 

власного бізнесу. А саме в ньому і хотіли б узяти участь росіяни” [80, с.1]. 

У серпні 2010 р. аналітичний Центр НОМОС провів докладний аналіз 

газової проблеми у контексті взаємин “Газпром” – “Росукренерго” (РУЕ), яка 

http://gazeta.dt.ua/1000/1550/69436/
http://gazeta.dt.ua/1000/1550/69290/
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фактично навіть в Європі представляла інтереси “Газпрому”. Детальний 

матеріал з цього приводу був опублікований двома експертами у тижневику 

“Дзеркало тижня”. Ось яку картину щодо ролі і впливів РУЕ змалювали 

автори. Уважніше слід придивитися до того, що відбувається в Україні, й 

Європейському Союзі. “«Зуби дракона» давно дали свої сходи в ЄС, – 

застерігали у своєму матеріалі М. Гончар і М. Алінов. – Вже неодноразово 

зверталася увага на те, що схема РУЕ клонована в європейських проектах 

російського монополіста. Там же, у швейцарському кантоні Цуг працюють 

офіси компаній-девелоперів російських потоків. Вони ж розподілятимуть і 

фінансові потоки. Згода деяких держав у Європі на ці сумнівні з економічної 

точки зору проекти насторожує і змушує задуматися. А в “Газпромі”, судячи 

з усього, живуть очікуванням майбутніх подій. Там переконані у тому, що 

одна з іпостасей дволикого газового Януса одержить жадану здобич – або для 

РУЕ, або “тушкою «Нафтогазу» для «Газпрому». Поки що все відбувається за 

їхнім сценарієм. Поки що…” , – зазначили експерти [62, с.1, 4]. 

Згадувана вище Алла Єрьоменко особливо підкреслює той факт, що у 

Москві використовували тоді різні важелі впливу та інструменти тиску на 

офіційний Київ. Зокрема, Росія підштовхувала Україну до співробітництва, 

погрожуючи залишити без газу українську ГТС у разі запуску “Північного 

потоку” і реалізації проекту “Південний потік”. Той факт, що російська 

сторона не дає гарантій “Нафтогазу” щодо завантаження української ГТС, 

також був покликаний схилити українську сторону “до максимальної 

лояльності” в співробітництві з “Газпромом”. Під час згадуваного візиту в 

Україну Путін заявив, що російська сторона все ж таки готова продовжити 

обговорення можливості знизити ціну на газ для України. Однак паралельно 

росіяни докладали максимум зусиль для дискредитації європейського 

газотранспортного проекту “Набукко”, реалізація якого зробила б 

непотрібним “Південний потік”. Хоча навіть російські експерти визнають, 

що “Південний потік” – це скоріше політичний проект, аніж економічний 

[80, с.9]. Ось що пиcали з приводу можливого “запуску” цього 
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альтернативного проекту російські оглядачі М. Парфьонова і П. Арабов: 

якщо “Газпром” домовиться з Україною й отримає частку в її ГТС, то цей 

план “здійсниться по мінімуму”. У протилежному випадку РФ будуватиме 

усі чотири нитки трубопроводу [172, с.3]. Нагадаємо, що “Південний потік” 

мав би пройти з Росії у Болгарію дном Чорного моря, оминаючи Україну. 

Однак цей проект фактично сьогодні провалився. І однією з причин цього є 

навіть не геополітичні “нестиковки” між Заходом і Росією, а суто економічні 

міркування. Адже, як зазначали експерти, постає питання: чи варто взагалі 

колись будувати “Південний потік”? Потужності існуючих газопроводів з 

Росії до Європи – 200 мільярдів кубів на рік – вже сьогодні істотно 

перевищують річне споживання російського газу – не більше 

160 млрд. кубів [169]. 

Цікаво, що дехто з експертів вбачає у подібній зовнішній політиці РФ 

серйозні внутрішні корені, які не спрямовані на інноваційно-технологічний 

розвиток. Адже життєздатні інноваційні проекти та їх творці кинуті на 

призволяще, а ідеї, які вони пропонують російській владі, “приречені 

вмирати”, наштовхуючись на спротив “нестерпної бюрократії”. Причиною 

цього є і той факт, що, як зазначає досить консервативно налаштований 

російський публіцист Максим Калашников, “еліту РФ складають 

сировинники, спеціалісти з «розпилення» бюджетних грошей і відверті 

«купи-продай»” [96, с.101]. 

Важливо відзначити, що і в якісних ЗМІ, і у щоденній пресі в Україні 

постійно піднімається проблема необхідності прийняття альтернативних 

ефективних рішень в енергетичній сфері, що у перспективі могло би 

вплинути і на соціально-політичну ситуацію країни в цілому. На сторінках 

популярного видання “Аргументы и факты” з цього приводу виникла 

дискусія (січень 2012 р.). Так, Володимир Фесенко, глава Центру прикладних 

політичних досліджень “Пента”, тоді зазначив: “Сітуацію слід розглядати в 

контексті економічної логіки. Якщо вдасться знайти достатньо гармонійне 

рішення реформування НАК “Нафтогаз” і подальшої долі нашої ГТС у 
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форматі трьохсторонньої участі української, російської та європейської 

компаній – тоді вдасться зберегти баланс інтересів. Поки що таке реалізувати 

складно. Проте проблема може бути не тільки в тому що ми поділимось 

часткою ГТС з росіянами в обмін на знижку у ціні на газ… Ми можемо 

триматися за свою трубу до останнього, а у підсумку через неї буде 

прокачуватись усе менше і менше газу” [108, с.4 ]. Однак з цією думкою не 

погодився провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова 

Володимир Омельченко: “Російська сторона не зацікавлена у створенні 

трьохстороннього консорціуму за участю європейських партнерів. 

“Газпрому” важливо отримати контроль над українською ГТС… [проте] 

трьохсторонній консорціум теоретично можливий, але на умовах, які 

задовольняють Росію, це Україні не вигідно. При такому варіанті вона 

фактично повністю позбудеться можливості контролювати свою ГТС. Тому 

розмови про можливу участь у підприємстві європейських партнерів – “не 

більше ніж маніпулювання”. Його тактична мета – під ширмою залучення 

європейської компанії заспокоїти громадськість і спокійно приватизувати 

газотранспортну систему [108, с.4]. Як відзначив вітчизняний експерт Сергій 

Толстов, торкаючись питання можливої тристоронньої домовленості по ГТС, 

основна мотивація Києва полягає у тому, щоби “дістати від керівництва ЄС 

та урядів провідних європейських країн чітких зобов’язань щодо 

використання українського маршруту та узгодити проект модернізації ГТС 

як це було передбачено в Брюссельській декларації від 23 березня 2009 р.”. 

На думку аналітика, саме участь ЄС в тристоронній угоді про транзит могла 

б “надати українській стороні певних переваг та дозволить уникнути 

надмірних поступок” [231, с.13-14]. Відзначимо і те, що у кінці березня 

2013 р. глава представництва Європейського банку реконструкції і розвитку 

(ЄБРР) Андре Куусвек повідомив, що до кінця року ЄБРР може завершити 

переговори з Україною про виділення кредиту на модернізацію нашої 

газотранспортної системи. У свою чергу заступник голови “Нафтогаз 

України” Вадим Чупрун оцінив модернізацію української ГТС у 
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5,3 млрд. доларів. Подібні інвестиції дозволять забезпечити транзит газу в 

Європу в обсязі 145 млрд. куб. м на рік до 2030 року включно [69]. 

Якщо аналітики розглядали загальнодержавні тенденції розвитку 

взаємин в енергетичній сфері, зокрема у європейському контексті, то слушне 

запитання поставив у своєму аналітичному матеріалі впливовий тижневик 

“Бізнес”: а як складнощі, скажімо, “газових” відносин відображатимуться на 

економічному становищі пересічних громадян? Ось які наслідки очікувало 

суспільство у 2011 р. за прогнозом експерта журналу в зв’язку з “реформами” 

у НАК “Нафтогаз України”: “Крім промисловців, дорожче платитимуть за газ 

прийдеться і другій по значущості категорії споживачів – населенню”. Для 

нього передбачено підвищення ціни двічі на рік – у сумі на 30%. І 

збільшуватись вона буде до тих пір, поки не досягне рівня, який 

встановлений для промислових споживачів. У всякому разі така умова 

зазначена у меморандумі про співробітництво між Україною і МВФ. Не слід 

забувати при цьому і те, що одним з провідних газотрейдерів в Україні є 

“Газпром збут Україна”, власником якої виступає той же “Газпром” [87, с.18-

19]. 

Україна сьогодні, як відомо, є не єдиною з європейських держав, яка 

залежна від поставок російського газу. Якщо порівнювати Україну, скажімо, 

з іншою європейською державою середньої ваги, наприклад, з Італією, то 

навіть останній дуже складно позбутися російських впливів, зокрема в 

енергетиці. Цій темі була присвячена стаття італійського експерта, 

журналіста Маттео Каццулані, написана спеціально для “Дзеркала тижня”. З 

енергетичної точки зору Італія залишатиметься союзником Росії навіть за 

часів більш проєвропейського прем’єрства Маріо Монті. Сучасне 

енергетичне становище Італії засвідчує, що поставок газу з Африки 

недостатньо для забезпечення національної економіки в обсягах, яких 

потребує італійська промисловість. У лютому 2012-го Італія (як і в 2009 році) 

знову відчула нестачу газу з Росії через зменшення його подачі Москвою. 

Енергетична співпраця між Італією та Росією, як зазначає М. Каццулані, не 
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новина в європейській політиці. У листопаді 2005 року італійський прем’єр 

Сільвіо Берлусконі дав в цілому схвальну оцінку газопроводу “Блакитний 

потік”, що був збудований під тиском “Газпрому”. У проекті взяла участь 

італійська фірма “Сайпем” (дочірня компанія ENI), без технологій 

глибоководного прокладання труб якої російська сторона не змогла б 

реалізувати цей проект. Важливо підкреслити при цьому проросійську роль 

частини італійських політиків. Аналітичні інститути і центри, що 

співпрацюють з італійською дипломатичною системою, відкрито зображують 

енергетичні плани Єврокомісії як нездійсненні мрії. А проросійськи 

орієнтоване лобі підтримувало “Південний потік”, підкреслюючи важливість 

будівництва ще одного маршруту, який гарантуватиме стабільні поставки 

російського газа безпосередньо в Італію [104, с.9]. 

Як зазначив у солідному дослідженні, присвяченому проблемам 

зовнішньої політики України у 2011 році, відомий аналітик з економічних 

питань В. Мовчан, з боку РФ зріс тиск на Україну у питанні вибору напрямів 

регіональної інтеграції країни. Зокрема, офіційні представники Росії 

публічно негативно оцінювали намір України підписати Угоду з ЄС про 

“створення поглибленої та всеосяжної ЗВТ” [89, с.223-224]. Не дуже 

втішною, як вважали експерти, була і та обставина, що у Москві існувала 

“чітка й визначена стратегія і політика” щодо України. На противагу такій 

визначеності у Києві, зазвичай, “діють рефлекторно”: реагуючи на події, 

пливуть по “бурхливому морю без керма і вітрил” [196, с.4]. 

У зв’язку із політичним і дипломатичним маневруванням України між 

Сходом і Заходом, між ЄС (який запропонував Києву у перспективі 

асоційоване членство) і РФ (яка підкреслювала можливість іншої 

альтернативи – вступу до Митного союзу, а згодом і до Євразійського 

Союзу) економічний тиск на Україну з боку Москви значно посилився і це 

стосується зокрема енергетичної сфери. “У випадку України, це може бути 

газовий шантаж, – коментував ситуацію, що склалася на початок 2013 р. 

московський незалежний журналіст Семен Новопрудський. – Хоча, мені 
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здається, “Газпрому” буде дуже складно стягнути з України 7 млрд. доларів 

за недобір газу. Думаю, все залежатиме від того, наскільки Євросоюз буде 

готовим співпрацювати з Україною. Якщо в Кремлі відчують, що ця угода 

становить загрозу, тоді, швидше за все, може розпочатися нова газова війна. 

Тому що в Кремлі вже починають розуміти, що силою загнати Україну в 

Митний союз або в Єдиний економічний простір не вийде” [102, с.4]. 

У суперечливій і навіть вибухонебезпечній сучасній ситуації, що 

складається в сфері енергетичних відносин України з Росією і Заходом одним 

із засадничих напрямів був і залишається пошук альтернативних 

енергетичних проектів. І ЗМІ у досліджуваний період приділяли цьому 

напряму неабияку увагу. Так, “Дзеркало тижня” ще у 2010 р. подало 

коментар про те, що Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) 

відкрив для України нову кредитну лінію в обсязі 50 млн. євро, які 

призначаються для фінансування тих українських компаній, що 

спеціалізуються на відновлюваних джерелах енергії. ЄБРР ініціювало тоді 

запуск нової Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні. 

Нагадаємо тут і те, що розвиток енергетичної сфери і взагалі напрями 

співпраці у ній будуть пріоритетними і ЄК буде активно працювати над 

параметрами “єдиної зовнішньої енергетичної політики”. Недаремно комісар 

ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер (2010 р.) прямо заявляв: 

“Енергетичні виклики – один із найбільших тестів для нас усіх” [193, с.9]. 

Зрозуміло, що будь-які спільні українсько-європейські проекти у сфері 

пошуку альтернативних шляхів досягнення енергетичної безпеки і 

незалежності підтримуються представниками громадськості і у політичних 

колах.  

Ось як, наприклад, прокоментував тоді ситуацію стосовно згадуваного 

проекту у царині відновлюваної енергетики тодішній народний депутат 

України, член комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики і ядерної безпеки Тарас  Стецьків: “50 млн. євро, які надає 

ЄБРР, – насправді мізерний внесок, так би мовити, крапля в морі. Адже для 

http://www.dt.ua/2000/2250/30810/
http://www.dt.ua/2000/2229/52626/
http://www.dt.ua/1000/1550/67040/
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ефективного впровадження альтернативної енергетики потрібно вкладати 

мільярди доларів чи євро протягом 10-12 років і здійснювати серйозну 

державну політику, яка дала б можливість збільшити частку альтернативної 

енергетики в загальній структурі енергоресурсів хоча б до 10%. Але в будь-

якому разі, таке мікрокредитування – все ж ліпше, ніж нічого”. І далі політик 

зауважив: “За 20 років незалежності ми ніяк не можемо звикнути до думки, 

що російські газ і нафта вже не будуть такими дешевими, як у радянські часи. 

Нині газ стає елементом шантажу і лобізму в Україні” [3, с.9]. І все-таки, 

говорячи про досить проблемні “газові” стосунки двох держав, не слід 

забувати про те, що у України з РФ розвивалася і низка успішних напрямків в 

енергетичній сфері. На чому, до речі, наголошують зацікавлені експерти. 

Так, наприклад, як зазначив директор Інституту політичного аналізу і 

міжнародних досліджень Сергій Толстов, серед узгоджених питань 

“активізація співробітництва в сфері ядерної енергетики”. Зокрема на 

початку червня 2010 р. Було укладено міжурядову угоду про співпрацю в 

будівництві третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Причому 

обсяги фінансування будівництва оцінювалися у 5-6 млрд.дол. 

Передбачалося, що 85% коштів на будівництво нададуть російські 

держбанки, а повернення кредитів планувалося за рахунок продажу 

електроенергії після пуску енергоблоків. Інший проект можна кваліфікувати 

як “мирний урановий”. Ідеться про те, що у серпні 2010 р. уряд України 

уклав угоду, за якою в жовтні придбав 10% акцій Міжнародного центру зі 

збагачення урану у м. Ангарську (Іркутська область), створеному за участю 

РФ та Казахстану з метою “забезпечення доступу неядерних держав до 

низькозбагаченого урану” [231, с.12]. Отже, не варто говорити про 

проблемність в енергетичних двосторонніх стосунках по усіх напрямках. 

Більш продуктивним шляхом в енергетичній сфері видається “сланцева 

революція”. Обговорення цієї проблеми стимулювали повідомлення зі США, 

у яких йшлося про низьку собівартість видобутку цієї сировини. Як 

повідомлялося у ЗМІ, останніми роками переговори велися з декількома 
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нафтогазовими корпораціями такими як Exxon Mobil, Shell, Chevron та 

іншими. Як відомо, у січні 2013 року Україна і компанія Shell підписали 

Угоду про видобуток сланцевого газу. Українські урядовці тоді запевнили, 

що вже найближчими роками це дозволить значно знизити обсяги поставок 

газу з Росії і домогтися енергетичної незалежності. І хоча експерти 

стверджували, що країна володіє від 2 до 30 трлн. куб. м. сланцевого палива, 

геолог з польського Інституту енергетичних досліджень Павел Поправа 

зазначає, що Польща й Україна перебувають лише у першій фазі пошуків і 

посилається на досвід США, де перші родовища сланцевого газу розвідували, 

за американськими мірками, дуже довго – від початку пошукових робіт до 

виробництва минало 2 роки. У Польщі, в зв’язку з питаннями регулювання 

видобутку сланцевого газу, може створитися складна ситуація. Уряди ж країн 

ЄС не винесли уроків і чекають, хто перший створить законодавство, зокрема 

податкове, для видобутку сланцевого газу [115, с.6]. В Україні також не було 

(й досі немає) єдиної думки щодо його видобування та можливих наслідків. 

Член комітету ВР з ПЕК Ігор Васюник підкреслював, що суспільство зокрема 

хвилюють питання екологічної безпеки. Тому існує певне упередження і 

навіть протистояння, викликані тим, що угоди між Україною і Shell є 

“закритою, таємною”. Це в принципі недопустимо, оскільки це найбільший 

інвестиційний проект від часу незалежності України. Він вважав, що з цих 

питань слід організувати широке громадське обговорення від ВР до місцевих 

громад з екологічних ризиків до того, як реальні соціальні інфраструктурні 

проекти будуть супроводжувати здійснення “сланцевої революції”. У 

часовому вимірі для впровадження цього проекту зміцнення енергетичної 

незалежності України знадобиться 5 років [115, с.6]. 

Цікаво, що дехто з російських аналітиків вважає, що у разі здійснення 

сланцевого проекту в Україні і подальшого його розвитку у США суттєво 

може знизитись попит на світових ринках на російський газ. Цей факт визнав 

і президент Путін. У такому контексті будівництво нових газопроводів із 

Сибіру до Європи (їх вартість оцінюється у десятки мільярдів доларів) хоча і 
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може покращити на короткий час імідж “Газпрому”, але у віддаленій 

перспективі може означати також будівництво альтернативних ниток 

“газопроводів в нікуди” [46]. Тим більше, що з кожним роком усе серйозніше 

розглядається й інший, більш перспективний для всієї Європи 

середземноморський енергетичний проект. Як відзначив свого часу у газеті 

“День” відомий європейський політик Хав’єр Солана, посилаючись на дані 

геологічної служби США, Ліванський басейн, який тягнеться через 

кіпріотське, ізраїльське та ліванське морське дно, містить близько 3,45 трлн. 

кубометрів запасів природного газу і 1,7 млрд. барелів нафти. Разом з тим, на 

його думку, через їх географічне розташування ці “неймовірні запаси можуть 

бути відкриті, видобуті й експортовані лише на основі міждержавної 

співпраці” [219, с.3].  

Показово і те, що “Газпром” відмовився взяти участь у круглому столі з 

проблем української ГТС. Так, 23 квітня 2013 представник “Газпрому” 

С. Купріянов заявив, що його компанія не буде приймати участь в 

обговоренні з питань модернізації української газотранспортної системи. 

Круглий стіл з цих питань був запланований на 3 травня у Брюсселі за 

участю представників ЄС. Якщо ж подивитися на загальну картину 

маневрування офіційного Києва у геополітичній й геоекономічній площині, 

то чітко визначив позицію тодішньої влади редактор відділу “Міжнародні 

події” у тижневику “Коментарі” Олексій Кафтан. Він зокрема зауважив, що 

лінія проводиться така: спочатку пообіцяти Росії і ЄС усе, що вони 

побажають, а згодом (в залежності від ситуації) пригрозити кожному з 

впливових сусідів “поглибленням співпраці з іншим зовнішнім 

партнером” [103, с.23]. 

Повернемося знову до проблем в енергетиці. Україні, зрозуміло, і у 

досліджуваний період, і зараз потрібні альтернативні проекти з видобутку 

газу. Адже, до прикладу, у 2013 році Україна виплачувала за газ приблизно 

8% свого ВНП, тоді як в Угорщині ця цифра становила усього 3% ВНП. І це 

при тому, що споживання газу у двох країнах приблизно співставне. 
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Підсумував складну й неоднозначну ситуацію в енергетичних відносинах 

двох сусідніх держав на початку ХХІ століття З.Бжезинський: Росія 

“неодноразово намагалася примусити Україну ухвалити вигідні для Росії 

рішення, використовуючи енергоносії як знаряддя політичного впливу. У 

2005, 2007 і 2009 роках Росія або “погрожувала припинити постачання нафти 

й газу до України, або таки припиняла його” через проблеми з ціною і боргом 

України за енергоресурси [22, с.80]. Підкреслимо у зв’язку із цим, що 

реальною альтернативою ресурсній залежності України могло б стати 

виконання затвердженої ще Кабміном у 2006 р. “Енергетичної стратегії 

України на період до 2030 року”. У документі зокрема зазначалося, що 

енергетична безпека держави має гарантуватися, насамперед, шляхом 

зменшення рівня енергетичної залежності країни від зовнішніх поставок 

палива (природний газ, нафта, уран) з 54,5% у 2005 році до 11,7% – у 2030 р., 

у тому числі – за рахунок збільшення використання власних нетрадиційних і 

відновлюваних джерел енергії, а також видобутку українськими компаніями 

нафти і газу за межами України [202]. 

Якщо підводити певні підсумки тому про що ішлося вище, можна 

констатувати наступне. Альтернативою неоімперському домінуванню на 

пострадянському просторі могла б стати оновлена стратегія зовнішньої 

політики України у регіоні ЦСЄ, яка на середньострокову перспективу була б 

реальною відповіддю українського суспільства непорозумінням і 

невизначеності на російському напрямку. Прийнятною тактикою в даному 

випадку могла б бути також відмова від застарілих стереотипів й 

психологічних нашарувань у відносинах з найближчим сусідами – Румунією, 

Словаччиною, Угорщиною.  

Проте, на жаль, українську зовнішню політику немов би переслідує 

“тінь подвійного непорозуміння”. З одного боку – імперська неоавторитарна 

Росія (про відносини з нею у віддзеркаленні якісних ЗМІ і в експертних 

оцінках ішлося на попередніх сторінках). Однак, з іншого боку, присутнє 

нерозуміння доби “псевдореформ” в Україні сучасною Європейською 
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спільнотою (а якщо говорити ширше – Заходом в цілому). Зрозуміло, вагомі 

причини для цього є, насамперед з огляду на негативні тенденції у 

політичному і соціально-економічному розвитку всередині України. Однак і 

зі сторони європейців не завжди все прозоро і справедливо. Як і в попередні 

роки, європейські політики (а особливо представники бюрократичних кіл у 

Брюсселі) досить часто змушені мати справу або ж з українськими 

олігархами, або з підвладними їм політиками. Однак досить часто при цьому 

ігноруються засадничі інтереси суспільства, яке у своїх кращих намаганнях 

воліє сформувати і захистити демократичний лад в Україні. Такий стан 

коливань і невизначеності не може зберігатися дуже довго. Ось як на 

сторінках журналу “Країна” змальовує неоднозначну й суперечливу 

ситуацію, що складається сьогодні, відомий експерт і політолог Вадим 

Карасьов. “Модель глобалізації, в яку 20 років була вписана Україна, 

формувала особливий тип політичного режиму. Він характеризується 

неформальним союзом західної еліти та українських і російських олігархів. 

Чому? Бо наші давали метал. Путін – газ. Але сьогодні Європі треба менше 

газу. … Путін уже не потрібен. Українській владі кажуть: “Ви не вмієте 

керувати країною, саджаєте своїх опонентів, ми розриваємо з вами угоду”. 

Зараз західним елітам треба створювати союз із нашими громадянами, а не 

олігархами. А ми підходимо до межі, коли: або проведемо політичні й 

економічні реформи і вибудуємо в себе європейські відносини, або «з’їмо» 

європейську перспективу” [98, с.12]. Про ці непрості відносини з ЄС, які 

відображені у друкованих ЗМІ і в аналітичних матеріалах інформаційно-

аналітичних центрів, мова піде у наступному підрозділі. 

Отже, повертаючись до взаємин України і Росії, підкреслимо, що 

українсько-російські відносини набувають у сучасній Центральній та Східній 

Європі стратегічного значення. У разі включення України в Євразійський 

союз, як це пропонував президент Путін, Росія стає одноосібним лідером на 

пострадянському просторі, де, як вважають експерти, зосереджені життєво 

важливі для неї інтереси у сфері економіки, оборони та безпеки. Таке 
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співробітництво з країнами колишнього СРСР, зокрема з Україною, 

Білоруссю і Казахстаном, могло б стати стабілізуючим чинником, що 

призупинив би відцентрові тенденції в самій Росії. Однак для об’єднання 

держав потрібне вироблення нової інтеграційної ідеології. В якості такого 

проекту Москвою може бути запропонована неоімперська модель 

політичного розвитку з певними культурно-ідеологічними елементами 

“softpower”. Для України ж за таких умов (і на цьому наголошують серйозні 

аналітики і відповідальні політичні діячі) найважливішим завданням стає 

вироблення альтернативи на противагу подібним неоімперським проектам 

Росії. У весь зріст постає проблема пошуку власної ідентичності для України 

в Європі і у світі. Аналізуючи результати соціологічних опитувань стосовно 

підтримки того чи іншого вектору зовнішньої політики, можна 

констатуватизначну відмінність щодо зовнішніх пріоритетів у експертів 

(вони переважно підтримують західний напрям) і у пересічних громадян, 

котрі вагаються між орієнтацією на Росію та європейським вектором 

міжнародної політики України. 

Умовою ж дійсно партнерських й передбачуваних відносин України з 

Росією є розвиток і поглиблення демократичних процесів насамперед в самій 

Україні, а згодом і в Російській Федерації. Однак, як засвідчує розвиток подій 

останніх років, її правлячий клас у внутрішній політиці рухається на 

“узбіччя” демократії, або ж розуміє її таким чином, що суттєво відрізняється 

від ціннісних і правових орієнтирів розвинених демократій та більшості тих 

країн Європи та Америки, які лише розпочали йти демократичним шляхом. 

 

2.2. Базові питання відносин України з Євросоюзом (за 

матеріалами друковиваних ЗМІ). 

На початку ХХІ ст. фактично кардинально змінюється геополітична 

архітектура і на самому Європейському континенті і поза його 

географічними межами. Невідворотні “хвилі” розширення НАТО і згодом 

Європейського Союзу поставили питання щодо необхідності корегування 
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геополітичної та геоекономічної стратегії Заходу в цілому. Ось що писав з 

цього приводу відомий німецький політолог Вернер Вайденфельд (2002), 

член Німецького товариства із зовнішній політиці: “Вже після першого етапу 

розширення європейське співтовариство розповсюдиться аж до кордонів 

Росії, України, Білорусії і Молдови. Оточена зі всіх боків Польщею та 

Литвою… Калінінградська область стане російським ексклавом всередині 

майбутнього ЄС. Європа отримає нових політично нестабільних, етнічно 

поляризованих й економічно послаблених сусідів на чолі з Росією”. І далі 

експерт відзначає: “… По завершенні протистояння Схід-Захід склалася 

значна асиметрія між Європейським Союзом і Російською Федерацією, і ця 

асиметрія являє собою загрозу стабільності і безпеці великій 

Європі” [31, с.48]. 

Зрозуміло, що Україна опинилась немовби у центрі цих асимертичних 

взаємин між Москвою і Брюсселем. З першою усе більш-менш зрозуміло. 

“Росія, що всіма силами намагається зупинити розширення впливу ЄС на 

Схід а, отже, і зміцнення демократії і принципів правової держави. Всі 

сигнали, що надходять з Росії, свідчать про курс на пострадянську 

реінтеграцію”, – підкреслювали експерти. Під час згаданого саміту, Україна в 

черговий раз підтвердила євроінтеграційний курс, більш того, взяла на себе 

зобов’язання виконати ряд вимог, які є умовою підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Євросоюзом. Захід, як відомо, був запланований 

на листопад 2013 року в рамках саміту Східного партнерства, який мав 

проводитися у Вільнюсі. Як вже зазначалося, Росія була і є противником 

зближення України з Євросоюзом. Які кроки може вжити Москва, щоб 

зірвати підписання угоди між Україною та ЄС? [102, с.4]. 

Декілька років тому здавалось, що вряд чи слід ставити питання саме 

так. Події ж 2013-2014 років в українсько-російських взаєминах докорінно 

змінили цю думку. У досліджуваний період у офіційної Москви по 

відношенню до України був ряд серйозних важелів тиску. Таким, наприклад, 

міг розглядатися в певному контексті і “фактор Німеччини” - всім відомий 
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ефективний союз представників правлячих кіл ФРН з російським 

“Газпромом”. Саме на цьому наголошував у своєму аналітичному матеріалі у 

тижневику “Коментарі” (квітень 2012 р.) Володимир Карбівничий, 

підкреслюючи зацікавленість німецького бізнесу у проекті “Північний 

потік”. “Усе це стимулює Німеччину, – писав оглядач, – бути більш ніж 

уважною до турбот і побажань Кремля і до його прагнення заблокувати 

розмивання своєї сфери впливу через інтеграцію України в ЄС” [100, с. 24]. 

Нижче звернемось до тієї можливої ролі, яку у Кремлі тоді могли б відвести 

діючому канцлеру А. Меркель у зв’язку зі спрямованим однозначно на Схід 

євразійським проектом Російської Федерації. 

Отже, враховуючи таку позицію РФ, що постійно претендує на роль 

субрегіонального лідера в Євразії, якої тактики має дотримуватись ЄС з 

точки зору демократичних друзів України? У спеціальному листі, де йдеться 

про сучасні небезпеки для розвитку демократії в Україні, і який підписали 

екс-президент Чеської Республіки Вацлав Гавел, колишній президент ФРН 

Ріхард фон Вайцзеккер, голова російської партії “Яблоко” Григорій 

Явлинський, відомий французький філософ та есеїст Андре Глюксман, 

особливо підкреслюється, що в інтересах ЄС “намагатися розвинути більш 

активну політику відносно України, ніж це мало місце дотепер”. Зокрема 

вони сподіваються на особливу роль Польщі в цьому процесі. У тодішньому 

документі-зверненні читаємо: “Польщі, яка нині головує в ЄС, варто згадати 

початки польської демократії і ту суттєву допомогу, яку вона отримала від 

країн Заходу всього покоління тому. Подібні зусилля сьогодні “необхідні 

Україні” і вони не повинні відкладатися з причин політичної доцільності, або 

ж переслідуваних суто економічних власних інтересів [45, с.3]. Важливо, що 

у більш ширшому центрально-східноєвропейському контексті Польща, як 

дійсно демократична держава, могла б втілити засадничу ідею щодо 

підтримки майбутнього демократичного розвитку України, яка була 

висловлена одним з інтелектуальних революціонерів повоєнної доби Єжи 

Гедройцем, редактором паризької “Культури”. Він закликав до того, що у 
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цьому регіоні “майбутнє мусить бути майбутнім усіх рівних народів”, що в 

інтересах Польщі є їх свобода [261, с.66]. 

Зауважимо, що дехто з українських аналітиків сприймає дуже 

неструктуровану, “неквапливу” сучасну політику сусідства ЄС на своїх 

східних кордонах роздратовано і з певною іронією. Ось думка одного з 

політичних оглядачів Тараса Матіїва, висловлена у 2007 р. Запропонований 

статус “нового сусіда ЄС/Європи”, пише він, викликав в Україні “або 

роздратування, або гомеричний сміх – нарешті Польща та Угорщина 

знайшли свого «нового сусіда»” [145, с.51]. І все-таки, незважаючи на певні 

проблеми у відносинах з ЄС, відповідальні експерти радять Україні 

продовжувати рух в європейському напрямку.Тим більше, що такий рух несе 

не тільки можливу перспективу економіко-технологічного зростання, а й 

зміну ціннісних орієнтирів. 

Дійсно, в сучасному світі є ще один досить важливий і відносно новий 

напрямок зміцнення власної безпеки і безпеки сусідів. На перший план у 

зовнішній політиці все частіше виходять культурні та політичні цінності, а 

також суспільні інститути, які спроможні привернути увагу та симпатію 

інших людей. Такою може насправді стати продумана й досить розгалужена 

іміджева стратегія України, насамперед у регіоні Центральної та Східної 

Європи. Зауважимо, що такий шанс у України вже був після Помаранчевої 

революції 2004/2005 років, проте вона так і не зуміла ним скористатися в 

повній мірі. 

Підкреслимо, що у Польщі носіями подібних дій та мислення зазвичай 

виступали і продовжують виступати незалежні від держави інституції та 

організації, які формулюють певну мету, визначають методи діяльності у 

сфері зовнішньої політики і діють від свого імені, досить часто 

використовуючи методи “м’якої сили”. Йдеться, насамперед, про НДО, а 

також про культурні осередки, університети, навіть про комерційні культурні 

інституції, що мають не лише суто бізнесові інтереси, а й виконують 

суспільну місію. Як підкреслив ще у 2006 р. один з експертів з проблем 
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європейської політики сусідства та міжнародної діяльності польських 

неурядових організацій Якуб Боратинський, їхні завдання в рамках польсько-

української співпраці досить “часто збігаються з офіційною польською 

зовнішньою політикою”. Проте, він вбачає у цьому добрий знак: визнання 

громадської дипломатії в якості рівноправного компонента зовнішньої 

політики – це не тільки дотримання принципу взаємодопомоги, а й одна із 

безпекових “засад функціонування Европейського Союзу” [27, с.82-83]. 

Результати серйозних досліджень і в Україні переконують, що основним 

лейтмотивом оновленої Стратегії національної безпеки України на початку 

нового століття має бути теза: “Від суспільства ризику до громадянського 

суспільства”. Саме наявність розвинутого громадянського суспільства (і 

Україна це яскраво продемонструвала) є головним гарантом безпеки людини, 

суспільства та держави [59, с.52].  

Отже, українська державність потребує значної й дієвої підтримки на 

неоднозначному й “каменистому шляху” до стабільного й вкоріненого у 

власних традиціях демократичного розвитку. Не слід забувати в цьому 

контексті і про те, що Європейський Союз (тоді ще Європейське 

Співтовариство) з часів завершення холодної війни рух у напряму єдиної 

Європи для країн-кандидатів зробив залежним від виконання стандартів у 

галузі демократії і дотримання прав людини. Відтоді, головна ідея моделі 

зовнішніх стимулів така – “рецепція правил окреслена як умова для 

винагород”. Якщо висловлюватись чіткіше, то неухильне дотримання 

ліберально-демократичних політичних умов і норм є “передумовою 

відкриття переговорів про вступ”. І навіть при виконанні цих умов країни-

кандидати очікує ще одна важлива “європейська сходинка”. Згодом, вони 

мають прийняти й адаптувати ще конкретніші норми acquiscommunautaire 

перед тим, як “пожинати плоди членства в ЄС” [258, с.39, 41].  

Зрозуміло, що не тільки певні правові норми мають бути сприйняті й 

адаптовані українським суспільством. Мова іде про більш глибокі, 

культурно-історичні пласти порозуміння між Україною і сусідніми з нею 
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державами по Євросоюзу. Українсько-польське історичне порозуміння в 

цьому плані може вважатися взірцем вирішення складних проблем 

двосторонніх відносин. Наведемо тут думку відомого львівського історика 

Ярослава Грицака, висловлену ним під час роботи міжнародної конференції 

пам’яті Єжи Ґедройця (Київ, 2006). Вчений зокрема зауважив: “Українсько-

польське примирення останніх десятиліть – одне з найвагоміших явищ у 

Східній і Центральній Европі після занепаду комунізму. Історичну його 

значущість можна порівняти з вагою повоєнного французько-німецького 

примирення. Як поява осі Париж-Бон стала засновком для творіння нової 

Західної Європи, так вісь Варшава-Київ має шанси витворити нову 

геополітичну реальність – основу стабільності в цій частині світу” [63, с.85]. 

Поряд з важливою для Польщі й України та ціннісно орієнтованої у 

майбутнє спільної політики пам’яті, в межах якої обидва наші народи 

намагаються відійти від застарілих історичних та психологічних стереотипів, 

неабиякого значення набувають і конкретні кроки щодо створення нової 

геополітичної конфігурації у всьому регіоні ЦСЄ. Ідеться, насамперед, про 

середньострокові наслідки політики сусідства ЄС у форматі Східного 

партнерства. Політика, що має за мету, як відзначають експерти, розширення 

сфери зовнішньополітичного впливу ЄС, що так чи інакше суперечить 

геополітичним амбіціям РФ у регіоні Східної Європи. Перш за все, мова йде 

про трьох головних учасників СП – Україну, Білорусь та Молдову. Причому 

за рівнем відносин з Європейським Союзом у різних сферах Україна ще у 

листопаді 2011 р. займала друге місце після Республіки Молдова – відповідні 

показники 0,60 і 0,70, залишивши далеко позаду Білорусь – 0,19 [210, с.437]. 

Шкала вимірювання знаходилась в межах від 0 до 1; відповідно 1 отримувала 

країна з найкращою ситуацією. Незважаючи на складне внутрішньополітичне 

становище в Україні, вага Східного партнерства, як зазначає німецький 

аналітик та спеціаліст з проблематики відносин Росія-Європа Корнеліус 

Охман, “може зрости, якщо Євросоюз належно скористається цією 

ініціативою”. А для Польщі “втілення Партнерства дає єдину змогу для 
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реалізації ефективної політики стосовно східних сусідів”. Німецька ж 

сторона хоча і підтримує нову ініціативу, але “доповнює її закликом до 

укладення партнерської угоди із Москвою” [164, с.9].  

Цікаво відзначити і те, що у 2007 році виокремилось 2 базові підходи 

СП – польський і німецький. У Берліні виходили з більш широкого розуміння 

східної політики ЄС, центральним компонентом якої виступали взаємини з 

Росією. Однак у кінцевому рахунку в 2008 р. (після подій російсько-

грузинської війни та утворення за ініціативою президента Франції Н. Саркозі 

Середземноморського Союзу) перемогла польська модель партнерства. 

Вона була сфокусована насамперед на самих країнах Східної Європи та мала 

на меті їх подальше наближення до Євросоюзу з метою набуття у 

“довгостроковій перспективі членства в ньому та остаточного виходу зі 

сфери впливу Росії” [210, с.95]. Проте там, де Польща мріє захиститися від 

імовірних російських зазіхань, розвиваючи власні відносини з Україною, 

Франція, до прикладу, вимірює світ іншими масштабами. “Для нас Росія – це 

захисна стіна від китайської експансії, – каже політолог Марі Даніель”. – Не 

фізичної звичайно, експансії, а більше світоглядної, економічної … Питання 

здорової дистанції з Росією – то лише час. А от з Китаєм набагато складніше. 

Він просочився в саму кров європейської економіки” [128, с.32]. 

Однак повернемося від глобального рівня аналізу на регіональний і 

навіть внутрішньополітичний. Звернемо увагу і на такий парадоксальний 

факт: сьогодні в Україні, як і 10-12 років тому, до сфер напруженості, що 

впливає на проблему безпеки держави, відноситься низький рівень 

стратегічної культури політичного класу в цілому. Ось як оцінив ситуацію, 

аналізуючи внутрішньополітичні виклики національній безпеці в контексті 

європейського вибору у 2000 році, тодішній головний консультант 

Адміністрації президента України Олексій Валевський: “Минулі роки 

свідчать, що рівень підготовки коротко- і довготривалих стратегій, так само, 

як і прорахунок їхніх соціальних та економічних наслідків, іноді буває 

прикро некомпетентним”. У підсумку державна політика є фрагментарною і 
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разбалансованою, причому досить часто “різновекторною, із внутрішніми 

суперечностями” [32, с.53]. Читаючи цей висновок, можна провести досить 

багато політичних паралелей в Україні із 2008-2013 роками. А з того часу 

минуло чимало років.  

Зрозуміло, що не тільки якість політичного класу, але й розвиток 

внутріполітичної ситуації в Україні, особливо пов’язаний із нещодавним 

переслідуванням політичних опонентів влади, не міг не стати предметом 

дискусій, аналізу й резолюцій в об’єднаній Європі. Згадаємо, наприклад, 

дискусії, що виникли на пленарному засіданні у Стразбурзі під час прийняття 

рішення відносно України (кінець червня 2011 р.). Причому у процесі 

ухвалення резолюції з українського питання посварилися два головні 

політичні угруповання в Європарламенті, але не через загальну ідею 

представленого для обговорення документу, а через те, як ці проблеми 

вирішуються у контексті європейської політики України. Як зауважив член 

Європарламенту Марек Сівець у своїй спеціальній статті для газети “День”, 

соціалісти, зайнявши в українському питанні більш помірковану позицію, 

бажали б “уникнути ситуації, в якій деякі приклади ставлення до колишніх 

урядовців вплинули б на великий історичний процес, що має на меті 

наблизити Україну до Європи”. Більш того, на його думку, події в Україні не 

повинні стати приводом призупинити або відкласти “європейські прагнення 

України”. Європейська народна партія (ЄНП), спираючись на свою 

більшість, зайняла непохитну позицію, яка і була покладена в основу 

Резолюції європарламенту. Далі М. Сівець, відстоюючи власну позицію, 

писав наступне: як і мої однопартійці з СД (соціал-демократи) під час 

перемовин з ЄНП я наголосив, що, незважаючи на складнощі, не варто 

“зривати важливі переговори” з Україною. Ми маємо підтримати її 

європейські прагнення, використовуючи “м’якіший тон” і зосереджуючись на 

“суті справи, а не лише на конкретних прикладах окремих осіб” [213, с.2]. 

Нагадаємо, що формування сучасних засад європейської політики 

відбувається в українському суспільстві принаймні впродовж останніх 10 
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років. Для кожного з урядів, яких би політичних орієнтацій він не 

дотримувався, рух до ЄС став своєрідним загальним слоганом і символом 

віри. Проте, насправді, просування до об’єднаної Європи то прискорюється, 

то імітується, а іноді тільки проголошується. Сьогодні ж наступив момент 

дистанціювання ЄС від України й відповідно – офіційного Києва від 

Брюсселю, що, звісно, можна пояснити рядом як об’єктивних, так і 

суб’єктивних обставин. 

Зазначимо, що насамперед в Європі не розуміли і досить різко 

критикували, як вважали європейські політики й оглядачі, невиправданий 

відступ адміністрації президента В. Януковича від демократичної моделі 

розвитку України, яка нехай і непослідовно, але провадилася за часи 

президентства В. Ющенка. Наведемо тут висновок, який був зроблений 

майже 10 років назад у підготовленому українськими і польськими 

експертами спільному Заключному звіті щодо формування нової моделі 

відносин між розширеним ЄС та Україною: “В Україні погано розуміють той 

факт, що ЄС є спільнотою, об’єднаною спільними цінностями, 

зобов’язаннями та солідарністю. …Українська політична еліта мусить 

належно усвідомити і прийняти той факт, що для ЄС демократичний 

розвиток та економічна діяльність України важливіші, ніж її геополітичне 

значення, хоча і його не можна ігнорувати” [24, с.30-31]. Слова ці актуальні і 

сьогодні.  

І все ж таки, незважаючи на певні проблеми у відносинах з ЄС, 

відповідальні експерти радили тоді Україні продовжувати рух в 

європейському напрямку. Так, наприклад, відомий аналітик Аркадій Мошес 

(Фінський інститут міжнародних відносин) підкреслив необхідність 

продовження розвитку України за демократичною моделлю, вважаючи, що 

Україна як демократичний проект “має значно більший шанс бути в Європі, 

аніж проект країни, яка просто здійснює геополітичний дрейф у бік 

Росії” [151, с.3]. 
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Якщо вести мову про аналіз розвитку інтеграційних тенденцій у 

напрямках Захід–Схід у якісній пресі України, то підкреслимо, що досить 

часто матеріали, присвячені цим проблемам, публікуються у тижневику 

“Дзеркало тижня”. Особливо це помітно у зв’язку з гострими дискусіями, які 

не припинялися у досліджуваний період щодо можливого укладення 

Україною договору з МС і його впливом на розвиток відносин з ЄС. Так, в 

одному з червневих випусків “ДТ” (2013) з’явився дуже солідний, 

розгорнутий аналітичний матеріал професора Павла Гайдуцького, директора 

Інститута стратегічних оцінок при Президентському фонді Л. Кучми 

“Україна” під назвою “Україна–ЄС: проблеми інтеграції”. Підкреслимо, що 

вчений досить об’єктивно описує надбання ЄС у минулі десятиліття, не 

приховуючи тих проблем, що існують чи ще остаточно не вирішені. Він 

зокрема зазначає, що всі 20 років впровадження Маастрихтських критеріїв у 

країнах ЄС відбувалося дуже повільно. За цей час вони порушувались у 

майже половині країн ЄС та третині країн єврозони; президент Європейської 

комісії Ж. Баррозу, виступаючи в Європейському парламенті, закликав до 

створення “демократичної федерації національних держав”. Однак цей 

заклик видається “дуже декларативним на тлі посилення кризи довіри країн 

до політики ЄС”. Причому рівень довіри до ЄС упав тоді до історичного 

мінімуму, навіть в тих державах, котрі традиційно виступали за спільну 

Європу. Це стосувалося вже не тільки Великобританії чи Іспанії, а й 

Німеччини та Франції. Так, у ФРН рівень недовіри до ЄС зріс за 5 років – з 

2007 до 2012 року, - на 23% (з 32 до 59 відсотків), у Франції цей показник 

становить 25% (він зріс з 41 до 56 відсотків). Проте, експерт відзначив той 

факт, що, незважаючи на ці кризові тенденції у настроях громадськості, 

інтеграційна привабливість ЄС для України залишається ще високою. Ця 

привабливість багатоаспектна: загальноекономічна, інвестиційна, 

інноваційна, модернізаційна, міграційна, соціальна, цивілізаційна. Якщо 

вести мову про економічну привабливість Євросоюзу для України, то вона 

полягає, насамперед, у можливості долучитися до високої культури 
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ефективного ринкового господарювання і підняти до такого ж рівня власну 

економіку. Європа становить собою один із масштабних платоспроможних та 

інноваційних ринків, освоїти й заповнити який намагаються багато країн 

світу, в т.ч. США, Японія, Китай, Індія, Бразилія, Росія. При цьому і 

інноваційність виробництва в ЄС перевищує 75%. З таким потенціалом 

євроінтеграційної привабливості не може зрівнятися ніхто. ЄС – це територія 

високоефективної інноваційної економіки. Так, середній показник ВВП на 

особу в ЄС майже увосьмеро вищий, ніж в Україні, і в 2,5 разів — ніж у Росії 

[49, с.6]. 

Разом з тим, ми повинні нагадати, що тема використання інноваційного 

потенціалу ЄС (у випадку більш стрімкого просування України в “західному” 

напрямку) мало хвилює громадян України. Як показали результати 

соціологічних опитувань, у 2006 р., наприклад, 58,3% респондентів віддавли 

перевагу “східному”, євразійському напрямку інтеграції, сподіваючись на 

“покращення матеріального стану” завдяки більш успішному економічному 

розвитку України. А 38,5% громадян вбачали позитиви у тому, що вони 

зможуть “вільно пересуватись по країнах” євразійського блоку в пошуках 

прийнятної роботи [225, с.156]. 

Іншим, досить серйозним аспектом привабливості, про який ідеться у 

згадуваній статті П. Гайдуцького, є “соціальна привабливість” ЄС для 

України. Тут автором наводяться такі факти. Середньомісячна заробітна 

плата в ЄС сьогодні майже вдев’ятеро вища, ніж в Україні, і вчетверо вища, 

ніж у Росії. В єврозоні та окремих країнах ЄС рівень оплати праці ще вищий. 

Одним з базових питань для України у цьому контексті є вихід на 

європейський стандарт оцінки робочої сили. На сьогодні робоча сила в 

Україні недооцінена порівняно з середньою в ЄС та єврозоні вдвічі, а 

порівняно з Бельгією, Францією, Швецією – вчетверо. Мається на увазі не за 

рівнем зарплати, а за часткою оплати праці у ВВП. Ще більші можливості 

України — в освоєнні інших соціальних стандартів країн ЄС, стосовно яких 

відставання ще більше. Йдеться про видатки на соціальний захист і соціальну 

http://gazeta.dt.ua/science/chi-mozhliviy-v-ukrayini-innovaciyniy-stribok-_.html
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допомогу. За цими показниками відставання від ЄС та єврозони України, як і 

Росії, просто вражаюче — в десятки разів. Ось конкретні цифри за 2013 рік: в 

ЄС видатки на соціальний захист населення складають 52% від ВВП, у 

країнах ЦСЄ – 44%, в Україні – 7% ВВП [49, с.6]. 

Цікаво у зазначеному контексті подивитися на актуальність підтримки 

європейського вибору у найближчій південній і геополітично впливовій 

сусідки України – Туреччини. Відзначимо спочатку, що досліджувана нами 

проблема позиціонування України в контексті відносин Схід–Захід також 

хвилює політиків і громадську думку і Турецької Республіки. І це 

незважаючи на її традиційну і, до недавнього часу, постійно проголошувану 

“прозахідність”. Зауважимо, що багатьма експертами в останній період 

відзначається серйозна “втома Туреччини від Заходу”. Як підкреслюється в 

одному з експертних матеріалів журналу “Зовнішні справи”, Туреччина “ледь 

не остаточно «втомилася» від майже півстоліття очікування членства в 

Євросоюзі”. Ще восени 2005 р. розпочалися переговори по 33 пунктах 

інтеграційного досьє, але якщо вони більш-менш успішно проходять по 13 

позиціях, то по 17 питаннях ЄС блокує їх “через політичні мотиви”. При 

зміні геополітичної архітектури у 90-і роки зазнали еволюції і 

зовнішньополітичні орієнтири Турецької Республіки. Як відзначають у 

своєму матеріалі український політолог Олексій Полтораков і 

азербайджанський експерт Тамерлан Вагабов, за роки “холодної війни” 

Турцію цілком влаштовувала роль форпосту США та НАТО на Близькому 

Сході – в контексті конфронтації з радянським блоком (згадаймо хоча б події 

Карибської кризи 1962 р.). Однак аналогічна роль у нинішньому 

напівлатентному протистоянні “the West and the Rest” (С. Хантінгтон), яке 

своєю агресивною геополітикою до останнього часу продукували США, вже 

не влаштовує Туреччину [185, с.37]. 

Як підкреслює сучасна російська дослідниця В. Федотова, “нині дуже 

самотня у своєму регіоні нація-держава Туреччина знову орієнтована на 

регіональне лідерство в Туранському союзі. Вона “прагне вийти за межі 
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національно-державної відособленості”. Цікаво і те, що партнерство з 

Росією, на думку багатьох турецьких фахівців, було б більш вигідним 

Туреччині. Як капіталістична країна Туреччина насилу знаходить спільну 

мову з клановими режимами Центральної Азії. Питання ж культурної 

спорідненості, і в силу цього можливості довіри, однак, виявляється більш 

істотними на сьогоднішній день. Турки відчувають ентузіазм від здобутого 

споріднення, “незважаючи на те, що родичі бідні” [245]. 

Проте не тільки з РФ, а й з Україною у Туреччини є чимало подібних 

рис, особливо коли йдеться про перспективи вступу до ЄС. Не випадково, 

президент Туреччини А. Гюль навіть попередив: “Євросоюз не має боятися 

70-мільйонної Туреччини. Нехай вони не забувають про те, що можуть 

настати такі часи, коли вже турецький народ відмовиться від Європейського 

союзу” [185, с.37]. Як зазначив у цьому контексті відомий вітчизняний 

експерт Олексій Волович, серед схожих внутрішньополітичних процесів у 

Туреччині і в Україні виразніше постає проблема “розмежування за 

ідеологічно-політичними ознаками по лінії Схід – Захід. Причому, подібно до 

українського, турецьке суспільство також розірване між тими, хто 

проповідує “вестернізацію” і тими, хто проти неї [41, с.15]. 

Зауважимо, що після того, як Туреччина набула статус кандидата на 

вступ до ЄС, експерти відзначали, що у майбутньому зі вступом її до 

Євросоюзу могла б отримати обґрунтування “нова логіка” європейської 

політики стабільності. У відповідь на сумніви щодо вступу Туреччини до ЄС 

висловлювалась позиція, що Європу не можна ідентифікувати виключно з 

християнством. Це узгоджується, як вважає В. Вайденфельд, з розумінням 

ЄС як співтовариства “відкритого, плюралістичного, світоглядно 

нейтрального”. Разом з тим, якщо критерій ідентичності відпадає, тоді 

відмова від подальшого розширення ЄС – за рахунок Росії, України, 

Північної Африки і Близького Сходу видається необгрунтованою [31, с.49]. 

Однак мораторій на неприйняття, скажімо, інших держав Європи до 

Євросоюзу, як вважають американські експерти, матиме не стільки 
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цивілізаційні, а насамперед економічні перестороги. У згадуваному 

документі “Контури світового майбутнього” зокрема підкреслювалося таке: 

“Якщо не буде ніяких змін, Європа може зіткнутися з подальшим 

уповільненням темпів економічного росту, а окремі країни можуть піти 

власним шляхом, зокрема у зовнішньополітичній сфері, навіть якщо 

номінально вони залишатимуться членами Євросоюзу. При такому сценарії 

розширення ЄС, можливо, призупиниться, зробивши малоймовірним вступ 

до нього Туреччини і Балканських країн, не говорячи вже про далекі 

перспективи вступу у нього Росії чи України” [118, с.88-89]. Відносини 

України з ЄС, метою якої є просування до членства у цій інституції, 

залишається “складним процесом”, незважаючи на прихильність керівництва 

структур ЄС та країн-членів до нинішньої української влади (ідеться про 

добу президента В. Ющенка) [126, с.160].  

У даному контексті звернемось до позиції щодо європейських прагнень 

України ще одного важливого сусіда на південному сході Європи – Румунії. 

Аналізу її політики в данному питанні присвятив статтю тижневик 

“Коментарі”. У матеріалі зокрема зазначалося, що, перебуваючи в Києві 

навесні 2012 р., держсекретар у європейських справах МЗС Румунії 

підтвердив: Бухарест сприятиме “реалізації євроінтеграційних прагнень 

України, зокрема щодо якомога швидкого вступу в дію Угоди про 

асоціацію… і подальшої лібералізації візового режиму”. Румунська влада, як 

підкреслив автор статті Георгій Ларін, в особі пропрезидентської ліберально-

демократичної партії, яка підтримувала діючого на той момент главу 

держави Траяна Бесеску, навряд чи порушувала у переговорному процесі з 

офіційним Києвом “тему Юлії Тимошенко” у європейському вимірі. У червні 

2011 р. тодішній президент Румунії шокував українців своїм інтерв’ю газеті 

The Daily Telegraph, де окреслив коло країн, які можуть набути членство в 

ЄС до 2018-2020 років. “Це загальна точка зору Бухареста і Лондона, – 

заявив Бесеску британському виданню. – На цей момент часу ми можемо 

представити розширення ЄС на Західні Балкани, Молдову і Туреччину. Ми 
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не можемо зараз уявити більш широкого Європейського союзу”. України в 

цьому списку, як бачимо, не виявилося. Як з великою долею песимізму 

констатує журналіст Георгій Ларін, невирішених проблем між сусідами ще 

дуже багато, і “саме ці проблеми можуть виявитися приводом” для 

відповідних кроків з боку Румунії, коли справа дійде до ратифікації угоди 

між ЄС і Україною [130, с.20, 21]. 

Інші виклики очікували українську дипломатію на Сході – в рамках 

геополітичного простору, що відноситься до країн СНД. Адже в нових 

умовах деякі проекти так і не стали реальністю. Зокрема тоді йшлося про 

відоме регіональне об’єднання ГУАМ з його пріоритетністю “курсу на 

європейську та євроатлантичну інтеграцію”. Передбачалось, що саме ГУАМ 

спроможний забезпечити “безпеку та стабільність регіонального 

співробітництва” за фактично визнаного лідерства України з переважною 

орієнтацією на ЄС та НАТО [126, с.159].  

У досліджуваний період ГУАМ як геополітичне регіональне об’єднання 

поступово втрачав своє значення, і хоча міністр закордонних справ Грузії 

Г. Вашадзе в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” влітку 2012 р. зауважив, 

що можливості ГУАМ не вичерпані, “організація жива”, політик не зміг 

назвати тоді жодного значимого проекту, де б були задіяні всі держави 

учасники, окрім проекту “ГУАМ-Японія”, в рамках якого було розроблено 

єдиний туристичний пакет для японських туроператорів [36, с.4]. 

Нагадаємо, що регіональне об’єднання ГУАМ чотирьох держав виникло 

після жовтневого (1997 р.) саміту Ради Європи у Страсбурзі, де у спільному 

комюніке було закріплено “поступове політичне зближення та практичне 

поглиблення співробітництва між країнами”. Причому пріоритетними 

напрямами співробітництва пізніше були визначені зокрема поглиблення 

торгово-економічних зв’язків між державами; розвиток інфраструктури 

транспортних коридорів; уніфікація митних і тарифних норм із наближенням 

їх до світових стандартів, а також енергетична безпека [66, с.316]. 
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Наведемо тут ще один приклад розбалансованості у рамках ГУАМ. 

9 квітня 2012 р. парламент Республіки Молдова доручив Кабміну 

розслідувати порушення законів країни при постачанні озброєнь і військової 

техніки, що були здійснені у 2011 році Республіці Вірменія. Поставка 

викликала протест з боку Азербайджану, який апелює до багаторічної 

відсутності мирного договору з Вірменією і суто формального перемир’я у 

війні в Нагірному Карабасі. А це означає, що міжнародні обмеження на 

постачання озброєнь воюючим сторонам, як і раніше, залишаються в силі. 

Більшість проблем, що виникли в ході спірної угоди, Молдова та 

Азербайджан врегулювали в двосторонньому порядку. При цьому 

опротестування угоди дало Баку формальний привід взятися тоді за 

реалізацію оприлюдненого контракту, безпрецедентного для всіх країн 

колишнього СРСР, – закупівлю озброєнь в Ізраїлі. Вартість цієї закупівлі, що 

була широко висвітлена в світовій пресі, обіцяла перевищити 1,4 млрд. 

доларів. Що стосується Кишинева, що розсердив Баку, то затіяне 

розслідування цілком може привести до третьої сторони спірних поставок у 

Вірменію. А такою стороною може виявитися Росія. В цілому ж продаж зброї 

був розцінений як підкреслено недружній жест відносно Азербайджану, і 

дружній – стосовно військового блоку Ташкентського пакту (ОДКБ), в який 

входять Вірменія і РФ [175, с.8].  

У цій операції, як підкреслюють аналітики, є і політичні наслідки. 

Зокрема, мова йде про перспективи подальшого розвитку “замороженого” за 

ініціативою України у 2010 році об’єднання ГУАМ, яке досить ємним 

пакетом угод з’єднує Грузію, Україну, Азербайджан і Молдову. Необачність 

відсторонення Києва адміністрацією В. Януковича від цього регіонального 

об'єднання стала очевидною до середини 2011 року. Тоді у пресі з’явилися 

публікації про те, що Київ у 2010-2011 роках нарощував поставки зброї 

Вірменії, що стало причиною відмови Азербайджану від участі у важливому 

для України проекті – будівництві портового СПГ-терміналу, покликаного 



75 
 

зменшити залежність України від імпорту газу з Російською 

Федерацією [175, с.8 ]. 

Зазначена тематика постійно з’являлася і на сторінках тижневиків, і у 

щоденній пресі. Так, в одному з випусків газети “День” (червень 2013 р.) 

спеціальний коментар був присвячений сюжету у щорічному зверненні 

президента до ВР України, де зокрема підкреслено, що одним з “ключових 

пріоритетів забезпечення” є сьогодні зниження рівня монопольної залежності 

від поставок енергоресурсів”. Заява про необхідність провести 

демонополізацію у сфері енергетики, зокрема у постачанні газу потребує 

підтримки. Як зазначає з цього приводу відомій економіст О. Пасхавер, самі 

по собі рішучість і послідовність у такому процесі пошуку інших джерел вже 

є позитивом. А в кінцевому підсумку, якщо “дотримуватись цих простих 

правил, то можна позбутися монопольної залежності. Власне, це ми 

спостерігаємо в поведінці європейських країн. Але в України так не 

виходило. І це предмет для роздумів – чому в нас не виходило, і хто нам 

заважав? Хто і як діяв на тій тіньовій стороні, що всі наші спроби були 

невдалими?”. Обрубати зв’язки з “Газпромом” – дуже складне завдання. 

Тому що ці зв’язки мають коріння в нашій історії, ментальності і минулих 

нещастях. Друга частина проблеми – наш суспільний характер. Я б сказав, 

що ми маємо дуже слабкий імунітет до такої хвороботворної бактерії як 

корупція, яка випливає з самої природи кожної людини. Просто “у інших 

країн є досить сильний громадський імунітет. А у нашої його немає”. Інший 

експерт Валерій Боровик, голова Правління Альянсу “Нова енергія України”, 

вважає, що тактику “поведінкі з монополістом” дійсно треба міняти. Проте, 

на цьому шляху є перешкоди. По-перше, на його думку, потрібно 

повернутися до тієї Брюссельської угоди, яку підписав попередній уряд. Вона 

стосувалася зокрема реформування газотранспортної системи. І по-друге, 

слід відповісті на питання – “чи можна це зробити в Україні? Можливо. Чи є 

на це політична воля? Ні”. Адже президент Янукович, декларуючи 

демонополізацію, мав на увазі передусім “посування” внутрішніх 
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монополістів таких як ДТЕК Ахметова чи “РосУкренерго” Фірташа. І це 

відбуватиметься шляхом входження на цей ринок структур наближених до 

самого президента [75, с.9]. 

Проблема складнощів відносин з ЄС в галузі енергетики полягала також 

у тому, що, починаючи з 2010 р., спостерігалося охолодження відносин 

Євросоюзу з Україною. Справа, зрозуміло, у зміні “демократичного” тренду 

розвитку України на авторитарний. Як не дивно і такий впливовий актор в 

ЄС як ФРН поступово знижував свою зацікавленість Україною. Як 

підкреслювалось в одному з аналітичних матеріалів тижневика “Коментарі”, 

Німеччина є найбільш проблемним партнером України в ЄС. Берлін 

скептично ставиться до можливості скасування віз для українців, 

категорично виступав проти включення пункту про перспективу членства в 

Євросоюзі в текст Угоди про асоціацію. Канцлер Ангела Меркель займала 

непримиренну позицію з питання про засудження Юлії Тимошенко, чітко 

обумовлюючи відновлення нормального політичного діалогу її звільненням. 

Крім того, масштаб зв’язків між Берліном і Москвою настільки великий, що 

їм навряд чи може завадити навіть той факт, що Німеччина займає друге 

місце серед зовнішньоторговельних партнерів України. У 2011 році 

товарообіг з ФРН виріс на 40% і досяг $ 9,5 млрд. Станом на 1 січня 2012 

року обсяг прямих інвестицій з Німеччини в Україну складав 7,5 млрд. дол. 

Десятки великих німецьких компаній працюють на українському ринку, але 

ніхто з них серьозно не готовий брати на себе роль лобіста інтересів Києва в 

Євросоюзі. Правда, в ході переговорів щодо зони вільної торгівлі саме 

німцям вдалося домогтися згоди Києва на радикальне зниження імпортних 

мит на автомобілі з 15 до 5%, що дуже вигідно німецькому автопрому. Бізнес 

ФРН також пов’язує з введенням в дію ЗВТ - полегшення доступу до 

українського металобрухту, насінню соняшнику, ринку будматеріалів і 

устаткування для будівництва. 

Щож стосується німецьких політичних сил, то найбільш лояльну по 

відношенню до українських євроінтеграційним перспективам позицію 
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займають ті, що входять зараз у правлячу коаліцію – це ліберали з Вільної 

демократичної партії і опозиційні “зелені”. Причому, якщо перші стабільно 

втрачають свої рейтинги, то другі були сильні як ніколи і мали після виборів 

у вересні 2013 року хороші шанси сформувати коаліцію з соціал-

демократами. І ліберали, і «зелені» виступають за помірні кроки назустріч 

прагненню України стати членом ЄС [100, с.24]. 

Підкреслимо і те, що ряд стримуючих чинників на нашому 

інтеграційному шляху до Європи, про які дискутують експерти, лежать, не 

тільки в суто геополітичній площині чи у питаннях демократичного 

розвитку. Сьогодні експерти ретельно аналізують і два інші (не менш 

важливі) напрями – торгівельний та енергетичний. 

Про останній вже ішлося вище. Звернемось до певних торгівельних 

обмежень в контексті двосторонніх відносин. РФ, наприклад, щоби утримати 

Україну у сфері свого політико-економічного впливу, у досліджуваний 

період постійно вводила для вітчизняного товаровиробника обмежувальні 

“стимули”, з метою підштовхнути бізнес і владу до Митного союзу. Ось що з 

приводу “технологічних бар’єрів” Росії сказав відомий український 

політолог, керівник аналітичного Центру “Пента” Володимир Фесенко: “За 

допомогою періодичних обмежень на різноманітні українські товарні групи 

вона показує, що ми постійно будемо зіштовхуватись із серйозними 

проблемами і нести збитки. Це сигнал не тільки нашому уряду чи 

президенту. Це сигнал усьому українському бізнесу, який працює чи бажає 

працювати на російських ринках. … Переконуйте владу, що Митний союз 

для України необхідний” [184, с.2].  

Отже, вибір немовби залишається один – в євразійському напрямку. 

Однак варто нагадати, що певних, насамперед, економічних зрушень Україна 

після Помаранчевої революції (2004 р.) все ж таки досягла. Адже тоді, як 

відзначали експерти, пріоритетним напрямом було посилення української 

присутності на іноземних ринках. Його реалізація, писав Володимир 

Кушніренко, “передбачає визнання України державою з ринковою 
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економікою, вступ до СОТ та створення між ЄС та Україною зони вільної 

торгівлі” [126, с.158]. Всі ці задачі у зовнішньоекономічній сфері поступово 

були виконані, або ж виконувались. 

Знову ж таки виникає необхідність впровадження європейських 

стандартів в економіці. У сттаті тижневика “ДТ” (2012) з цього приводу 

наголошувалося таке. Ситуація, що складається в іншій галузі економіки – у 

газовій сфері, також диктує необхідність побудови в Україні газового ринку 

на європейських принципах, а це, зокрема, передбачає лібералізацію імпорту 

газу. А цього неможливо зробити без реформування “Нафтогазу України” і 

передачі функції системного оператора по управлінню національною ГТС 

“Укртрансгазу”. Таким чином, звична функція “ручного управління” газовим 

господарством, яка так до вподоби багатьом чиновникам у “Нафтогазі”, 

автоматично відпаде. Разом з тим, як вважають експерти, поступово в 

енергетичній сфері утверджуватиметься модель, яка дозволить Євросоюзу 

успішно протистояти амбіціям російського “Газпрому” [142, с.9]. Не 

випадково, і президент В. Янукович, виступаючи тоді в ООН, також 

наголосив: Україна буде робити акцент на необхідності адекватного 

реагування “на нові виклики і загрози безпеці, зокрема енергетичні” [216, 

с.3]. Цікаво відзначити також, що піднімаючи проблему “енергетичної 

безпеки”, Габор Іклоді, помічник генсека НАТО з питань нових викликів 

безпеки, чітко підкреслив, що, наприклад, у НАТО немає такої функції, як 

“забезпечення безпеки всіх можливих шляхів транзиту”. Енергетична безпека 

не означає, що військовослужбовці країн-членів альянсу будуть розгорнуті 

для охорони трубопроводу у будь-якій частині світу [91, с.2]. 

Зважаючи на складність сучасної економічної й геополітичної ситуації в 

Центральній та Східній Європі, європейським політикам у взаєминах з 

Україною, на нашу думку, слід було б проводити більш конкретну лінію на 

зближення. А Україні, в свою чергу, на європейському напрямку зовнішньої 

політики, слід завжди залишати, будучи відповідальним й самодостатнім 

актором, певний policy space, тобто реальне поле для маневру по всіх 
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азимутах політики. Адже, як слушно відзначив урядовий уповноважений з 

питань євроінтеграції Валерій Пятницький, відстоюючи власні національні 

інтереси, ми “не можемо бути весь час хлопчиками для биття” [217, с.7].  

Ще 11 років тому неоднаразово згадуваний вище В. Горбулін 

висловився за втілення у життя політичної формули, яка не втратила свою 

актуальність і сьогодні: “Збудуємо Європу в Україні”. Розкриваючи її зміст, 

він тоді підкреслив: слід запропонувати суспільству “програму 

прагматичного патріотизму, яка передбачає не втечу від Європи і не 

принизливе тупцювання «бідного родича» на порозі Європи, а дасть змогу 

побудувати Європу в Україні. І кожному з нас захочеться жити в цій країні, і 

жити гідно, комфортно і безпечно” [58, с.2]. 

Ситуація на європейському напрямку сучасної політики України, 

зокрема у переговорному процессі з питань укладання договору про 

Асоціацію, ускладнювалася й внутрішньополітичними проблемами, зокрема 

розбіжностями в Європейському Союзі і в Україні щодо “політичного 

вмотивованого” переслідування і ув’язнення лідерів опозиції, чим не 

гребувала адміністрація В. Януковича. Обговорення складної політичної 

ситуації в Україні в контексті її можливого просування у європейському 

напрямку систематично відбувалося на засіданнях в Європарламенті. Після 

одного з них (жовтень 2011 р.) представник Європейської народної партії 

Яцек Саріуш-Вольський підкреслив: “Якщо українське керівництво 

продовжуватиме … саботаж політичної опозиції, то це поставить 

європейську перспективу під ризик”. Аналогічну позицію щодо перспектив 

взаємин Україна - ЄС задекларував представник групи Демократів і 

соціалістів Ханне Свобода, виступаючи за більш “стабільний” європейський 

рух України: “Але ми хочемо послати дуже важливий сигнал Києву: не 

нехтуйте цінностями та умовами, які є для нас важливими і які дадуть змогу 

Україні просунутися на вищий рівень розвитку” [ 215, с.2].  

Зовнішньополітичні аспекти справи Тимошенко додали полеміки, яка 

точилася на сторінках вітчизняних якісних видань, зокрема на сторінках 
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газети “День”. Директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук 

зокрема, не виступаючи на прямий захист Тимошенко, відзначала, що справа 

Тимошенко – це не битва «добра» і «зла», «демократичної, проєвропейської» 

Тимошенко проти «авторитарного і проросійського Януковича», як, схоже, 

вважає дехто на Заході. Юлія Тимошенко – не символ ані української 

демократії, ні українського європейського вибору. Однак судова справа 

проти неї може мати серйозні негативні наслідки і для української 

демократії, і для її європейських сподівань. 

Проблема внутрішнього розвитку України, доля її крихкої демократії 

напряму впливає на “українську” поведінку ЄС та його провідних держав. 

Цілком вірно це питання було поставлене у важливому документі (проекті до 

обговорення громадськості) ряду неурядових організацій та експертів 

“Модернізація України: визначення пріоритетів реформ” (2009), - що 

виклики національній безпеці України слід розглядати принаймні у двох 

площинах – внутрішній і зовнішній. У першому випадку внутрішня 

нестабільність, а “подекуди справжня руйнація державних інститутів” є 

основним фактором, що зумовлює вразливість України перед зовнішніми 

загрозами. З іншого боку, у 2008-2009 роках став “працювати”, як вважають 

експерти, один із зовнішніх факторів загрози державному суверенітету 

України. І така загроза стала більш реальною саме зі Сходу – після російсько-

грузинської війни в серпні 2008 р., українсько-російського газового 

конфлікту (грудень 2008 – січень 2009 рр.). Саме тоді, на їх думку, вона 

набула “цілком практичного виміру”. При цьому експерти писали про вельми 

можливий сценарій – це геополітична маргіналізація України як “буферної 

зони” між ОДКБ та НАТО, між ЄС та РФ [150, с.61, 62]. Ситуація у регіоні 

Східної Європи значно ускладнювалася і у зв’язку з тим, що розвиток подій в 

останні роки на міжнародній арені засвідчують, на думку З. Бжезинського, 

той факт, що США втратили можливість створити мирну зону безпеки 

поблизу Росії, щоб налагодити “тіснішу співпрацю з Росією у царині 

безпеки”. Коли НАТО розширювалося “можна було б підписати спільний 
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договір між НАТО і Росією. Це посприяло б примиренню між Заходом і 

Сходом і підтримало б демократію в Росії, що тільки почала 

формуватись” [22, с.85].  

Причому, можливо, кардинально змінюються базові тренди 

субрегіонального міжнародного розвитку, на чому наголошують українські 

аналітики О. Сушко і В. Горбач. Вони зокрема зазначали: система 

міжнародних відносин кардинально змінюється внаслідок зростання “нових 

центрів сили, зниження глобальної ролі Північно-Атлантичного регіону на 

користь Тихоокеанського”. Однак експерти, проаналізувавши вказані 

тенденції світового і регіонального розвитку, зробили висновок, який, на наш 

погляд, не зовсім вірно трактував помітне зниження впливу США на 

європейські справи на початку ХХІ ст. Зокрема, вони вважали, що політика 

перезавантаження американо-російських відносин – це “не відступ США з 

Європи”, а “спроба закріпити” досягнення НАТО в Європі в умовах 

перенесення світової уваги на “проблеми Великого Близького Сходу і взагалі 

Азії” [150, с.61, 62]. 

Взагалі, тут варто ще раз підкреслити положення розсекреченого 

декілька років тому важливого документу – аналітичної Доповіді 

Національної розвідувальної Ради США “Контури світового майбутнього-

2020”, у якому констатувалася певна втрата американського впливу на 

співвідношення сил на світовій арені, що склалася у 2-й половині ХХ ст. У 

цьому документі зокрема підкреслювалося: “Мабуть, ми можемо вказати на 

деякі тенденції, в тому числі й драматичні зміни в системі союзів і взаємин з 

Європою та Азією, на яких базувалась американська міць у добу після Другої 

світової війни. Функції основної європейської організації все більше стали 

приймати на себе ЄС замість НАТО, і швидше всього саме через цю 

структуру європейці будуть проектувати власну роль на світовій арені” 

[118, с.26].  

Цікаво, що під час семінару (в рамках підготовки аналітичної доповіді 

НРР США “Контури світового майбутнього”), присвяченому країнам 
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евразійського регіону, учасники експертного опитування зійшлись на думці, 

що США спроможні здійснювати лише дуже “обмежений вплив” на політику 

держав Центральної Азії. Однак “країни Західної Євразії”, на їх думку, 

продовжуватимуть шукати “рівновагу між Росією і Заходом”. Україна буде 

намагатися увійти до НАТО та ЄС і до цього ж, швидше за все, будуть 

“прагнути Грузія і Молдова” [118, с.165-166]. Цікавою в такому контексті 

виглядає і така оцінка, висловлена А. Умландом у тижневику “Дзеркало 

тижня”. На думку експерта, на момент вступу України до Європейського 

Союзу членство в Північноатлантичному альянсі вже не буде таким 

актуальним – в наступні роки ЄС буде і далі розвиватися в бік 

загальноєвропейської квазіфедерації і квазідержави. Найбільш ймовірно, 

європейська інтеграція продовжить поглиблюватися, і Європейський Союз 

стане формально і оборонним союзом, який надаватиме однозначні гарантії 

безпеки країнам-членам (у Лісабонському договорі на це вже є натяки). Уже 

сьогодні більшість членів ЄС є членами НАТО, а більшість країн НАТО – 

членами ЄС [244, с.5]. Зрозуміло, що події гібридної війни РФ проти України 

останніми роками знов змінило вектор безпекової політики Києва у бік 

НАТО. 

Отже, узагальнюючи проаналізований матеріал, можна констатувати 

наступне. В умовах серйозних зовнішньополітичних викликів початку 

ХХІ ст. базовою для України могла б стати модель держави “середньої ваги” 

(middle power), яка б у Центральній і Східній Європі відігравала помітну 

роль, спираючись на продуктивне партнерське співробітництво, насамперед, 

з країнами-сусідами, які вже стали частиною новітньої об’єднаної Європи.  

По-друге, в Європейському Союзі, як вважали зацікавлені експерти (їх 

думки викладені на сторінках таких видань як «День», «Дзеркало тижня», 

«Країна») поки що, на жаль, фактично відсутня продумана і дієва тактика 

щодо України. Причину цього аналітики вбачають зокрема і в тому, що в 

Брюсселі немає і ніколи не було однозначного розуміння логіки розвитку 

міждержавних взаємин на пострадянському просторі. 
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По-третє, сьогодні у весь зріст постає проблема пошуку власної 

ідентичності для України в Європі та у світі. Аналізуючи результати 

соціологічних опитувань стосовно підтримки того чи іншого вектору 

зовнішньої політики, можна констатуватизначну відмінність щодо зовнішніх 

пріоритетів у експертів (вони переважно підтримують західний напрям) і у 

пересічних громадян, котрі вагаються між орієнтацією на Росію та 

європейським вектором міжнародної політики України. 

 Все це робило двоїстою й невизначеною політику офіційного Києва на 

європейському напрямку. Однією з проблем, яка є “незмінною константою” у 

дискусіях між Україною та ЄС, залишається вірність суспільства й особливо 

прихильність влади демократичному вибору. Саме цього і не вистачало 

В. Януковичу та його оточенню. 

Зрозуміло, що сьогодні, як ніколи, необхідне проведення внутрішньої 

європейської політики України за всіма напрямками. В аналітичних 

коментарях зазначається, що це ключове питання спроможності (чи 

неготовності) усього нашого суспільства до продуманих та організаційно 

обґрунтованих глибинних соціальних, економічних і зовнішньополітичних 

реформ у середньостроковій перспективі. Однак карколомні події останніх 

років докорінно змінили ситуацію і остаточно повернули вектор зовнішньої 

політикиі геоекономічних інтересів Української держави до об’єднаної 

Європи. Як зміни у зовнішньополітичному курсі країни відобразилися в 

експертних оцінках та коментарях деяких ЗМІ, розглянемо у наступному 

підрозділі. 

 

2.3. Україна між об’єднаною Європою і Росією в умовах суспільно-

політичної кризи (за експертними оцінками). 

В нових геополітичних та геоекономічних умовах, що почали 

складатися у регіоні ЦСЄ в 2013-2014 роках, все більшого значення 

набувають проблеми цивілізаційного вибору, насамперед, для тих держав, що 

прагнуть відійти від традиційного комуністичного минулого і насправді 
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заради більш стабільного й передбачуваного розвитку подолати 

протистояння по лінії Схід –Захід. Вказана проблематика є актуальною 

насамперед для сучасної України і вона знайшла відображення на сторінках 

якісних ЗМІ, у поточних політичних та більш глибоких експертних оцінках. 

Розглянемо в цьому підрозділі декілька вкрай важливих й дискусійних 

проблем відносин України з ЄС та Російською Федерацією у контексті 

суспільно-політичної кризи в нашій країні, викликаною насамперед 

відмовою президента В. Януковича підписати відому Угоду про асоціацію з 

ЄС на Вільнюському саміті восени 2013 року. В центрі уваги експертні й 

аналітичні оцінки з цього приводу, що друкувалися на сторінках багатьох 

якісних ЗМІ.  

Підкреслимо, що ця тематика не була предметом спеціальних 

досліджень вітчизняних науковців. Деякі важливі експертні оцінки, 

аналізуючи зусилля України з приводу укладення нової базової угоди з ЄС, 

подає сучасна дослідниця Т.В. Сидорук [210, c.216-237], яка також відзначає 

необхідність значного посилення “трансформативної сили” ЄС у регіоні 

Східної Європи. У дисертаційному дослідженні Т.В. Андрющенко 

зазначається, що намагання України досягти рівня “центрів випереджального 

розвитку” (Західного, Північноатлантичного і, частково, Далекосхідного) 

наштовхується на ряд перешкод, і модель поведінки України полягатиме у 

поступовій орієнтації на кращі європейські і світові взірці [8].  

Зупинимось зокрема на передумовах, котрі склалися напередодні 

саміту у Вільнюсі і чинниках, що не сприяли підписанню Україною договору 

про асоціацію з ЄС, зокрема на їх відображенні в експертних оцінках. Як 

зазначає більшість експертів, виконання сформульованих Радою ЄС ще в 

грудні 2012 р. вимог до України, уточнених дещо пізніше (т.зв. cписок 

Фюле), фактично зволікалося українською владою. Відтоді, як зазначав у 

спеціальному аналітико-прогностичному cпільному випуску “Українського 

тижня” з журналом “The Economist” аналітик Л. Александров, більшу 

частину 2013 р. українська влада активно демонструвала, “хоча радше 
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імітувала” їх виконання. Зокрема були внесені половинчасті зміни до 

українського законодавства, а також звільнено частину жертв вибіркового 

правосуддя. Водночас, затягування владою з виконанням умов постійно 

породжувало сумніви щодо мотивів поведінки В. Януковича в контексті 

подібної “псевдоінтеграції”. Аналітик припускав і такий варіант: чи не було 

все це “лише грою на нервах Путіна”, щоб змусити його до більших 

поступок, приміром, у вигляді багатомільярдних кредитів та зменшення ціни 

на газ в обмін “на відмову від Угоди про асоціацію з ЄС” [4, c.126]. В такій 

ситуації про продовження якихось суттєвих соціально-економічних реформ 

навряд чи можна було вести мову. Не випадково, аналізуючи суспільно-

політичну ситуацію останніх місяців президентства В. Януковича, відомий 

американський експерт з посткомуністичних трансформацій Андерс Аслунд 

підкреслив: “Можна стверджувати, що президентство Януковича з погляду 

реформ вже закінчилося. Нині йдеться тільки про його виживання та 

утримання біля керма” [11, c.25]. Наведемо у зв’язку з цим слова тодішнього 

міністра юстиції О. Лавриновича, який зауважив таке: вже “за рік до 

непідписання угоди було видно, що питання євроінтеграції перестало бути 

реальним напрямком державної політики. Як це реалізується, було лише 

питання часу”. В цьому контексті більш зрозумілою стає тактика Кремля, про 

що пише Л. Олександров. Там, вочевидь, розраховували на те, що загнаному 

у глухий кут Януковичу “не залишиться нічого іншого, як влитися в 

неоімперські проекти”. Адже після провалу асоціації йому буде значно важче 

“вести переговори вже не лише з європейськими лідерами, а й із Путіним та 

китайцями” [4, c.127].  

Інший аналітик Олександр Крамар, у вже згадуваному спільному 

українсько-британському аналітичному щорічнику, зауважив щодо двох 

можливих сценаріїв у разі поразки чи перемоги Євромайдану. У разі поразки 

проєвропейського руху очікувалися “екстремальні варіанти утримання влади 

у 2015 році”, а також “посилення залежності від Росії та ізоляція від Заходу”. 

У разі ж розгортання іншого, на початках позитивного сценарію, Росія, на 
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думку аналітика,“інспіруватиме сепаратистські виступи в деяких південно-

східних регіонах (щонайменше в Криму та Севастополі)”, а також намагатися 

дестабілізувати ситуацію у решті прикордонних регіонів з “подальшим 

розігруванням придністровсько-абхазького сценарію” [122, c.125].  

Цікаво, що напередодні саміту у Вільнюсі (листопад 2013 р.) відомий 

політичний експерт Д. Видрін, який останні роки був близький до президента 

В. Януковича, дав протилежний – досить оптимістичний прогноз щодо 

можливого підписання Україною Угоди про Асоціацію. На запитання 

кореспондента “Вести.Репортер” (яке, до речі, вирізнялося більш 

проросійськими симпатіями), чим все-таки завершиться саміт у Вільнюсі, 

експерт відповів: “Обміном дорогими авторучками, якими підпишуть 

Асоціацію з ЄС, і початком довгої, дуже довгої дороги у Європу” [116, c.12]. 

Так і сталося, але вже з іншим президентом України. 

Зазначимо, що тоді спостерігалися й “половинчасті” сценарії розвитку 

подій. Ще в жовтні 2013 року дехто з експертів й політичних оглядачів 

виступав з прогнозами про можливість “часткового” укладення Асоціації з 

ЄС. Вважалося навіть, що недовершена асоціація – це своєрідна “золота 

карта” для діючого президента. За таким сценарієм у дію б вступала 

насамперед економічна частина Угоди з ЄС, а політична, де передбачалося 

дійсно суттєве зближення з ЄС (боротьба з корупцією, свобода слова, робота 

спільних політичних інститутів), з огляду на необхідність її ратифікації 28-ма 

країнами ЄС, відкладалася б у “довгу шуфляду” [162, c.18].  

Досить велика кількість публікацій у ЗМІ в такому контексті була 

присвячена розвитку відносин України з РФ. У цікавій й місткій за змістом й 

експертними оцінками невеликій статті політичного оглядача журналу 

“Фокус” Василя Кнайпи, присвяченій розвитку взаємин між РФ і Україною 

восени 2013 року і у середньостроковій перспективі, зокрема відзначався 

новий/старий тренд розвитку двосторонніх відносин, коли “Росія знову 

допомагає Україні”. Це стало можливим після “напівтаємних зустрічей” 

президентів В. Януковича і В. Путіна, які відбулися 27 жовтня і 9 листопада. 
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Однак, незважаючи на певні економічні преференції й головне – кредит у 

15 млрд. доларів, з точки зору далекосяжних вигод, на думку експерта, 

Україна вряд чи виграла. Адже, до прикладу, у випадку розподілу (спільної 

експлуатації вітчизняної ГТС), РФ й надалі продовжуватиме будівництво 

Південного потоку в обхід України. Таким чином, українська сторона 

залишається “у ситуації цугцванга” – адже і відмова, і згода віддати РФ 

половину “труби” однаково призведуть у перспективі до “втрати сенсу 

існування цієї ГТС як такої” [114, c.8].  

Автор констатував також, що можлива “втеча України на Захід” 

спроможна значно скоротити час створення в сусідній Росії промислових 

потужностей у тих сферах, де вона залежить від України. Ідеться про 

виробництво деяких металевих труб, вертолітних двигунів тощо. І, цілком 

зрозуміло, що у Москві виходять з тієї логіки, що конкурент має бути 

витіснений з подібних ринків. Росія не зацікавлена, на думку В. Кнайпи, не 

тільки розвивати український енерготранзит, але й потуги машинобудування, 

агропромислового комплексу, а також авіаційної та космічної сфери. Отже, 

загальний висновок експерта: РФ покращає відносини з Україною з тим, 

щоби “відбудувавши” власні потужності, “різко погіршити їх” і у відносинах 

по лінії Київ–Москва згодом залишаться лише “закони конкуренції” у 

переважній частці галузей [114, c.8]. 

Як вважала політичний коментатор “Дзеркала тижня” Тетяна Силіна, 

хоча договір про вступ України до Митного союзу В. Янукович після 

перемовин з В. Путіним і не підписав, але залишилось стійке враження 

“початку повзучої «митнизації» України” [211, c.2]. Щодо перспектив 

співпраці між РФ і Україною у сфері ВПК інший експерт Артур Лантан 

зауважив таке. Хоча після зустрічі у Москві двох президентів “у зубрів 

оборонно-промислового комплексу” й виникла ейфорія, варто розібратися в 

ситуації і зрозуміти, що російські обійми для оборонних і 

високотехнологічних секторів України “досить двозначні” [129, c.2,3]. Варто 

підкреслити і той факт, який відзначався тоді у ЗМІ, що РФ не стільки 
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турбують технологічні потуги, а співпраця з конструкторами ОПК в Україні, 

які “мають значний досвід і можуть пропонувати дедалі новіші 

конструкторські рішення” [153, c.7]. 

Однією з проблемних тем у відносинах України “зі Сходом і Заходом” 

була і залишається проблема “вивільнення від газових кайданів” Росії. І тут 

знову погляд офіційного Києва повертається у бік західних партнерів: багато 

хто з експертів і політиків сподіваються на вирішення питання за рахунок 

реверсних поставок. Оглядач тижневика “Коментарі” Вікторія Пода пише, 

посилаючись на офіційних осіб, що саме реверсні поставки з Польщі, 

Словаччини, Угорщини та інших країн ЄС “найближчим часом можуть 

покрити сто відсотків потреб в блакитному паливі”, зрозуміло, з врахуванням 

власного видобутку. Лідер БЮТ Ю.Тимошенко подала не такий 

оптимістичний прогноз: на її думку таке можливе лише у 2020 році [180, 

c.15].  

Як зазначає В. Пода, мало хто пам’ятає, але ще 40 років тому Україна 

сама видобувала по 68,7 млрд. куб. метрів газу щорічно. Але наприкінці 

семидесятих років цей показник почав знижуватись. Причин було дві: по-

перше, вичерпувалися вже відкриті родовища, а, по-друге, саме тоді значно 

скоротилися обсяги геологорозвідувальних робіт, оскільки всі кошти було 

кинуто на освоєння родовищ у Західному Сибіру [180, c.15].  

Варто зрозуміти, що одним з факторів, який серйозно вплинув на те, 

що Янукович та його найближче оточення самі намагалися вийти на прямі 

стосунки з “Газпромом”, була поразка в боротьбі за владу й комерційні 

впливи політиків “газової групи”. Першим з неї, хто опинився у Лондоні, був 

Валерій Хорошковський, потім відставка у січні 2014 р. іншого члена 

угруповання - С. Льовочкина. Звісно, Д. Фірташ не міг одноосібно 

виконувати роль комунікатора від тодішньої української влади з Кремлем. 

Цікаво відзначити, що Фірташ й очолювана ним кампанія Group DF давно 

взяли курс на Захід. Показово також і те, що більшість бенефіціарних 

акціонерів GDF зосередились саме у Великобританії. Там, як зазначає в 
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одному з експертних матеріалів тижневика “Коментарі” Іван Петров, мешкає 

один з головних західних партнерів Д. Фірташа – виконавчий директор GDF 

Роберт Шетлер Джонс [176, c.3].  

 Фактично і на 2014 рік в енергетичній сфері планувалася 

“двовекторна” політична лінія. Зокрема передбачалося, що як член 

Енергетичного співтовариства Україна робитиме кроки для “оновлення 

договору”, добиваючись при цьому “рівних можливостей” у використанні 

інструментів ЄС для досягнення спільних цілей. З іншого боку, 

продовжуватиметься курс України, як головуючої в СНД, на зміцнення 

співробітництва в галузі енергетики, зокрема на укладення угоди щодо 

“вільного доступу до трубопровідного транспорту” [243, c.16].  

Останнім часому ЗМІ і в експертному середовищі все частіше 

дебатується тема реверсних поставок газу в Україну з території сусідніх 

держав Центральної Європи – Польщі, Угорщини, Словаччини. Особливі 

надії при цьому покладалися на Словаччину, хоча переговори щодо реверсу 

газу в Україну продовжуються вже більше чотирьох років. Усього 

Словаччина може закачувати у наші газосховища до 30 млрд. кубометрів на 

рік. Для порівняння Польща – лише 1,5 млрд. кубометрів. Цікаво також 

відзначити, що загальна ємність газосховищ 28 країн Європи складає близько 

80 млрд. кубометрів. Як зазначала у своєму експертному матеріалі Алла 

Єрьоменко, одним з головних питань залишається проблема прямого 

контакту операторів двох країн – компанії Eustream (Cловаччина) та 

“Укртрансгаз”. Складність у тому, що Eustream тільки на 51% належить 

уряду Словаччини, а решту – 49% акцій, як завзято стверджують на ринку, 

опосередковано належить усе тому ж “Газпрому”. І ця обставина у підсумку 

не дозволяє операторам ГТС обох країн “укласти пряму взаємовигідну 

угоду” [79, c.8].  

Підкреслимо, що “тінь” газового питання невідступно супроводжувала 

українсько-російські взаємини ще з кінця 90-х років. Не випадково в цьому 

політичному контексті, як підкреслює в аналітичному матеріалі у тижневику 
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“Дзеркало тижня”оглядач Алла Єрьоменко, останніми роками росіяни дедалі 

більше говорили про “злиття” НАК “Нафтогаз України” і “Газпрому”.  

Питання економічного співробітництва по лінії Схід–Захід так чи 

інакше вписуються у більш широке коло питань сучасної взаємодії України з 

провідними державами на світовій арені. В центрі уваги політиків в рамках 

конфлікту Заходу (США і ЄС) і Росії щодо України всі головні актори 

намагаються поставити певні обмежувачі щодо її можливого “оновленого” 

геополітичного статусу.  

Так, наприклад, експерт з питань міжнародної політики Сергій Толстов 

вважає, що мова може іти про позаблоковий статус України і про 

нерозміщення “військових об’єктів на її території”. На певному етапі може 

постати і питання “інтернаціоналізації статусу України”, визнання її 

нейтралітету [230, c.5]. Взагалі-то деякі експерти вважають, що Україну 

навіть очікує доля нейтральної Фінляндії, яку та відігравала у роки холодної 

війни. Серед американських експертів, до прикладу, немає одностайності 

щодо майбутнього України: висловлюються дві протилежні думки із 

врахуванням російського фактору. Одні аналітики вважають, що Україну 

можна “зберегти у кордонах 17 березня 2014 -го”. Інші ж виходять із того, що 

“Крим для України втрачено назавжди”, і головна мета – зупинити 

сепаратизм на південному сході країни. В цілому ж, позиція американської 

еліти з українського питання орієнтована на відсутність конфронтації з 

Росією щодо вступу України в НАТО і схиляється до моделі “фінляндизації 

України”. Нагадаємо ще раз: свого часу фінська політика мосту між Заходом 

і СРСР допомогла зберегти територіальний і економічний суверенітет 

Фінляндії [248, c.6].  

Зрозуміло, що перспектива сховатися найближчими роками під 

геополітичною парасолькою НАТО для офіційного Києва є малоймовірною. 

Як пише політичний оглядач тижневика “Коментарі” О. Іванов, “чесно 

кажучи, прагнучи втекти під парасольку Північноатлантичного альянсу, 

http://gazeta.dt.ua/1000/1550/69436/
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потрібно усвідомлювати, що добіжить, судячи з усього, тільки частина 

України” [90, c.4]. 

Ключовими геополітичними інтересами Вашингтону, як вважає 

експерт Максим Михайленко, у глобальному контексті залишаються два 

(якщо ідеться насамперед про енергетичну складову): вирвати Україну з-під 

впливу Росії і повернутися знов до питання Сирії, через яку зокрема 

забезпечується транзит газу з країн Затоки до ЄС. Не будемо забувати, 

зазначає цей автор одного з експертних матеріалів, що в Східній Європі (і в 

Україні) розпочато і буде надалі розширюватись видобуток газу зі сланцевих 

порід. Причому сьогодні сланцеву нафту почала добувати навіть Японія [148, 

c.6].  

Cтосовно ж Європи, то можна констатувати: багато що змінилося в її 

традиційних векторах з часів холодної війни. Єдина оборонна і зовнішня 

політика “конфедеративної Європи”, об’єднаної навколо франко-німецького 

ядра, могла б стати найкращою формулою співробітництва й “гарантією 

проти будь-якої спроби розв’язати невиправдану воєнну авантюру”, – так 

писав ще у далекі 80-і роки ХХ століття французький адмірал Антуан 

Сангінетті в одній зі збірок, присвячених проблемам міжнародної безпеки в 

контексті взаємин “Схід –Захід”, і виданій тоді у Москві [195, c.173]. Однак 

минуло 30 років і геополітична, а точніше, геоекономічна, ситуація 

докорінно змінилася. Сьогодні сам факт існування традиційного союзу 

безпеки провідних держав Заходу іноді мало що може вирішити у 

міжнародній політиці. Наступив момент, коли, як відверто пише 

З. Бжезинський, усі європейські країни “ухиляються від серйозних 

зобов’язань” навіть у рамках НАТО. Більш того, на його думку, особливі 

відносини між Німеччиною і Росією здатні стерти кордони “Європи цілісної 

та вільної”. У таких відносинах, насамперед, зацікавлена німецька ділова 

верхівка (а також італійська і деяких інших країн), увага яких “прикута до 

комерційних перспектив Росії, яка перебуває на етапі модернізації” [22, 

c.103]. Отже, ЄС cьогодні зіткнувся з набагато глибшим геостратегічним 
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поділом, де значну роль відіграють комерційні чинники, а не тільки суто 

геополітичні фактори. Як зазначають автори солідного видання з 

проблематики сучасного етапу розвитку міжнародної системи, сьогодні 

народжуються “нові формати регулювання міжнародного середовища”, котрі 

змінюються у контексті багаторівневих глобальних й регіональних 

вимірів [146, c.247]. 

Газета “День”, систематично подаючи позиції зарубіжної преси, 

висловлювала сподівання на більш помірковану й адекватну позицію 

провідних геополітичних акторів в українському питанні. Зокрема, 

посилалися на британську газету “The Independent”. На шпальтах цього 

видання відзначалося, що стабільність України може бути забезпечена лише 

тоді, “якщо Росія, Європа та США співпрацюватимуть, а не розглядатимуть 

цю країну як приз”. Більш того, тут висловлювалась думка, що, будучи 

обережним політиком, президент Обама “не демонструє ніякого бажання 

починати протистояння з Москвою”. Так само міркують і країни Європи, 

розробляючи пакет економічної допомоги Україні. І в “ідеальному варіанті 

перебігу подій Росія візьме участь у цьому процесі”. Підсумок аналітичного 

прогнозу такий: “Ніхто не знає, як закінчиться ця криза. Але навіть у цей 

складний момент Україна може стати мостом між Сходом і Заходом ” [241, 

c.3]. Однак криза і внутрішньополітична, і у зовнішніх стосунках значно 

поглибилася, незважаючи на те, що протягом 2013-го року “ЄС та Росія 

намагалися зробити все, щоб Янукович таки відмовився від балансування та 

визначився з напрямком інтеграції” [4, c.126]. 

Говорячи про євразійський вектор інтеграції України, посол США в 

Україні Джефрі Пайєтт в інтерв’ю газеті “День” висловив своє здивування з 

приводу того факту, що саме в Україні, де, зазвичай, Росія “має так багато 

впливу м’якої сили, Кремль припустився лише до використання своєї 

жорсткої сили” [70, c.4]. Причому оглядач “Дня” В. Дубнов підкреслив: ніщо 

раніше (як це сталося після європейського майдану) так не відкривало 

“шлюзи в російській громадській думці, як Україна” [73, c.3]. Однак події, які 
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настали за Євромайданом, суттєво змінили налаштування громадської думки 

стосовно європейських перспектив України. Згідно з результатами 

соціологічного опитування Інституту Горшеніна, проведеного у травні 2014 

року, 59,7% респондентів вважають, що Україна повинна рухатися в 

напрямку інтеграції з ЄС. Водночас лише 18,8% українців виступили за 

інтеграцію з Митним союзом [242].  

Разом з тим деякі американські експерти підкреслюють, що необхідно 

дотримуватись виваженої позиції в українському питанні. Як зауважив один 

з відомих американських зовнішньополітичних аналітиків, професор 

Колумбійського університету Роберт Легвольд, сучасна тактика США (і 

Заходу в цілому) відносно кризи у Східній Європі з приводу України, а також 

в інших можливих кризових ситуаціях повинна бути такою. США та їх 

європейські союзники мають концентрувати увагу на тому, як “вплинути на 

вибір Росії через формування подій, а не через намагання змінити світогляд 

Кремля”. На думку експерта, Вашингтону спільно з Брюсселем слід надати 

Україні “ту економічну допомогу, яку вона так відчайдушно потребує. 

Зрозуміло, за умови реальних кроків до виправлення корумпованої 

політичної системи” [131, c.4]. 

Дійсно, внутрішні проблеми, які змушена вирішувати сьогодні Україна 

(і не тільки політики, а вся громада) є складними й багатоплановами, але 

одна з них є найбільш серйозною і відображає той факт, що наша країна 

знаходиться на цивілізаційному порубіжжі. Про це дуже влучно написав 

декілька років тому відомий філософ і політолог М.І. Михальченко: 

“Сьогодні ще важко визначити, до якої цивілізації належить Україна. В 

нашій країні співіснують тоталітарна і ліберальна культури мислення і дій. 

Конфронтація, розкол орієнтацій та системи цінностей – це характерні риси 

суспільного життя. Більш того, в культурі й способі життя кожної людини 

спадок традиціоналізму, тоталітаризму й риси лібералізму переплетені в такі 

химерні схеми, що інколи здається, що і суспільство і особа зависають 

(застрягли) в добі межичасся, в між цивілізаційному просторі” [240, c.447]. 
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Нагадаємо однак, що ще на першому етапі незалежності в Україні було 

досить чітко виокремлено один з векторів зовнішньої політики. Леонід 

Кравчук в інтерв’ю тижневику “Фокус”, оцінюючи позицію президента й 

уряду перших років незалежності з “європейського” питання, підкреслив 

таке: тоді “у нас вистачило сил і мудрості прийняти деякі європейські закони. 

Наприклад, «Про основні напрями зовнішньої політики України», де був 

прописаний європейський вектор. Він не був реалізований, але 

документально був означений” [121, c.21].  

Отже, підводячи підсумки викладеному матеріалу, можна 

констатувати, що на інформаційному рівні у досліджуваний період все ж 

таки домінуючими були “проєвропейські” експертні оцінки й політичні 

коментарі у проаналізованих нами ЗМІ. Помірковані і достатньо об’єктивні 

оцінки щодо розвитку подій стосовно підписання договору про асоціацію з 

ЄС давалися експертами і оглядачами політичних тижневиків “Коментарі”, 

“Дзеркало тижня”, “Фокус”, а також щоденної газети “День”. Проте, 

традиційно більш радикальну позицію щодо “євразійського вектору” 

зовнішньої політики України займав “Український тиждень”. Відзначимо, 

також що проблематика відносин насамперед між ЄС, США, Росією і 

Україною залишається актуальною упродовж усього останнього часу, що, 

зрозуміло, знаходить своє відображення на сторінках провідних 

загальнополітичних видань.  

 

Висновки до ІІ розділу. 

На основі узагальнення оцінок зацікавлених експертів і коментаторів 

щодо реального стану і перспектив відносин між Україною і РФ, вміщених у 

таких тижневих виданнях як “Дзеркало тижня”, “Корреспондент”, 

“Коментарі”, а також щоденної загальнополітичної газети “День”, можна 

констатувати, що й після Помаранчевої революції російський чинник усе ще 

залишався одним з визначальних для подальшого процесу реалізації 

зовнішньополітичних пріоритетів України, зокрема, у Чорноморсько-
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Каспійському регіоні. Підкреслено також, що одним із основних питань 

політичного й економічного протистояння РФ і ЄС в Україні на сучасному 

етапі є газове питання. Експерти провідних політичних видань і коментатори 

у щоденній пресі одностайні в тому, що одним із засадничих напрямів був і 

залишається пошук альтернативних джерел енергопостачання. При цьому 

зазначається: офіційний Київ неодноразово намагався уникнути 

геоекономічних лещат Москви, оскільки остання все ще продовжує тиснути 

на Україну, використовуючи енергоносії як знаряддя геополітичного впливу 

в умовах неоголошеної війни проти нашої країни. 

Зосереджуючи увагу на проблемах геополітичного та геоекономічного 

позиціонування України на європейському і регіональному рівнях і 

відповідному їх віддзеркаленні у національних ЗМІ, можна зробити 

висновок, що невідворотні “хвилі” розширення НАТО і згодом 

Європейського Союзу поставили питання щодо необхідності корегування 

зовнішньополітичного курсу нашої державу, починаючи з 2005 року.  

З’ясовано також особливе значення для сучасної України досвіду 

євроінтеграції окремих держав ЦСЄ в якості членів Євросоюзу і 

проаналізовано в зв’язку з цим експертні оцінки, які з’являлися останніми 

роками на сторінках якісних ЗМІ. У підрозділі знов наголошується на тому, 

що важливим аспектом зіткнення інтересів Заходу і Сходу на сучасному 

етапі є газове питання, яке час від часу загострюється. І усі ті процеси, що 

впливають як на відносини в межах Європейського континенту, так і на стан 

глобальної економіки в цілому, відображаються на сторінках якісної 

вітчизняної преси. При цьому у більшості матеріалів зроблені висновки щодо 

необхідності подальшої диверсифікації джерел енергії для України .  

Варто підкреслити і те, що більшість експертів, аналітиків та 

політичних оглядачів дотримувалися думки, що наприкінці 2013 – на початку 

2014 рр. для України найважливішим зовнішньополітичним завданням стало 

вироблення альтернативи на противагу неоімперським проектам Росії. Таким 
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чином, сьогодні у весь зріст постає проблема пошуку власної ідентичності 

для України в Європі та у глобальному світі. 

Реальною ж альтернативою неоімперському домінуванню у південно-

східній Європі могла б стати оновлена стратегія зовнішньої політики України 

у регіоні ЦСЄ, яка на середньострокову перспективу була б реальною 

відповіддю українського суспільства непорозумінням і невизначеності на 

російському напрямку. Прийнятною тактикою, як підкреслено у ЗМІ, в 

даному випадку могла б бути також відмова від застарілих стереотипів й 

психологічних нашарувань у відносинах з найближчим сусідами – Румунією, 

Словаччиною, Угорщиною. При цьому важливим інструментом співпраці у 

регіоні ЦСЄ було і залишається багатовимірне й ефективне транскордонне 

співробітництво. 

 



97 
 

Розділ ІІІ 

 Проблеми взаємин України з сусідніми країнами “нової Європи” 

(зa експертними оцінками у ЗМІ) 

 

3.1. Розвиток відносин України із сусідніми державами 

Центральної Європи (за експертними оцінками в якісних ЗМІ). 

Якщо зробити певні узагальнення щодо зовнішньої політики України 

першого десятиліття незалежності, то можна тут навести, можливо, досить 

персоналізовану (проте у багатьох аспектах об’єктивну) оцінку 

геополітичного позиціонування України у регіоні ЦСЄ в “тіні Росії”, дану 

відомим українським журналістом В. Портніковим у вроцлавському 

двомісячнику “NowaEuropaWschodnia”. Ось що він пише: “…маневрування 

Леоніда Кучми у стосунках із Росією, на тлі теплих стосунків другого 

президента України з Борисом Єльциним і Віктором Черномирдіним, 

перетворило зовнішню політику України перших років незалежності на 

карикатуру” [186, c.107]. 

Причому слід пам’ятати, що на межі ХХ і ХХІ ст. в політиці офіційної 

Москви у Центральній та Південно-Східній Європі, особливо після 

“геополітичних поразок” на балканському напрямі, відбулися певні зміни у 

зовнішньополітичній тактиці. Ось що пише з приводу цього російський 

дослідник С.А. Романенко: “Після подій березня – червня 1999 р. у Москві 

вже почали розуміти, що провокування конфлікту з країнами Західної 

Європи і США, з НАТО і ЄС (що зазвичай використовувалось «для 

внутрішнього вжитку») суперечить довгостроковим інтересам самої Росії. … 

По завершенню військової операції НАТО «косовську проблему» і «сербське 

національне питання» припинили активно використовувати для прямих 

спекуляцій і маніпулювання російською громадською 

думкою…” [265, c.320].  
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Зауважимо, що довгий період ідентифікація і геополітичне 

позиціонування РФ в регіоні ЦСЄ залишалося і ще буде не одне десятиліття 

залишатися неоднозначною проблемою, від вирішення якої залежатиме 

стратегія офіційної Москви на середньострокову перспективу. І найбільш 

контроверсійним тут виступає цивілізаційний аспект. Як зазначала 

російський експерт Ірина Кобринська, у порядку денному на найближчі 2-3 

десятиліття стоїть питання про те, чи “увійде Росія, з усіма своїми 

особливостями, неосяжним масштабом, етнорелігійною розмаїтістю, як 

особлива, але ж невід’ємна частина у західну цивілізацію”, або ж опиниться 

ізольованою від неї [110, c. 9]. Особливо підкреслимо той факт, що навіть 

скептично налаштовані до перспектив майбутнього розвитку ЄС експертам 

зовсім некомфортно уявляти Росію поза кордонами “Великої Європи”. 

Публікуючи у відомому московському видавництві “Європа” 

Конституційний договір для Європи від 20 жовтня 2004 р. (який був 

відхилений під час референдумів у Франції та Голандії), Г. Павловський з 

певним застереженням писав: “Тільки одна європейська країна виключена 

наперед зі складу Європи - Росія, нації якої відмовлено у європейській 

ідентичності. Нам слід твердо уяснити для себе обставини й ризики, що 

випливають з цього факту” [168, c.5]. 

Отже, у цьому контексті зрозуміло, що проблема взаємин України з 

сусідніми державами по Центральній та Східній Європі має серйозну 

“євроінтеграційну складову”, яка не дуже корелюється із 

зовнішньополітичними задачами РФ. Причому Україна в її європейських 

прагненнях підтримана насамперед польськими експертами і політиками. 

Важливо відзначити те, що польські аналітики відслідковують і важливі 

внутріполітичні тенденції розвитку України, які спроможні суттєво вплинути 

на зовнішньополітичну стратегію. Так, наприклад, експерт Центру східних 

досліджень у Вроцлаві Войцех Кононьчук написав спеціальну статтю, 

присвячену “кримському фактору” з промовистою назвою “Ахіллесова п’ята 

України”. Автор зокрема зазначає, що Крим був і залишається “єдиним 
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регіоном, де Росія володіє реальними інструментами впливу та 

маніпулювання внутрішньою ситуацією. На відміну від того, що про них 

іноді пишуть, такими теренами не є ані Східна Україна, ані регіон Одеси, які 

за останні роки були міцно інтегровані з рештою країни”. Ключовим 

питанням у Чорноморському регіоні є політична роль флоту, який має для 

РФ нині “радше символічну та психологічну”, аніж воєнну вагу. Разом з тим, 

як підкреслює В. Кононьчук, на думку московських еліт, які проводять у 

Центральній Європі антинатовську стратегію, російська військово-морська 

присутність на українській території якщо “не завадить, то істотно 

ускладнить процес інтеграції України з НАТО” [117, c.43,47]. 

Нагадаємо, що після Помаранчевої революції (з початком 

президентства В. Ющенка) у західних партнерів України і в самій країні 

з’явились певні надії щодо досить швидкої адаптації Україною європейських 

стандартів й набуття у близькому майбутньому асоційованого членства в ЄС. 

2008 рік вважався найуспішнішим у сфері євроінтеграції. Тоді ж розпочалися 

переговори про поглиблену Зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС і було досягнуто 

суттєвого прогресу у переговорах щодо інших частин Угоди про асоціацію з 

ЄС. Більш того, розпочалися перемовини щодо приєднання України до 

Договору про Енергетичну спільноту та діалог про запровадження 

безвізового режиму з ЄС. Усе це, зрозуміло, ставило перед Україною й 

вітчизняною дипломатією “нові завдання та вимоги до України” щодо 

питання адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у більш 

як 20 сферах. У зв’язку з цим під егідою Міжнародного центру 

перспективних досліджень (МЦПД) було здійснено функціональний аналіз 

щодо більш ефективного управління “зовнішньою допомогою в Україні”. Він 

проводився в рамках більш широкого проекту “Підготовка України до 

виконання Угоди про Асоціацію з ЄС: аналітична та методологічна 

підтримка”. Один із базових висновків цього документу був такий. Вимоги 

“нового контексту” надання зовнішньої допомоги Україні з боку донорів 

вимагає кардинальної зміни наявної нормативно-правової бази та старої 
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інституційної системи. У разі “збереження статус кво Україна 

продовжуватиме втрачати додаткові ресурси на здійснення реформ, що 

матиме ще негативніші наслідки в умовах фінансово-економічної кризи. 

Подальша бездіяльність уряду або «малі кроки» призведуть до погіршення 

іміджу країни та можуть спричинити остаточну втрати довіри 

донорів” [264, c.52].  

Дійсно, якщо критично подивитися на досвід євроінтеграції у 

найближчих сусідів України, то він також не був безхмарним. На шляху до 

ЄС було і непорозуміння, і ейфорія, і навіть євроскептичні настрої. У деяких 

країн Центральної Європи, які в середині 90-х намагалися долучитися до ЄС, 

виникали навіть серйозні психологічні проблеми і нерозуміння сучасних 

трансформацій європейської спільноти. Цю досить несподівану тенденцію у 

чеській громадській думці відзначив під час засідання круглого столу 

“Досвід країн Вишеградської четвірки на шляху до ЄС: можливості для 

України” у 2003 р. Посол Чеської республіки в Україні Карел Штіндл: 

“Замість розуміння ми, чехи та моравани, говорили: Чехія протягом усієї 

історії була частиною Європи, та ще й якою – однією з найрозвинутіших; то 

про що йдеться, чому ми маємо раптом стільки проблем із інтеграцією до 

ЄС? В основі цієї помилки було почасти й те, що ми «не помітили», що в 

результаті післявоєнного розвитку сьогоднішня Європа є абсолютно іншою, 

ніж та, до якої колись справді належали, що вона майже докорінно змінилась 

на користь своїх народів і всього світу. І це в той час, коли ми, чехи, також 

мінялись, але в зовсім іншому напрямку”, стаючи частиною загрози для 

свободи і демократії [262, c.9]. 

Звісно, певні економічні проблеми країнам Центральної Європи ще не 

вдалося вирішити. І це визнають серйозні експерти. Як підкреслив у статті в 

“ДТ” згадуваний П. Гайдуцький, вступ до ЄС країн ЦСЄ, очевидно, мав 

справити відчутний вплив на їхній економічний розвиток, як вони того й 

очікували. Але цього не сталося. Середньорічні темпи приросту ВВП у 

країнах ЦСЄ за період їх членства в ЄС (2005–2012 рр.) виявилися значно 
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нижчими, ніж за такий самий період до вступу в ЄС (1997–2004 рр.). 

Особливо великі втрати динаміки “відчули країни Балтії, Словенія та 

Угорщина”. За вісім років до вступу в ЄС ці країни мали середньорічні темпи 

приросту ВВП від 4 до 7%, а після вступу — від 0,4 до 4%, тобто удвічі-

втричі нижчі [49, c.1]. 

Однак держави ЦСЄ зміцнили власне геополітичне становище, і цей 

геополітичний мотив досить часто перевищував економічні міркування. Як 

зауважив на згадуваному круглому столі Олександр Чалий, який займав тоді 

посаду заступника МЗС України з питань європейської інтеграції, майбутнє 

членство України в ЄС слід було б розцінювати як “ключовий геополітичний 

фактор справжнього возз’єднання Європи”. На думку політика, перш за все 

ішлося про зміну умов торговельно-економічного співробітництва, візового 

режиму у відносинах з сусідами по регіону ЦСЄ, а також “розвитку 

регіонального та транскордонного співробітництва, включаючи людський 

вимір” [254, c.12].  

Вповні можна погодитися з думкою О.Чалого, висловленою ним ще 10 

років тому – у 2003 р., яка, до речі, не втратила свого значення і сьогодні про 

те, що країни діючої тоді Вишеградської четвірки спроможні підтримати 

Україну в тому, щоб вона “розглядалася Євросоюзом не як аутсайдер, а 

інсайдер інтеграційних процесів в ЄС”, як органічна складова єдиного 

європейського політико-безпекового, правового, соціально-економічного та 

культурного простору [254, c.13]. Важливо відзначити, що країни Вишеграду 

і сьогодні продовжують діяти в цьому напрямку, зокрема у безпеково-

політичній площині, поважаючи при цьому статус позаблоковості, який 

проголошений Україною. Держави “Вишеградської четвірки”, як повідомляє 

тижневик “Дзеркало тижня” (травень 2011 р.), домовилися про створення у 

першому півріччі 2016 р. “бойової тактичної групи й запросили до участі в 

ній Україну”. Міністр оборони Угорщини Чаба Хенде з цього приводу 

підкреслив, що розвиток відносин з Україною в рамках “Вишеградської 

четвірки” є дуже важливим напрямом і це співробітництво плідне як із 
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“політичної, так і з економічної точок зору” [38, c.5]. 

Цікаво відзначити, що країни Центральної Європи, які об’єдналися у 

Вишеградську групу, ставлячи за мету подальше просування до 

європейських структур, і, нарешті, входження до ЄС, як відзначає українська 

дослідниця Єва Кіш, “не бажали створювати” інституційні рамки співпраці. 

Їх змусили об’єднуватися на самому початку 90-х “низка чинників 

внутрішньо- і зовнішньополітичного характеру”, а також певне почуття 

страху перед імовірним “втручанням старшого брату” [107, c.76]. 

Важливим у цьому контексті нам видається досвід сусідньої 

Словаччини, яка на шляху до об’єднаної Європи пережила власні “підйоми” 

та “відкати”, які, до речі, дуже подібні до сучасних українських реалій. 

Наприклад, у середині 90-х років окремі політичні сили у Словаччині, будучи 

налаштовані скоріше антиєвропейськи, виступали щодо проголошення 

нейтралітету Словацької Республіки. Як зазначає один з експертів у сфері 

зовнішньої політики Юрай Єшко, словацькі нейтралісти забувають, що 

нейтралітет неможливо “уявити без військової автаркії”, тобто без військової 

самодостатності держави. А це означає все у військовій сфері продукувати 

самим, що, звичайно ж, неможливо, тим паче у Словаччині. Політичною 

позицією щодо підтримання нейтрального статусу, на думку аналітика, якщо 

б така перемогла, Словаччина сама себе відносить до країн третього світу. 

Адже в сучасних умовах, коли холодна війна залишилась у минулому, 

проблему становлять не “соціалізм” і “капіталізм”, а свобода і безпека проти 

диктатури і нестабільності. Ера нейтралітету в Європі добігає кінця. Із 

падінням “залізної завіси” зникла й остання причина його існування, тому що 

не передбачається “відновлення антагоністичних відносин між Сходом та 

Заходом”, а розпочинає втілюватись у життя нова модель співпраці, яка мала 

б перейти до “певного стратегічного партнерства між РФ і НАТО. Тож 

виникає базове питання – між “ким або чим Словаччина намагається бути 

нейтральною?” [81, c.63, 70-72]. Аналітики постійно підкреслювали той факт, 

що СР межує переважно з країнами НАТО (87% кордону). Решта – це кордон 
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з нейтральною Австрією та Україною, сусідські відносини з якими 

інтенсивно розвиваються. У 2000 р. представник МЗС Словацької Республіки 

Растіслав Качер звернув увагу на те, що в Білорусі діє режим Лукашенка, а 

Росія, Україна ще донині переживають зміни. А їх наслідком може бути “або 

успішна демократія, або авторитарна держава”. Отже, в сучасному 

геополітичному розвитку у регіоні ЦСЄ безпекова формула для Словаччини 

є такою: “Словаччина – країна, яка знає до чого вона належить, країна, яка не 

дозволить себе шантажувати, та буде суверенним, безпечним та успішним 

актором у закордонній політиці зі стабільною внутрішньополітичною 

ситуацією” [76, c.112]. Нагадаємо, що Словаччина має свій “власний” досвід 

авторитарного правління прем’єр-міністра В.Мечіяра у 1993-1998 рр., одна із 

ідей якого полягала у позиціонуванні країни як “транзитної держави” в 

Європі, яка б долучилася б до перекачування нафти і газу через Росію та 

Україну до ЄС. Скажімо, Чехія тоді була більшою мірою зорієнтована на 

Захід, а СР – на Схід, у бік Росії.  

Цікавим є досвід Словаччини для України у створенні системи сталих 

інституційних зв’язків між органами влади і неурядовими організаціями. У 

Словацькій Республіці таку інформаційно-комунікаційну функцію, як 

відзначалося на сторінках часопису Інституту Євро-атлантичного 

співробітництва “Євроатлантика” (2005) виконував “Громадський конвент 

щодо ЄС у Словаччині”, одним з фундаторів якого виступала Словацька 

асоціація зовнішньої політики (САЗП). Серед напрямків діяльності Конвенту 

були рекомендації з проблем зовнішньої та безпекової політики, а також 

регіональної політики. Як зазначив експерт О. Сушко, політичні 

рекомендації (вони приймались голосуванням) і у більшості випадків 

використовувалися як офіційна позиція СР в ЄС. Таким чином, без 

особливих бюджетних витрат у Словаччині була вирішена проблема 

“якісного інтелектуального забезпечення її європейської 

політики” [228, c.42]. 

В України сьогодні є ще один “проблемний” для Європи північно-
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західний сусід – Республіка Білорусь. За часів президентства В. Ющенка, як 

підкреслює вітчизняний дослідник Петро Черник, керівництво України 

опинилося перед непростою дилемою: чи послідовно відстоювати принципи 

демократії, чи зберігати встановлений раніше рівень відносин з офіційним 

Мінськом. Обидва варіанти містили певний потенціал конфліктності: за 

першого слід очікувати напруги у відносинах з білоруським керівництвом, за 

другого – Україна ризикує набути іміджу “колаборанта” з “останнім 

диктатором Європи”. Широкого діалогу між офіційним Мінськом та 

європейськими структурами сьогодні не існує, однак необхідність його 

налагодження зростає як для Києва і Європи, так і для білоруських 

зацікавлених сторін [255]. Однак, як підкреслив у своїй науковій розвідці 

молодий білоруський вчений Дзеніс Юрчак, “політичне затишшя” у 

двосторонніх українсько-білоруських взаєминах наступає після 

президентських виборів 2004 р. в Україні. Причому напруженість і явне 

похолодання у взаєминах супроводжується відсутністю двосторонніх 

зустрічей на рівні президентів і прем’єрів [266, c.380]. 

З приходом до влади В. Януковича зацікавлені експерти почали 

зазначати усе більше спільних рис у внутрішньополітичному розвитку обох 

сусідніх держав. Як сказав у своєму інтерв’ю тижневику “Коментарі” 

білоруський журналіст Сергій Дорофеєв, “процеси, які зараз відбуваються у 

суспільно-політичному житті України, все більше нагадують мені Білорусь. 

Більш того, навіть деякі подієві матриці – вони просто ідентичні. Мабуть, 

Білорусь стає ідеологічним полігоном для України і для Росії. Однак, на мій 

погляд, громадянський маховик в Україні більш масивний, він не дозволить 

тут відбутися тому, що сталося в Білорусі” [71, c.37]. 

Якщо ж вийти за межі Центральної Європи й подивитися на регіон, до 

якого належить Україна ширше, то ми можемо побачити, що у якісних ЗМІ 

України досить часто з’являється тематика відносин з сусідньою країною в 

Чорноморському регіоні – Грузією. Зокрема проблеми взаємин Києва і 

Тбілісі детально аналізувалися в розлогому інтерв’ю міністра закордонних 
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справ Грузії Грігола Вашадзе, вміщеному у червневому (2012 р.) номері 

тижневика “Дзеркало тижня”. Підкреслюючи, що двосторонні відносини 

тривають, а “іноді активне співробітництво відбувається без гучних заяв”, 

політик все-таки зазначив, що життя змусило, відкликаючись на ідею 

Туреччини, створити тристоронній формат співробітництва “Азербайджан – 

Грузія – Туреччина”, де країни разом беруть участь у масштабних 

інфраструктурних проектах [36, c.4] .  

Важливо підкреслити і такий цікавий “інформаційний факт”. В 

вітчизняних ЗМІ, якщо говорити про країни Центральної Європи (Польщу, 

або ж Чехію і Словаччину), вони виступають скоріше як країни на які слід 

рівнятися Україні та українцям у сфері євроінтеграції. Що ж до країн 

Південної Європи (Румунії і Болгарії), то тут ідеться більше про проблеми їх 

інтеграції до ЄС, які так і не знайшли ефективного рішення, незважаючи на 

6-річне перебування цих двох держав у складі Союзу. Як зазначає у статті в 

тижневику “Коментарі” журналіст Ігор Туркевич, 7 березня 2013 р. міністри 

внутрішніх справ виставили спільний “шлагбаум”, не надавши Румунії та 

Болгарії статус країн Шенгенської зони. Авторами союзної блокади 

виступили ФРН, Фінляндія та Нідерланди. Ігор Туркевич тоді зокрема 

зауважив: “Не так давно Європу страхали горезвісним польським 

сантехніком. Тепер йому на зміну прийшли румунські цигани та болгарська 

мафія – хоча ці теми не фігурують на офіційному рівні”. У 2012 р. прем’єр-

міністр Нідерландів Марк Рютте пояснив, що не вважає Болгарію і Румунію 

готовими увійти в Шенген: ЄС вистачає проблем із грецьким кордоном. І 

чекатимуть вони стільки, скільки “буде потрібно” [236, c.16]. Нагадаємо тут, 

що за інформацією журналу “Корpеспондент” відразу після вступу до ЄС 

тільки нелегалів з Румунії лише в одній близькій до неї за мовою країні – 

Італії у 2008 р. нараховувалося близько 560 тисяч осіб [189, c.56].  

Зазначимо, що особливо важливим й значущим для України є 

співробітництво з сусідньою Республікою Польщею. На сторінках 

вітчизняних друкованих ЗМІ, починаючи з початку ХХІ ст., усе більш 
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активніше дискутуються питання оновленої ролі Польщі у ЦСЄ після вступу 

до НАТО і ЄС. За деякими параметрами її роль у вирішенні важливих питань 

в Європі може зрости. Цікаво, що після того як прем’єр-міністр Великої 

Британії Д. Кемєрон під час зустрічей у Давосі заявив про можливість у 

2017 р. референдуму щодо членства своєї країни у ЄС, тижневик “Коментарі” 

опублікував статтю під промовистою назвою “Британія капітулювала перед 

Польщею”. Автори аналітичного матеріалу зауважили тоді зокрема, що 

подальше розширення економічних та інших привілеїв для Лондона в ЄС 

може зіграти проти Британії. Недаремно “радів” глава польського МЗС 

Р. Сікорський – на його думку, заяви Кемєрона не могли не вплинути на 

пониження статусу Сполученого королівства в Євросоюзі. Коментатори 

М. Михайленко і О. Кафтан зазначають: “Велика Британія фактично вийшла 

з тріумвірату, спроможного управляти союзом. Тепер ця неспокійна країна 

розглядається як джерело ризиків. Сікорський із … задоволенням відзначив, 

що місце Британії в ієрархії союзу може зайняти Польща” [149, c.19]. 

Зрозуміло, що стосунки з Польщею у середньостроковій перспективі мають 

розглядатися офіційним Києвом як пріоритетні. Разом з тим журналісти та 

експерти відзначають, що у Польщі поступово в політичних і громадських 

колах помітна “втома” в зв’язку з невизначеністю внутріполітичної ситуації в 

Україні і відсутністю прогресу в опануванні нею ціннісних засад і базових 

соціально-економічних стандартів об’єднаної Європи. Ось яку досить 

песимістичну картину щодо перспектив України у Європі подає у своїй 

статті в “Українському тижні” польський публіцист Анджей Еліяш, який 

зокрема вважав, що офіційний Київ у добу президентства В. Януковича не 

може претендувати на підтримку Варшави “як адвоката України у відносинах 

із Заходом”. Згадуваний міністр Р. Сікорський навіть оголосив, що 

романтичний період у стосунках з Україною завершено. Журналіст, даючи 

іміджеву характеристику нашій країні, пише: “Україна не є сильною, її 

політична еліта не є дозрілою, не має достатнього приводу, щоб зачаровувати 

інших”. Ось чому, на його думку, Україна за часів Януковича перетворилася 
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“на зайвого учасника чотирикутника Вашингтон–Москва–Берлін–Варшава, 

який вирішує ситуацію в нашому регіоні” [77, c.33]. 

Зрозуміло, таку точку зору можна вважати крайньою в оцінці 

подальшої геополітичної ролі України в ЦСЄ. Більш помірковані аналітики 

завжди вбачали у нашій державі сусіда, спроможного до європейської 

інтеграції. Ось як про це сказав свого часу депутат Європарламенту, 

колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич: “Я 

вважаю, що термін «сусід» потрібно розуміти у два способи. Один: сусід, 

який завжди буде тільки сусідом. І це повинно, наприклад, торкатися країн 

Північної Африки, країн Середземноморського регіону. Другий: сусід, який 

має стати членом Європейського Союзу. І серед цієї категорії, очевидно, 

повинна бути й Україна. Йдеться про те, щоб не трактувати всіх сусідів 

однаково” [161, c.32]. . 

Останніми роками на сторінках якісних ЗМІ приділяють усе більше 

уваги не стільки проблемам геополітичного позиціонування України у 

регіоні і політичному вимірі українсько-польських взаємин, а питанням 

соціально-економічного розвитку та енергетичної безпеки. Зупинимось на 

цих сюжетах докладніше. Тим більше, що і в України, і у Польщі саме в цій 

площині чимало спільних проблем. Як зазначив сучасний український 

дослідник Олег Слюсар, найбільший ажіотаж “на енергетичному ринку 

Польщі викликає газове питання”. Щороку країна споживає майже 

16 млрд. куб. метрів газу. Причому третину від цих потреб вона покриває за 

рахунок власних запасів, а 2/3 – імпортує з Росії та через Росію з Центральної 

Азії, що є причиною енергетичної залежності у газовій сфері від східного 

сусіда [218, c.185]. Сьогодні Польща, як і Україна, зацікавлена у пошуку і 

реальному створенні альтернативних шляхів отримання енергоносіїв, 

зокрема газу. Цій меті було підпорядковано і залучення Польщі до 

будівництва газопроводу “Набукко”, який мав би у майбутньому 

транспортуватиме іранський газ до країн ЄС.  
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Виходячи із ситуації, що склалася в енергетичному секторі, Варшава 

була зацікавлена в тому, щоб Україна якнайшвидше долучилася (з 1 червня 

2013 р.) до виконання Третього енергетичного пакету законодавства ЄС. Тим 

самим Київ демонстрував своє прагнення до повноцінної інтеграції у єдиний 

правовий й економічний простір з ЄС. Рух України у такому напрямку 

означатиме подальше створення нормативно-правових і технологічних умов, 

як зазначає газета “День”, для можливої “повної синхронізації” української 

ГТС з газотранспортними мережами у першу чергу Польщі, Словаччини, 

Угорщини та Румунії. В цьому контексті, під час круглого столу, 

організованому при підтримці парламентського підкомітету з питань газової 

промисловості, України слід було відмовитись від проектів спільного 

управління ГТС – насамперед від ідеї так званого газового консорціуму, 

оскільки така “організаційно-правова форма не відповідає сучасним вимогам 

ефективного управління” і не забезпечує інвестиції у відповідну 

інфраструктуру [156, c.7]. 

Зрозуміло, що хоча Росія, в особі передусім “Газпрому”, продовжує 

маневрувати, активізуючи свою “газову дипломатію” на теренах Центральної 

Європи, поле для маневру у неї, як відзначають зацікавлені оглядачі, 

значною мірою звузилося. Як писав у тижневику “Коментарі” 

(серпень 2012 р.) Андрій Старостін, ЄС після відомої кризи 2009 року 

“відучив Москву від різких рухів і змусив її поводитися обережніше”. Почав 

діяти й інший вагомий чинник. Адже у 2010-2011 роках США відібрали у РФ 

перше місце в світі з видобутку газу і почали навіть тіснити “Газпром”, 

вийшовши на ринки зрідженого газу ЄС [223, c.33]. 

Одним із альтернативних російських рішень (вже в обхід України) 

мало б бути добудова відомого газопроводу “Ямал – Європа” – “Ямал – 

Європа-2”. Як відомо, на початку квітня 2013 року президент РФ В. Путін 

заявив, що “Газпрому” слід повернутися до проекту будівництва другої черги 

газопроводу. Сьогодні діючий трубопровід є основним маршрутом 

транспортування газу з Росії до Польщі, Угорщини і Словаччини: його 
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загальна протяжність перевищує 2000 км., а потужність складає 

33 млрд. куб. метрів газу на рік. Відновлення проекту “Ямал-Європа-2” може 

бути свідомим “газовим ударом Кремля” по сланцевій революції, пов’язаній з 

видобутком газу з нетрадиційних джерел за допомогою уповільнення 

польських інвестицій. Разом з тим, голова правління ВАТ “Газпром” Олексій 

Міллер підкреслив, що на даний час є відповідна договірна база між Росією і 

Польщею – міжурядова угода з реалізації проекту “Ямал-Європа-2”. До того 

ж він не потребує великих капітальних вкладень і газопровід може бути 

побудований у досить стислі строки [48]. Зрозуміло, що Польща поводить 

себе досить обережно в “енергетичних стосунках” з Росією. Як зазначив 

посол України в Польщі Маркіян Мальський з приводу можливої реалізації 

проекту “Ямал-2”, польський президент прямо заявив, що Польща, як 

стратегічний партнер України, як держава, що всіляко підтримувала вступ 

України до європейського Енергетичного товариства, не зробить жодного 

кроку, котрий би зашкодив національним інтересам України”. Це питання 

безпосередньо стосується і безпеки Польщі. Тому ми маємо, -  зауважив 

дипломат, - усі підстави подякувати Польщі за те, що вона ще раз 

підтвердила, що вона є нашим постійним стратегічним партнером, який дбає 

про дотримання національних інтересів України та “високо тримає рівень 

польсько-українського партнерства” [115, c.6]. 

Зрозуміло, що і з іншими найближчими сусідами по Центральній 

Європі Україна шукає порозуміння і співробітництва в енергетичній сфері. І 

дана проблематика знаходить своє відображення у друкованих національних 

ЗМІ. Взагалі, як сказав в своєму досить розлогому інтерв’ю, розміщеному у 

газеті “День”, відомий вітчизняний експерт з енергетичних питань Олександр 

Нарбут, Україна збирається відкрити ще один маршрут постачання газу – 

через Словаччину. Особливо будуть залучені ті “гілки нашої ГТС”, що 

перетинають українсько-словацький кордон. Причому використання навіть 

однієї з них у реверсному режимі дозволяє отримати, по суті, “нове джерело, 

новий маршрут постачання газу з Європи до України” [156, c.6]. А в кінці 
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березня 2013 р. завершилися переговори прем’єр-міністрів України та 

Угорщини щодо поставок угорського газу до України. В результаті було 

підписано контракт про постачання близько 5 млрд. кубометрів газу. 

Причому ціна приблизно на 150 доларів нижча, ніж та, що була у 

попередньому договорі. В цілому ж Україна через Угорщину і Польщу 

планувала отримати не менш ніж 7 млрд. куб. м. газу.  

В цілому ж, підводячи підсумки українсько-угорських перемовин, 

голова угорського уряду Віктор Орбан заявив: “Ми вважаємо Україну дуже 

перспективним партнером, який і в майбутньому буде інтенсивно 

розвиватися. І в цьому розвитку ми бажаємо взяти участь. Більш того, ми 

сподіваємось, що український капітал з’явиться в Угорщині у більш 

серйозних масштабах” [204, c.4]. Український дослідник Петро Черник 

вважає, що Україна спільно з Угорщиною вже давно реалізують 

взаємовигідні проекти транспортування газу із Середньої Азії в Європу, 

причому розглядаються питання активізації співпраці з угорськими 

нафтогазовими компаніями [255]. 

Взагалі-то варто зазначити, що пошуки альтернативних джерел 

енергоносіїв характерні для кожної з держав Балто-Чорноморського регіону. 

Так, наприклад, Грузія, як сказав в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” 

міністр закордонних справ цієї країни Г. Вашадзе (червень 2012 р.), не 

заперечуючи важливість проекту “Набукко” (реалізація якого відкладається з 

року в рік), у Тбілісі схиляються до більш перспективного і дешевого 

проекту AGRI. Вважається, що цей проект спроможний зацікавити 

насамперед ті європейські держави-споживачі, яким потрібні “альтернативне 

джерело й маршрут отримання енергоносіїв”. Поки що у проекті, окрім Грузії 

та Азербайджану, задіяні Румунія та Угорщина. Проте є сподівання, що до 

нього у майбутньому долучаться й інші європейські держави [36, c.4]. 

Якщо ж піднятися з регіонального рівня співпраці (а вона, зазвичай, 

має дуже конкретні економічні виміри) на більш значимий у глобальному 

контексті геополітичний рівень, то варто зауважити, що вона, насамперед, 
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хвилює таких потужних міжнародних акторів як РФ чи США. Говорячи про 

роль України в геополітичному й геостратегічному аспектах у регіоні ЦСЄ, 

посол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю журналу “Главред”, даному 

ще у 2007 р., відзначив зокрема, що хоча демократичний процес і є 

хаотичним, головне щоби він тривав і надалі. При цьому було підкреслено, 

що американський уряд “вважає Україну дуже важливою країною для цієї 

частини світу”. І якщо вона досягне прогресу на шляху демократичного 

розвитку, це матиме великий позитивний вплив і на інші країни світу 

[229, c.15]. Минуло 7 років і загальна оцінка ролі України в регіоні фактично 

не змінилася, хоча деякі акценти у двосторонніх відносинах розставляються 

вже інакше. Описуючи відносини США і України у “добу Обами-2” (якого 

дехто з експертів навіть називав “величним гібридом Джона Кеннеді і 

Франкліна Рузвельта” [19, c.58]), колишній посол України у США Олег 

Шамшур зауважив, що США і надалі розглядатимуть Україну як “важливу 

країну у регіоні Центрально-Східної Європи”. Водночас українсько-

американські відносини “поступово втрачатимуть характер партнерських і 

таких, що базуються на спільних демократичних цінностях та інтересах, 

однаковому або схожому баченні важливих проблем сучасності” [257, c.5]. 

Заради об’єктивності підкреслимо, що американські політики не втрачають 

оптимізму стосовно європейських перспектив України. У кінці квітня 2012 

року посол США в Україні Джон Теффт зазначав, що США сподіваються, що 

Угода про асоціацію Україна-ЄС буде підписана не пізніше 2013 року. У 

цьому контексті варто детально подивитись на те, як у громадській думці 

відображені геополітичні пріоритети України. Наведемо тут дані про те, як 

розподілялися геополітичні пріоритети насамперед серед представників 

молодого покоління. Згідно соціологічного дослідження, проведеного 

Інститутом Горшеніна в квітні 2012 р., більш 37,9% респондентів вважали, 

що Україні необхідно зближуватися з країнами Заходу (ЄС і США), 24,7% – 

зближуватися з Росією, 18,6% – лавірувати між Росією і Заходом і 18,8% – не 

змогли відповісти [194].  
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І тут варто підкреслити кардинальну відмінність, скажімо, країн ЦСЄ 

від України – це чітка й однозначна перспектива приєднання до Євросоюзу. 

Як підкреслив відомий експерт із проблем трансформації Андреас Умланд, 

“всі держави Центрально-Східної Європи досить рано отримали 

перспективу членства в Союзі (виділено авт. – О.Г.). Маючи таку мету, вони 

проводили реформи більш-менш рішуче і швидко. Зрештою, вони стали 

членами ЄС. У свою чергу, ті країни, яким не була запропонована 

перспектива членства в ЄС, наприклад, Україна, все ще знаходяться в сірій 

зоні між сучасною демократією та посттоталітарним автократизмом. У них 

«проблема одночасності», як і прогнозувалося, підірвала і до цих пір 

затримує спроби стійкої демократизації та глибокої лібералізації” [244, c.5]. 

Навіть якщо звернутися до самого складного й неоднозначного у 

Центральній Європі випадку Словаччини, у Брюсселі, поставивши у 1997 р. 

під сумнів її вступ до ЄС, посилали політикам і громадянам “настільки чіткі 

й стійкі” попереджувальні сигнали, що з часом антиєвропейський уряд 

В. Мечіяра зазнав поразки. Словаки, як зазначають аналітики, були 

занепокоєні погіршенням позицій країни в Європі та “її виключенням із 

процесу розширення ЄС”. Опитування громадської думки показали, що це 

було вагомим фактором в обранні у 1998 р. уряду, орієнтованого на реформи 

й інтеграцію та його переобранні у 2002 році [258, c.50]. Згадуваний вище 

Я. Онишкевич стосовно словацького випадку зауважив: “У Польщі є така 

примовка: монастир більший за пріора. Тому що монастир є, а пріор може 

змінитися. … Потрібно пам’ятати: Словаччина мала такий період, що її 

уряди були неприйнятними ані для НАТО, ні для Європейського Союзу. 

Зрештою, вона [країна – О.Г.] змінила уряд, але її напрямок залишився таким 

самим” [161, с.32]. 

В цьому контексті не можна не згадати і про значення ще одного 

важливого фактору – структурного “економічного чинника”. Адже 

геополітичні трансформації тісно пов’язані з трасформаціями соціально-

економічними, які торкаються всіх сфер суспільного життя. Цікаву думку 
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щодо трансформації й інтеграції регіону ЦСЄ висловили автори аналітичної 

доповіді для Європейського форуму (1995 р.), що базується на широкому 

західноєвропейському соціал-демократичному підході. У доповіді зокрема 

зазначалося: “Відносини між ЄС та перехідними економіками можна описати 

як «шпиці», що з’єднують їхні економіки з «втулкою колеса» ЄС. … Для 

країн Центральної та Східної Європи брак конкурентоздатності у поєднанні з 

ґрунтовним захистом західних внутрішніх ринків … спричинився у свій час 

до погіршення торговельного балансу у твердій валюті для більшості 

перехідних економік, різкого скорочення зовнішнього обміну у деяких з них 

та зростання безробіття, оскільки місцева промисловість була витіснена з 

підприємницької діяльності” [93, c.142]. Усі контрасти та соціально-

економічні неузгодженості притаманні і Україні.  

І ще один важливий чинник, який тут не будемо розкривати, оскільки 

торкнемося його у наступному розділі – це чинник ідеологічний чи точніше 

ідеологічної трансформації у регіоні ЦСЄ, який проаналізувала у своєму 

монографічному дослідженні О.І. Брусиловська [28, c.280-344]. Автор 

виокремлює два типи націоналізму на європейському грунті – західний 

(ліберальний, демократичний, сформований на цінностях середнього класу) і 

східний націоналізм, який ґрунтується переважно на етнічності, 

авторитаризмі і ксенофобії [28, c.295]. Інакше кажучи, Схід і Захід Європи у 

даному контексті суттєво відрізняються. 

Відмітимо і такий факт. У зазначеному контексті, серед зацікавлених 

дослідників та експертів досить часто дискутується проблема того, що саме 

Україна, враховуючи її розмаїтість і певну цивілізаційну “двозначність”, яка 

проявляється у різних ракурсах на політичному, економічному й 

культурному рівнях, могла б використати цей фактор у майбутньому як 

своєрідний позитив у розвитку відносин між Заходом і Сходом. Проте, такий 

підхід потребує переосмислення ролі України в Європі і дуже тонкого 

політичного втручання. Тим більше, що сучасний російський дослідник 

О. Васильєв наголошує на тому, що ідеї “мосту” між Сходом і Заходом, які 
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до того ж дозволяють зберегти незалежність від них і користуватися 

перевагами від сусідства з ними в регіоні ЦСЄ, існують досить давно і на 

роль геополітичного “моста” є й сьогодні чимало претендентів. Причому, на 

його думку, деякі з сусідніх країн підготовлені для цієї ролі краще ніж 

Україна. Вчений зазначає, що подібну роль могли б виконати і Білорусь, і 

Молдова, які здійснюють певні кроки для адаптації своєї транспортної та 

економічної інфраструктури з метою реалізації подібних планів. На таку ж 

роль, але в значно більшому масштабі, претендує навіть Росія [263, c.144].  

Проте, перед Україною, яка в перспективі могла б відігравати одну з 

провідних ролей у регіоні ЦСЄ, стоїть сьогодні дуже складне і відповідальне 

завдання: спромогтися до проведення більш глибоких інституційних реформ, 

яке б не тільки стимулювало нашу країну до укладання Угоди про асоціацію 

з ЄС, але й надало їй перспективу членства. Ось що, на думку директора-

засновника Стокгольмського інституту економіки країн Східної Європи, 

відомого політолога Андерса Аслунда, вона могла б дати Україні. Про це він 

сказав у своєму нещодавньому інтерв’ю “УТ”. По-перше, нові доступні 

ринки для експорту українських товарів – це те, що більшість держав 

діставали лише після вступу в Євросоюз. По-друге, можливість модернізації 

законодавства України та її державних інституцій відповідно до 

європейських стандартів. По-третє, реальний інструмент підтримки 

внутрішніх реформ, і, по-четверте, широкі можливості в освітньому та 

науковому обміні з країнами ЄС, що відкриє “двері десяткам тисяч молодих 

українців для навчання в європейських університетах”. Ця угода, як вважає 

експерт, може стати справжньою “точкою опори, що змінить 

країну” [11, c.25]. Однак така трансформація не є безболісною і простою з 

точки зору насамперед сприйняття й адаптації інших ціннісних настанов. Як 

пише Дені де Ружмон у своєму відомому “Відкритому листі до Європейців”, 

глибинному сприйняттю Європи і Заходу в цілому передує “складна система 

духовних, моральних та інтелектуальних” цінностей, яка в кінцевому 

рахунку “визначає або обмежує їхній спосіб вжитку”, а іноді “залишається 
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невідомою, інстинктивно відчуженою масами або терміново перебореною їх 

духовними та політичними лідерами” [205, c.189]. 

Підводячи деякі підсумки даного підрозділу, відзначимо, що і для 

України, і для сусідніх з нею держав Центральної та Східної Європи однією з 

базових проблем є питання пошуку й затвердження національної ідеї. Україні 

слід врахувати і негативний досвід деяких сусідніх регіональних держав. 

Саме цю непросту проблематику у ХХ ст. в регіоні ЦСЄ намагався 

проаналізувати російський письменник Віктор Топоров у своїй 

публіцистичній статті в газеті “Известия”. Він зокрема пише: “Національні 

ідеї народжуються і вмирають… Так, на наших очах після смерті Йосипа 

Броза Тіто (який уособлював національну ідею єдиної Югославії) зникла у 

братовбивчій війні” після непростого державного існування нація югославів. 

Абсолютно мирним шляхом “розпалась на чехів та словаків колишня 

чехословацька нація. Зазначу, що чехословацькою національною ідеєю було 

далеко не пиво чи «Шкода», а саме існування чехословацької нації”. Отже, на 

його думку національна ідея Росії – “в самому існуванні Росії, а зовсім не в 

тому, щоб слугувати щитом між двох рас – монголів та Європи” [233, c.5]. На 

наш погляд, саме так слід себе позиціонувати себе й Україні в Центральній 

Європі, як державу самодостатню, середньої ваги, яка якщо і є конкурентом 

для сусідів, то завжди спроможна знайти і розширити поле для співпраці. 

Причому національна ідея полягає в самому незалежному, гідному і 

спокійному геостратегічному й соціально-економічному розвитку України у 

нашому регіоні і на Європейському континенті в цілому.  

Важливо, на нашу думку, в цьому контексті проаналізувати деякі 

виміри трансрегіональної співпраці, які практично наближають Україну до 

ЄС, віддаючи пріоритети експертним оцінкам та віддзеркаленню такого 

співробітництва у громадській думці. 
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3.2.Особливості транскордонної співпраці у Єврорегіоні “Верхній 

Прут”: реалії та можливості . 

У сучасних умовах, коли процеси європейської інтеграції дещо 

загальмувалися і значною мірою ускладнилися, їх поглиблення на 

загальноєвропейському рівні потребує посилення інтегративних процесів у 

конкретних сферах. Такою є створена дещо раніше і такою, що потребує 

нових стимулів для розвитку подальшої співпраці система Східного 

партнерства. Більш того, як зазначають дослідники, саме в її межах на 

регіональному рівні формуються та реалізуються оновлені концепції 

європеїзації в межах ширшої теорії соціального конструктивізму. Такими 

сьогодні можна вважати, наприклад, механізми експорту цінностей та певної 

адаптації організаційно-правових засад об’єднаної Європи у ряді країн-

сусідах, до яких зокрема належить і Україна. До таких моментів і, можна 

сказати, сфер співпраці належить і трансрегіональне співробітництво, яке 

спроможне примножувати інтеграцію, долаючи штучні бар’єри. Це саме той 

ефект, який на мові сучасної євроінтеграції багато хто з аналітиків кваліфікує 

як spillover effect [124, c.51]. При цьому значною мірою у позитивному ключі 

змінюється і роль держави. Як підкреслює вітчизняний дослідник 

Н.А. Микула, чим більше співпрацюючих транскордонних територій, тим 

більше виникає зобов’язань з боку держави щодо “опіки” над суб’єктами 

ТКС. Зі своєї сторони, у ці процеси підтримки транскордонної співпраці 

підключаються Рада Європи та ЄС, формуючи власну регіональну політику, 

впроваджуючи загальноєвропейські пріоритети [147]. 

Таким чином, сучасні концептуальні підходи транскордонного 

співробітництва у сфері регіонального розвитку пропонують і діючим 

політикам, і громадськості переосмислити стереотипні уявлення про звичний 

адміністративно-територіальний устрій країни, що дістався у спадок від 

старої системи, про мешканців прикордонних територій, про розвиток у 

рамках прикордонної і транскордонної співпраці. Причому розгалужене 

співробітництво у контексті єврорегіонів повністю вписується у сценарій 
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“довгострокового зближення” через підписання угоди про асоціацію 

з ЄС [119, c.269].  

Нагадаємо, що на південно-західних кордонах України на початку 

2013 р. діяло п’ять єврорегіонів: чотири з них “старі” – єврорегіони 

“Карпати”, “Буг”, “Нижній Дунай”, “Верхній Прут” (утворені в к. ХХ – на 

поч. ХХІ ст.). Зовсім молодий єврорегіон “Дністер” було створено 2 лютого 

2012 року, до нього зокрема увійшли Вінницька область України і декілька 

районів Республіки Молдова. Співробітництво в межах діючих єврорегіонів 

здійснюється по ряду важливих соціально-економічних та гуманітарних 

напрямків. Зокрема це стосується виробничої і соціальної сфери, будівництва 

та подальшої модернізації кордонів, розвитку транспортної мережі, а також 

галузі гуманітарних відносин [144, c.472].  

Регіональне співробітництво прикордонних областей України і сусідніх 

держав умовно можна розділити на два базові напрямки. По-перше, це 

транскордонне співробітництво, що відбувається на кордоні України з ЄС, а 

особливо з його новими членами – нашими сусідами. По-друге, це 

транскордонне співробітництво у “новому прикордонні”, яке деякі українські 

дослідники визначають як сукупність історичних і знову створених 

соціально-економічних зв’язків по прикордонню колишніх радянських 

республік, зокрема України, РФ, Білорусі і Республіки Молдова. Як відомо, 

єврорегіональна співпраця не відбувається просто, без проблем навіть серед 

Західних країн. Так, близько 15 років, починаючи з 60-х років, відбувалося 

регіональне самоствердження одного з перших євро-регіональних об’єднань 

між ФРН, Швейцарією і Францією, досвід якого, до речі, для сьогодення 

вважається класичним. Причому, як відзначає відомий експерт з Молдови 

Валеріу Мошняга, сучасний європейський досвід також не завжди 

позитивний і досить часто демонструє, що політика у прикордонних регіонах 

“зберігла свій адміністративний, ієрархічний і бюрократичний характер”. 

Особливо це справедливо для регіонів, які характеризуються сильною 
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соціально-економічною асиметрією, наприклад, для регіону на кордоні 

Німеччини і Польщі [152, c.164].  

Звернемося в цьому контексті до правових рамок трансрегіональної 

співпраці, зокрема як їх трактує законодавство України. Наведемо тут статтю 

5 Закону України від 24 червня 2004 р. “Про транскордонне 

співробітництво”. Воно може здійснюватись у межах створеного 

єврорегіону; також шляхом укладання угод про транскордонне 

співробітництво в окремих сферах і при встановленні і розвитку 

взаємовигідних контактів між суб’єктами транскордонного співробітництва. 

У статті 8 цього ж Закону, в якій ідеться про укладання Угод про 

транскордонне співробітництво, підкреслено, що “cуб’єкти транскордонного 

співробітництва України ” у межах повноважень можуть укладати угоди про 

транскордонне співробітництво. Саме вони чітко регламентують правові, 

організаційні, економічні та інші аспекти співробітництва [86]. Крім того, 

транскордонне співробітництво здійснюється й з урахуванням Постанови 

Верховної Ради України “Про приєднання України до Європейської рамкової 

конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними 

громадами або владами” [190].  

Дещо детальніше зупинимось в зв’язку із цим на діяльності і розвитку 

Єврорегіону “Верхній Прут”. Звернення до його досвіду дає змогу 

проаналізувати реальні виміри співпраці Чернівецької області з сусідніми 

Ботошанським і Сучавським повітами, які є частиною Румунії, що вже 

набула членство в ЄС. Окремі аспекти єврорегіонального співробітництва 

віддзеркалені в експертних оцінках і знайшли відображення у громадській 

думці.  

Спочатку варто навести коротку загальну інформацію про даний 

єврорегіон. Єврорегіон “Верхній Прут” був створений 22 вересня 2000 р. за 

Угодою між: Чернівецькою областю України; Ботошанським та Сучавським 

повітами Румунії; Бельцьким та Єдинецьким повітами Республіки Молдова, 

відповідно до положень Договору про добросусідство і співробітництво між 
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Україною та Румунією, Протоколу про тристороннє співробітництво між 

Урядами України, Республіки Молдова та Румунії, підписаного у м. Ізмаїлі 4 

липня 1997 року [227, c.468-480]. Основними напрямками його роботи є 

розвиток і вдосконалення торгівельних та економічних відносин; розробка 

нових проектів співробітництва; розвиток і впровадження передових 

технологій. Важливим аспектом співпраці є також гуманітарна галузь – 

забезпечення міжвузівських зв’язків, розвиток і сприяння обмінам 

освітянських і культурно-спортивних осередків. Варто відзначити і те, що 

єврорегіон є нетрадиційним, оскільки в його складі було створено нову 

структуру – екологічний єврорегіон [206, c.473]. На жаль, процес його 

створення дещо затягнувся: він був розпочатий відразу після підписання 

базового румунсько-українського договора 1997 р. Однією з перешкод на 

шляху його затвердження була проблема розподілу повноважень між 

центральною і регіональною владою практично у всіх трьох країнах. По-

друге, виникли розбіжності щодо пріоритетів його розвитку. Якщо 

українська сторона основне завдання вбачала у створенні екоєврорегіону, то 

румунські партнери базову ціль бачили у тому, щоб “захистити інтереси 

румунської нацменшини у Чернівецькій області” [152, c.161].  

В рамках економічної і екологічної співпраці (Центрально-європейська 

ініціатива) у Чернівцях у 2010 р. відбулася міжнародна конференція 

“Буковинський кластер «Європи Регіонів»”, де зазначалося, що історична 

Буковина, знаходячись на перехресті європейських кластерізаційних 

процесів, могла б стати в сучасному європейському контексті зовсім “новим 

структурним утворенням у багатоелементній системі”, де основними 

мотивами її громадян по обидві сторони кордону має стати “гармонізація 

внутрішньої транзитної сутності” і “відновлення європейської 

привабливості” [30, c.1].  

Важливо ще раз підкреслити, що така єврорегіональна співпраця 

відбувається у рамках більш широких проектів зі співробітництва, 

підтриманих з боку ЄС. Зокрема, як відзначають румунські аналітики, 
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Україна скористалась перевагами відомої програми TACIS з 

транскордонного співробітництва, яка розпочалася у 1996 р. з метою 

фінансування транскордонних ініціатив на західному кордоні країн-членів 

ЄС та країн “з заходу Росії” – Білорусі, Молдови, України. Якщо говорити 

коротко, представлена європейська програма була сконцентрована на 

питаннях прикордонних стосунків, а саме: пільги при перетині кордонів, 

транскордонне співробітництво, довкілля [29, c.310]. 

На сьогоднішній день, як досить часто підкреслюється у науковій 

літературі, ще фактично відсутні усталені критерії оцінки всього спектру 

діяльності єврорегіонів. Що ж дійсно є мірилом їх успіху? Дієві результати у 

соціальній та економічній сфері, кількість переходів через кордони, 

запобігання чи відсутність етнічних конфліктів, або ж гармонізація 

культурних відносин. Зрозуміло і те, що явище єврорегіонів пов’язують 

передусім з розвитком місцевого самоврядування та регіоналізації. Причому 

реальне ефективне співробітництво полягає у створенні прямих зв’язків між 

регіонами і спільнотами з обох боків кордону. 

Проте, за аналітичними оцінками чернівецької регіональної влади ще в 

2010 році, транскордонне співробітництво не принесло регіону конкретних 

економічних результатів. Про це свого часу на прес-конференції розповів 

начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоїекономічної діяльності 

Чернівецької облдержадміністрації Сергій Курєнной: “Єврорегіон «Верхній 

Прут» існує більше 10 років. Проте до сих пір в його рамках не було 

реалізовано жодного транскордонного проекту. Єврорегіон дуже швидко 

перетворився для української та молодовської сторін в декларативно-

політичний клуб. Разом з тим румунській стороні вдалося залучити під нього 

значні гранти ЄС. Тому час переходити до співробітництва в практичній 

площині. Наразі найбільшим пріоритетом для нас зараз є Спільна Операційна 

Програма транскордонного співробітництва «Румунія-Україна-Республіка 

Молдова 2007-2013», що фінансується ЄС.” [ 209].  
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Ця програма не стала чимось новим для України. З боку Комісії 

Євросоюзу вже давно здійснювалися опрацювання механізмів 

співфінансування “дзеркальних” транскордонних проектів за рахунок 

програм PHARE в Румунії та TACISCBC в Україні. “У період 2005 – першої 

половини 2006 рр. у межах програм “ТАСІS– PHARE” обсяг фінансування 

українських проектів склав 6,5 млн євро; румунських – 38,284 млн. євро. За 

цей час було реалізовано низку спільних українсько-румунських проектів, 

зокрема у сфері малого та середнього бізнесу, екології і навколишнього 

середовища, співробітництва на прикордонних водах, у забезпеченні 

культурних і освітніх потреб національної румунської меншини” [44, с.107]. 

Найактивнішою в цьому контексті є Закарпатська область України, де 

обласною державною адміністрацією постійно проводиться підготовка 

конкурсних проектів за цією програмою сусідства та здійснюється 

попередній моніторинг проектних пропозицій прикордонних регіонів. 

Крім того, ще в 2008 році Польщею за підтримки Швеції була 

представлена ініціатива Східне партнерство – політика Європейського 

Союзу (ЄС), що має на меті зміцнення стосунків із східними сусідами ЄС і є 

продовженням східного напрямку існуючої Європейської політики сусідства. 

Ця ініціатива передбачала участь 6 країн Східної Європи - України, 

Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану. До основних сфер, де 

пропонувалося зміцнити співпрацю, належали: 

- робота над Угодою про асоціацію, яка включатиме комплексне 

порозуміння про зону вільної торгівлі між ЄС та 6 країнами-партнерами; 

- фінансування комплексних програм, що мають покращити 

адміністративну структуру української влади; 

- інтеграція з економіками країн ЄС, що передбачає зближення українського 

законодавства з законодавством ЄС; 

- створення економічного союзу між учасниками проекту Східного 

партнерства; 
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- співпраця у боротьбі з корупцією, організованої злочинністю, нелегальною 

міграцією; 

- збільшення мобільності робочої сили та перспективи відкриття ринків 

праці ЄС для українців; 

- посилення енергетичної безпеки України; 

- реалізація програм, що спрямовані на подолання економічної і соціальної 

нерівності України; 

- реалізація індивідуальних програм (охорона кордонів, допомога у 

ліквідації наслідків стихійного лиха, підвищення енергетичної 

ефективності та відновлюваних джерел енергії); 

- посилення контактів між Україною та ЄС і між їх громадянами; 

- додаткова фінансова допомога. 

У червні 2008 року на саміті Ради ЄС ініціатива знайшла підтримку 

усіх представників членів ЄС. А 3 грудня Європейська Комісія прийняла цей 

проект, оприлюднивши комюніке «Східне партнерство». В проекті було 

зроблено акцент на створенні зони вільної торгівлі, підписанні угоди про 

асоціацію, лібералізації візового режиму для країн, що беруть участь у 

проекті, співпраці задля енергетичної безпеки, одночасно збільшивши 

фінансування проекту до 600 млн євро до 2013 року. 20 березня 2009 року 

Рада ЄС остаточно затвердила проект Східного партнерства, оголосивши про 

те, що його офіційний старт відбудеться 7 травня 2009 року у Празі.  

З точки зору транскордонного співробітництва проект Східного 

партнерства трансформувався в EaPTC – територіальне співробітництво 

країн Східного партнерства, метою якого є сприяння сталому 

транскордонному співробітництву країн Східного партнерства з метою 

створення сприятливих умов для пошуку спільних рішень загальних проблем 

прикордонних територій. Конкретними завданнями є формування 

сприятливих умов для налагодження територіальної співпраці регіонів, 

розташованих уздовж кордонів між Вірменією та Грузією, Азербайджаном і 

Грузією, Білоруссю та Україною, Молдовою та Україною, з урахуванням 
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особливості кожного прикордонного регіону, а також зміцнення потенціалу 

місцевих і регіональних державних і недержавних учасників регіонів для 

розробки та виконання транскордонних проектів в сфері покращення умов 

життя місцевих громад, розробки спільних рішень екологічних проблем та 

захисту від надзвичайних ситуацій та підтримці транскордонних контактів 

між людьми в сфері культури, освіти та спорту [191]. Фінансування проектів 

планується шляхом виділення грантів на конкурсній основі. Тривалість 

EaPTC була визначена протягом листопада 2012 – грудня 2015, станом на 

весну 2014 року для організацій з Чернівецької області, що є прийнятними до 

участі у Програмі EaPTC «Молдова-Україна», було проведено семінари з 

пошуку партнерів. Очікувалося проведення навчальних семінарів перед 

оголошенням конкурсу проектів восени 2014 року. 

Також, починаючи з 2007 року, для фінансування діяльності в рамках 

Європейської політики сусідства (співпраця з країнами, що межують з 

Європейським Союзом), було запроваджено новий «Інструмент 

європейського сусідства й партнерства» (ІЄСП), який, починаючи з 2007 

року замінив чинні програми технічної допомоги TACIS. Його мета – 

надання допомоги Європейським Співтовариством з метою розвитку зони 

процвітання та добросусідства та її ефективнішого використання. Період дії - 

2007-2013 роки (де-факто – до кінця 2015 з можливістю лонгації до кінця 

2016). ІЄСП має новий спеціальний компонент для підтримки 

транскордонного співробітництва на кордонах ЄС. До 2006 року включно для 

фінансування транскордонної співпраці Комісія спрямовувала кошти за 

допомогою чинних інструментів у так звані «Програми сусідства». Нова 

фінансова ініціатива передбачає вироблення підходу, який в рамках 

фінансового та технічного співробітництва буде націлений на підтримку 

пріоритетів внутрішнього розвитку та збільшення відповідальності країн-

сусідів. В рамках ЄІСП Програма сусідства Румунія-Україна 

трансформувалася у Програму транскордонного співробітництва «Румунія – 

Україна – Республіка  Молдова 2007-2013 рр.» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%84%D0%A1%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
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Мета програми – формування зв'язків між цими трьома країнами, для 

допомоги прикордонним областям у подоланні спільних проблем розвитку, 

співробітництва і пошуку спільних рішень. Операційна програма надає 

підтримку людям, які проживають на прикордонних територіях для 

розвитку економіки прикордонної території, для протистояння екологічним 

проблемам і підвищення їх готовності до надзвичайних ситуацій. Програма 

також сприяє взаємодії між людьми і громадами, що проживають на 

прикордонних територіях. Фінансування ЄК Операційної програми складає 

126,72 мільйонів євро на період 2007 – 2013 рр. із завершенням всіх заходів 

до кінця 2015 (у разі необхідності – 2016) року. Програма 

фінансується Європейським інструментом сусідства і партнерства і 

національними бюджетами країн-учасниць. 

Спільна Операційна Програма «Румунія-Україна-Республіка Молдова 

2007-2013» стартувала одночасно з іншими програмами транскордонного 

співробітництва, які також є важливими для прийнятної території програми 

(наприклад, Спільна Операційна Програма «Причорноморського басейну 

2007-2013», Програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» та 

«Польща-Білорусь-Україна»). Згідно з положеннями програми до її основної 

зони входять наступні території: повіти Сучава, Ботошань, Яси, Васлуй, 

Ґалаць і Тульча з Румунії; Одеська і Чернівецька області з України і вся 

територія Республіки Молдова. З метою позитивного впливу на співпрацю у 

прикордонній зоні додатково були включені деякі прилеглі території: повіт 

Бреїла з Румунії, Івано-Франківська, Вінницька області, а також десять 

районів Хмельницької і дванадцять районів Тернопільської області. 

Для виконання своїх завдань програма спирається на обмежене число 

проблем, які з легкістю можна розв’язати на транскордонному рівні, та в 

рамках яких можна отримати максимальні результати на транскордонному 

рівні. Головна роль програми – підвищення ступеня співпраці на території 

програми, i таким чином, збільшення заходів, що стосуються розвитку мереж 

та інших форм партнерства і співробітництва. У світлі вищевикладених 
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завдань було вирішено, що наступні пріоритети визначатимуть зміст 

Програми 2007-2013: 

 І пріоритет: створення більш конкурентоспроможної транскордонної 

економіки. 

 ІІ пріоритет: виклики навколишнього середовища і готовність до 

надзвичайних ситуацій. 

 ІІІ пріоритет: співпраця від людини до людини, маленькі проекти у 

соціальній та гуманітарній сферах. 

Проте у реалізації програми виникли затримки організаційного 

характеру, тому реалізація проектів з третього пріоритету розпочалася лише з 

2011 року. Згідно інформації з офіційного сайту цієї програми [267] 

організації з Чернівецької області брали участь у реалізації 16 з 63 проектів, 

та лише в 4 вони виступали аплікантами. Реалізація проектів за першим, 

економічним, та другим, екологічним, пріоритетами розпочалася лише з 

середини 2012 року. Найбільшими проектами для Чернівецької області стали 

проекти Новоселицької районної державної адміністрації “Підвищення 

безпеки життєдіяльності в долині річки Прут” (майже 1,3 млн. євро), 

Чернівецького національного університету “Історична та етногрофічна 

спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині» (майже 1,5 млн. 

євро) та Чернівецької міської громадської організації “Бізнес-центр” – 

“Долаючи кордони: розвиток гірського туризму” (близько 0,5 млн. євро). 

Реалізація проектів за другим конкурсом проектних заявок (проведено 

у грудні 2011-лютому 2013) розпочалася з кінця 2013 року, так само як і 

великих інфраструктурних проектів. Слід відзначити, що за результатами 

другого конкурсу Чернівецька область значно збільшила кількість проектів, 

що реалізується, а також розширила географію реалізації. Зокрема слід 

відмітити такі великі проекти як “Використання європейського досвіду по 

боротьбі з ерозією ґрунтів в Кіцманському районі” (1,2 млн. євро), 

«Медицина в надзвичайних ситуаціях та випадках – швидка відповідь 

транскордонним викликам» (близько 1 млн. євро, Новоселицька центральна 
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районна лікарня), “Поліпшення екологічної ситуації в басейнах річок Прут та 

Дністер шляхом покращання систем очистки стічних вод в Чернівцях та 

Дрокії” (майже 1,2 млн. євро, Чернівецька міська рада), а також великий 

інфраструктурний проект “Попередження і захист від паводків у верхній 

частині басейнів річок Прут і Сірет шляхом впровадження сучасної системи 

моніторингу з автоматичними станціями EASTAVERT”, за яким передбачено 

виділення трьом чернівецьким організаціям (Дністровсько-Прутьске 

басейнове управління водних ресурсів, Чернівецький обласний центр з 

гідрометеоології, ДНТЦ “Екоресурс”) сумарного бюджету у 4,5 млн. євро на 

облаштування мережі автоматичних станцій та системи моніторингу рівня 

води на річках Чернівецької та Івано-Франківської областей. Загальна 

кількість проектів за другим конкурсом заявок, що реалізується в 

Чернівецькій області, складає близько сорока. 

Цікавим є і те, що згідно вимог програми, кожний проект на стадії 

підготовки повинен був передбачити бюджет та заходи щодо висвітлення 

його заходів та досягнутих результатів у пресі [272]. Це призвело до того, що 

починаючи з весни 2011 року та донині у обласних та районних газетах 

Чернівецької області щомісяця публікується від 3 до 20 (в середньому 8-10) 

статей чи заміток з приводу транскордонного співробітнцитва за 

програмами ЄС. 

У зв’язку з цим в рамках даного дослідження було проведено оцінку 

ефективності даних заходів, зокрема протягом березня-травня 2013 року 

автором було проведено цільове анкетування із питань обізнаності громадян 

щодо транскордонного та міжрегіонального співробітництва, їх ставлення до 

такої співпраці та рівня висвітлення програмних заходів у засобах масової 

інформації. Опитувалося населення Чернівецької та Івано-Франківської 

областей (оскільки ці два регіони входять до складу Єврорегіону “Верхній 

прут” та у повному обсязі – до програмної території програми 2007-2013 

років), генеральна сукупність склала 1880,8 тис. осіб (79,23% всього 

населення областей, опитувалися особи віком старше за 18 років). Всього 
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опитано (вибірка) 1319 осіб при довірчій ймовірності (точності) у 97% та 

довірчому інтервалі (похибка) 3%. Під час опитування було дотримано квоти 

за місцем проживання населення (42,99% міського населення) та статтю 

(47,01% чоловіків) 

Проаналізувавши отримані результати можна стверджувати, що 

євроінтеграційні прагнення нашої країни в регіоні сприймаються вельми 

позитивно. Так, за інтеграцію до Європейського Союзу висловлюється 

77,26% респондентів, нейтральне ставлення до цього процесу виявили 

13,26% опитаних, і лише 9,48% визначили своє ставлення до цього питання, 

як “негативно”. 

Рівень обізнаності населення у питаннях єврорегіональних та 

транскордонних програм залишається доволі низьким. Так, певною 

інформацією про еврорегіони “Верхній Прут” та “Карпатський єврорегіон” 

володів лише 22,97 відсоток респондентів. 46,70% опитаних не мали жодного 

уявлення про такі інституції, та 30,33% лише чули ці назви із засобів ЗМІ та 

інших промоційних матеріалів. Подібна ситуація викреслюється і відповідно 

програми транскордонного співробітництва “Румунія-Україна-Республіка 

Молдова 2007-2013”. Відсоток обізнаних громадян тут склав 15,47%, назва 

програми здається відомою 26,00% респондентів, 58,53% відсоток не має 

уявлення про існування такої програми.  

Цікавими виявилися результати обробки даних по пріоритетних 

напрямках розвитку міжрегіональної співпраці (допускалася множинна 

відповідь, не більше 3 варіантів). Так, переважна більшість респондентів 

висловилися за необхідність розвитку відносин у інфраструктурній сфері 

(71,27%), туризму (76,95%) та підприємництві (53,30%). Також, у 

результатах опитування значна роль відведена співробітництву у медичній 

галузі (32,75%) та заходах з подолання та запобігання наслідкам з 

надзвичайних ситуацій (23,88%). 18,65% опитаних вважали, що увагу слід 

приділяти співпраці й в екологічній сфері. Та на думку лише небагатьох 

респондентів, обмін досвідом та технологіями у сфері освіти (7,13%) та 
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інформаційної співпраці (5,08%) сприятиме розвитку регіонів в цілому та 

Чернівецької області зокрема. Напрочуд низькими виявилися результати що 

до співпраці у сфері культури (7,66%) та спорту (3,34%). На думку автора, це 

можна пояснити тим, що співпраця у цих сферах у прикордонній сфері й без 

того розвинута, тому опитувані не вважали за потрібне приділяти їм увагу в 

сфері розвитку відносин. В цілому ж можна констатувати, що пріоритети 

спільної операційної програми відповідають очікуванням населення. 

Проте, залишається проблемним і питання висвітлення транскордонного 

та міжрегіонального співробітництва у державних і місцевих ЗМІ. Так, на 

думку більшості опитаних (56,41%), актуальна інформація подається 

нерегулярно та/або в недостатньому обсязі, що не дає можливості в достатній 

мірі оцінити значимість проектів, їх економічну та гуманітарну ефективність 

для регіону; абсолютно незадоволеними є 29,64%. Поданою інформацією 

задоволені лише 13,95 відсотка респондентів 

Результати опитування дають змогу говорити про загальну позитивну 

оцінку існування та реалізації подібної кооперації та співпраці. Так, 36,01% 

громадян, що приймали участь у анкетуванні, висловили думку про 

поліпшення соціально-економічного становища в регіоні завдяки 

впровадженню проектів в рамках зазначених програм. 44,05% вважають цей 

вплив не суттєвим, і лише 19,94% зазначили своє незадоволення.  

Цікавим виявився аналіз та співставлення певних пунктів анкетування. 

Зокрема, респонденти, що позитивно сприймають питання євроінтеграції 

України, визначили серед пріоритетів подальшої співпраці наступні 

напрямки: інфраструктура (69,68%), медицина (36,16%), туризм (82,14%), 

підприємництво (52,99%), екологія (19,14%) та освіта (8,24%).  

Щодо респондентів, які були ознайомлені із реалізацією 

транскордонних програм, їх проектами та результатами діяльності, то ці 

громадяни переважною більшістю (91,18%) вважають такі проекти 

важливими для соціально-економічного, інфраструктурного та, 

технологічного розвитку Чернівецької області та прикордонних територій. 
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Тобто можна констатувати, що реалізація проектів не тільки позитивно 

впливає на розвиток регіону, але й є дієвим механізмом формування 

громадської думки щодо руху України в напрямку ЄС. Сьогодні в рамках 

зазначеної поточної програми транскордонного співробітництва проводиться 

підготовка наступної, «Румунія-Україна» 2014-2020. 

Отже, підводячи деякі підсумки, можна констатувати, що важливим 

напрямком у розвитку відносин у контексті політики сусідства в регіоні ЦСЄ 

є транскордонне співробітництво. В умовах системних політичних та 

економічних трансформацій глобалізація економіки породжує багато 

складних проблем і суперечностей. Конфлікт між національним та 

глобальним виступає однією з рушійних сил світового розвитку. Причому 

чимало проблем може бути вирішено через надання процесам регіоналізації 

нових вимірів [201, c.143]. Трансрегіональна співпраця сьогодні 

відзначається пошуком нових моделей розвитку національних 

інфраструктур, до яких включаються енергетичні системи, транспортні і 

комунікаційні мережі. До цього ж долучається розробка спільної політики в 

галузі техногенно-екологічної безпеки, запобігання забруднення басейнів рік, 

а також розвиток рекреаційної діяльності і туризму. На основі регіональної 

прикордонної співпраці, як свідчить набутий досвід співпраці у рамках 

досліджуваного Єврорегіону “Верхній Прут”, найбільші здобутки отримані у 

сферах освіти, науки, культури і спорту, що є однією з засад сталого розвитку 

цього регіону в контексті євроінтеграційних зусиль України на сучасному 

етапі. Зрозуміло, що у подальшому це інноваційний регіональний розвиток 

гідних економічних зв’язків при мінімізації розбіжностей у даному випадку 

між прикордонними регіонами Румунії, Республіки Молдова та України. 

Причому імплементація спільних стратегій заснована не тільки на базових 

угодах єврорегіональної співпраці, а й операційному розвитку 

транскордонного співробітництва та розширення зв’язків на інституційному 

рівні як органів місцевого самоврядування, так і дієвих осередків 

громадянського суспільства. 
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Висновки до ІІІ розділу 

Узагальнюючи, можна констатувати, що після Помаранчевої революції 

у західних партнерів України і в самій країні з’явились певні надії щодо 

досить швидкої адаптації Україною європейських стандартів й набуття у 

близькому майбутньому асоційованого членства в ЄС. 2008 рік вважався 

найуспішнішим у сфері євроінтеграції. Тоді ж розпочалися переговори про 

поглиблену Зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС і було досягнуто суттєвого 

прогресу у переговорах щодо інших частин Угоди про асоціацію з ЄС. 

Більше того, розпочалися перемовини щодо приєднання України до 

Договору про Енергетичну спільноту та діалог про запровадження 

безвізового режиму. Усе це, зрозуміло, ставило перед Україною й 

вітчизняною дипломатією “нові завдання та вимоги до України” щодо 

адаптації національного законодавства до законодавства Євросоюзу більш як 

у 20 сферах. 

В цьому контексті також проаналізована низка аналітичних матеріалів 

як зарубіжних, так і вітчизняних експертів та аналітиків щодо особливостей 

геополітичного та геоекономічного позиціонування України в регіоні ЦСЄ, 

що в перспективі могло б скласти серйозну альтернативу відносинам нашої 

держави на євразійському напрямку. Вельми цікавим, на думку дисертанта, є 

досвід країн Вишеградської четвірки на шляху до ЄС, про який є чимало 

матеріалів у друкованих ЗМІ. Адже цим країнам на шляху євроінтеграції 

вдавалося долати не тільки економічні перепони, але й психологічні 

стереотипи. А деякі з них і сьогодні працюють над подоланням окремих 

соціально-психологічних складнощів у неоднозначному процесі адаптації до 

загальноєвропейських цінностей. Насамперед ідеться про Словаччину та 

Угорщину. У зв’язку з цим автор акцентує увагу на думці відомого експерта і 

діючого політика О. Чалого, висловлену більше 10 років тому про те, що 

країни Вишеградської четвірки спроможні підтримати Україну у тому, щоби 

вона “розглядалася Євросоюзом не як аутсайдер, а інсайдер інтеграційних 

процесів в ЄС”. 
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Можна зробити висновок, що в умовах інтеграції усе більшої ваги в 

регіоні набуває ефективне транскордонне співробітництво, яке спроможне її 

примножувати й прискорювати, долаючи штучні бар’єри. Це саме той ефект, 

який зацікавлені аналітики кваліфікують як spillover effect. При цьому у 

позитивному ключі суттєво змінюється і роль держави. Як підкреслює 

вітчизняний дослідник Н.А. Микула, чим більше співпрацюючих 

транскордонних територій, тим більше виникає зобов’язань з боку держави 

щодо “опіки” над суб’єктами ТКС. 

На основі узагальнення аналітичних матеріалів ЗМІ констатуємо, що 

перед Україною, яка в перспективі могла б відігравати одну з провідних 

ролей у регіоні ЦСЄ, стоїть сьогодні дуже складне і відповідальне завдання: 

розвиваючи транскордонне співробітництво, спромогтися до проведення 

більш глибоких інституційних реформ, що не тільки дало змогу нашій країні 

укласти Угоду про асоціацію з ЄС, але й надало б Україні перспективу 

членства у Євросоюзі. 
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Розділ IV 

Формування образу “іншого” у ЗМК і проблема пошуку національної 

ідентичності України: зовнішньополітичні виміри 

 

4.1. Іміджеві риси ЄС в національних ЗМІ: роль у формуванні 

європейського вектора в зовнішній політиці України. 

Проблема позиціонування України у відносинах по лінії Схід–Захід є 

серйозною зовнішньополітичною проблемою для нашої країни вже не одне 

століття, а з завоюванням незалежності воно стало не тільки своєрідним 

“каменем спотикання” для багатьох політиків, але й предметом дискусій 

науковців, журналістів і зацікавлених експертів. В цьому контексті важливо 

подивитись, яким чином і в яких ракурсах відображений імідж провідних 

геополітичних гравців Заходу – США, Євросоюзу і окремих його держав-

членів у сучасних українських ЗМІ. Необхідно, на наш погляд, 

проаналізувати і те, як образи створювані медіа спроможні впливати на стан 

громадської думки і зокрема на формування у ній євроінтеграційного 

вектору. Тут варто нагадати, що в даній роботі намагаємось відійти від 

певних стереотипних уявлень і відобразити тенденції суспільно-політичного і 

міжнародного розвитку України у віддзеркаленні інформаційно-аналітичних 

та інтелектуальних джерел досить високого рівня. Адже свідомість (у тому 

числі й політична) є віддзеркаленням реалій буття, зокрема особливостей 

суспільно-політичної структури та систем суспільних відносин, рівня освіти 

та культури і відображення відносин в соціумі у всіх можливих вимірах 

залежить, за висловом відомого вченого В.М. Бебика, від якості 

“інтелектуальних структур” [15, с.51,53].  

Цікаво в цьому контексті спочатку подивитись, у якому світлі в цілому 

українці сприймають Захід як певне цивілізаційне утворення і які відмінності 

між нами існують. Ось як про це написав у тижневику “Коментарі” відомий 
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вітчизняний публіцист Анатолій Стріляний: там навіть “сторож несе себе по 

життю, як особа царської крові. Так ми сприймаємо іхнє відчуття власної 

гідності, яке вони всотують із молоком матері-Європи”. Причини цього автор 

статті “Українці та Захід” вбачає у певній різноспрямованості історико-

культурного, цивілізаційного розвитку України та провідних європейських 

країн. Він десь ейфорічно зауважує, протиставляючи Україну та Європу: 

“Європеєць не має у своїй підкірці записів про роки рабства, ми про - роки 

свободи. Захід – це сторіччя законності, Україна, хоч вона і не Росія, – 

сваволі. Вголос цю різницю називає рідко хто, але відчувають усі, тому так і 

рветься на Захід усе хоч трохи обдароване й життєздатне”. Щоправда, 

опинившись за межами України, дехто мимоволі згадує “плюси рабського 

життя” й патріархальну простоту [224, c.3]. Такий поділ, як зазначає сучасна 

українська дослідниця Оля Гнатюк, був завжди традиційним. Захід уявлявся 

як “квінтесенція європейськості”, а Схід як “втілення орієнтальних 

рис” [56, c.69].  

Як же в Україні бачать, наприклад, Євросоюз в умовах нинішньої 

соціально-економічної кризи, яка певним чином спричинила і кризу 

геополітичну? Звернемося тут до експертних оцінок. Ось що говорить з 

приводу переосмислення сучасних українських підходів до ЄС відомий 

політолог В. Карасьов: “…Перебуваючи сьогодні осторонь, ми повинні 

інтегруватись вже не в ту Європу, яка була до 2010 року, а в ту, яка буде”. 

Або ж ми вимушені взаємодіяти з тією Європою, яка формувалась на 

“інституційних руїнах” післявоєнної Європи – “ідеалах Шумана, Моне, 

інших” [99, c.4]. Дійсно Європейський Союз, в його нинішньому вигляді, 

переживає кризу росту. Ще більш серйозно постало питання про політичну 

ідентифікацію ЄС. Нагадаємо, що, трансформуючи Європейське економічне 

співтовариство (ЄЕС) на початку 90-х років, політики вбачали у цьому, 

насамперед, політичний проект, ніж економічний. Однак із поступовим 

розширенням, як підкреслює англійський дослідник Майкл Ґеффернен, 

“поглиблення” ЄС до рівня федеративної системи зіткнулося з низкою 
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серйозних проблем. На думку вченого, приєднання Швеції та Фінляндії на 

початку 90-х років створило небезпечну протяжність об’єднаної Європи з 

півночі на південь – “від Канарських островів до Лапландії”. І у той час 

перші спроби ЄС налагодити “інституційні містки” до колишніх 

комуністичних держав також зазнали невдачі [55, c.374-375]. Сьогодні ж 

наступив немов би другий етап кризи політичної й економічної ідентифікації 

ЄС. І як зазначає Вадим Карасьов у новому геополітичному контексті 

ХХІ ст., ЄС “засновується наново як союз. Це повернення до основ”. Саме в 

таких неоднозначних умовах перед політиками і лідерами Євросоюзу, перед 

“європейською філософською і політологічною думкою стоїть низка дуже 

складних і серйозних проблем”. І як вважає інший експерт Андреас Умланд у 

новому європейському контексті, і громадськості, і політикам слід зрозуміти, 

що “ідея багатовекторності, якоїсь самостійної геополітичної ролі України – 

це все міф” [99, c.4]. Зрозуміло, що за будь-яких умов Європа “не перестає 

бути магнітом” для України. Дуже вірно окреслив параметри її зовнішньої 

стратегії навіть за умов завжди проголошуваної офіційним Києвом “політики 

багатовекторності”, експерт Центру аналізу і планування МЗС Франції 

Крістіан Бек (червень 2000 р.). Він зокрема зазначив: “Хоча політика між 

Росією і Заходом є багатовекторною і добре збалансованою”, Україна 

регулярно демонструє свій наполегливий намір “колись інтегруватися в 

Європу”. З іншого боку, на його думку, європейський вибір України не 

протирічить розвитку “стратегічного партнерства” з Росією і США. Разом з 

тим Україні, починаючи з 1991 р., вдалося відійти від іміджу та ролі 

“буферної зони між НАТО і Росією або «придатку» Росії” [16, c.39]. І цей 

постійній “магнетизм Європи” для України не перестає впливати на 

громадську думку і політичні настрої навіть в сучасних умовах, коли через 

соціально-економічну кризу значною мірою знизилась привабливість 

Євросоюзу. В. Карасьов в інтерв’ю газеті “День” вважає саме такий поворот 

подій досить позитивним, оскільки у сприйнятті громадської думки і 

пересічних громадян зник “певний романтизм, ніби Європа – це Едем, острів-
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утопія, куди радянській людині треба щонайшвидше пробратися, не 

доклавши відповідних зусиль. Але увійти до Європи без серйозної історичної 

роботи неможливо” [99, c.4]. З іншого боку, на ці процеси прагнення 

“європейської інтеграції” за будь-яку ціну, накладаються інші настрої, які 

починають домінувати в ЄС. Цю тенденцію відзначає німецький політолог 

Вернер Вайденфельд: до початку ХХІ ст. Європа могла досить обмежено 

використовувати “ресурси спільного самосприйняття”. Наслідки цього все 

сильніше давалися взнаки – за повсякденною політичною метушнею все 

більше і більше розповсюджується “бажання зберегти status-quo” (що 

пояснюють втомою від інтеграції) і в зв’язку із цим громадяни перестають 

розуміти “сенс і цілі Європейського Союзу” [31, c.40-41].  

Наведемо у зв’язку з цим деякі соціологічні дані. Опитування, 

проведені у 2001-2006 р. Інститутом соціології НАН України, засвідчують 

розподіл відповідей щодо доцільності входження України до ЄС приблизно 

на 3 рівні частини. Ствердно відповіли 33,6% опитаних, “Ні, не доцільно” – 

35,1% і не змогли визначитись з відповіддю 31,3% опитаних громадян. 

Приблизно однакова частка респондентів – “прихильників, супротивників і 

тих, хто не визначився з вибором”, на думку Є. Суїменко, може свідчити 

однаковою мірою про те, що з приводу вступу до Євросоюзу зрештою може 

бути досягнуто консенсус, так і про те, що “за певним перебігом політичних 

обставин може загостритися боротьба стосовно цього вступу”. Разом з тим, 

дані соцопитувань свідчать, що саме “євразійська” преференція домінує в 

думках та настроях громадян України, коли мова заходить про вибір 

інтеграційного простору. Так, орієнтацію на зміцнення “східнослов’янского 

блоку” – України, РФ, Білорусі у 2001 р. підтримали 29,2%, а в 2006 р. – 

31,7% опитаних. Третє місце на шкалі преференцій громадян посідала 

“першочерговість зв’язків” з розвиненими країнами Заходу – близько 13% у 

2001 р. і 15,2% у 2006 році [225, c.152-153, 151]. 

Не менш цікавим, на наш погляд, у зазначеному контексті видається 

дослідження стосовно ставлення до сучасних вимірів безпеки України в 
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умовах нових геополітичних викликів як на регіональному, так і на світовому 

рівнях. Воно було проведене також дослідниками ІС НАН України у 2008 р. і 

стосувалось вивчення “диференціації населення за геополітичними 

орієнтаціями, ставленням до перспектив об’єднання східнослов’янських 

держав, вступу до ЄС і НАТО”. У процесі дослідження з’ясувалось зокрема, 

що відсоток прихильників інтеграції з ЄС (порівняно з 2006 р. – більше 33% 

всіх опитаних) у 2008 р. кількість українців, які підтримують вступ до 

Євросоюзу збільшилась на 11% і склала 44,2%. Однак набагато складнішою 

виглядала картина стосовно можливого приєднання до НАТО. Причому 

дослідники намагалися перш за все з’ясувати “джерела формування образу 

НАТО” серед населення України. Насамперед, перед вченими виникло 

питання – який з факторів є найбільш важливим у ставленні до Альянсу: 

соціально-демографічні ознаки (вік, освіта, національність, мова, регіональна 

приналежність) чи ціннісно-електоральні виміри (ідеологічна ідентифікація, 

геополітичні переваги). Проведене соціологічне опитування дало підстави 

зробити висновок, що так звані “незалежні змінні” такі як вік, національність, 

мова тощо не мали “статистично значимого впливу на ставлення до вступу 

України в НАТО”. Вважаємо, що тут не варто все-таки абсолютизувати 

незначущість у даному випадку, скажімо, мовного чинника. Адже, як 

зазначає український дослідник Олександр Резнік, серед тих, хто спілкується 

українською мовою більше половини – 60,7% прагнуть членства у 

регіональних європейських організаціях, зокрема в ЄС. Серед тих, хто в сім’ї 

спілкується російською мовою, таких значно менше – 35% [197, c.95]. 

Разом з тим, як відзначається у попередньому соцдослідженні, інші 

фактори, що мають серйозне ціннісно-електоральне навантаження, зокрема, 

наприклад, голосування у третьому турі президентських виборів 2004 р., 

мали “достатню статистичну значущість”. Зокрема виявлено, що найбільший 

негативний вплив має змінна позитивного ставлення до ідеї приєднання 

України до союзу Східнослов’янських держав. Адже вступ до НАТО 

“свідомо чи безсвідомо” сприймався прихильниками євразійської інтеграції 
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як безповоротний і “остаточний розрив з Росією”. Ті, хто позитивним чином 

оцінили для себе наслідки “помаранчевої революції”, в цілому висловили 

підтримку євроатлантичному майбутньому України. Тотожним за впливом із 

цим чинником виявився і електоральний фактор – голосування за В. Ющенка 

у третьому турі президентських виборів детермінувало позитивне ставлення 

до вступу нашої країни у НАТО [53, c.48, 51-52]. Варто нагадати тут і цифри 

соцопитувань, які свідчать про проблематичність ставлення населення країни 

до теми приєднання до Північноатлантичного альянсу. Так, у 2006 р. 

противники альянсу з політичним блоком, очолюваним США, складали 

57,6%, а прихильники – 12,9%, тобто різниця складала більш ніж 4 рази. 

Дослідник Є.Суїменко з цього приводу зазначав: “…Владним органам 

України, її силовим структурам варто бути дуже обережними у вирішенні 

питання вступу України до НАТО” [225, c.153]. Наведемо тут також дані 

соціологічних досліджень, здійснених Фондом демократичних ініціатив 

(ФДІ) у 2005 р. Якби референдум з питань вступу до НАТО відбувався 

наприкінці 2005 р., за вступ до блоку проголосувало б 26% опитаних, а проти 

були б 74%. Зокрема підтвердилась така тенденція: готовність підтримати 

вступ до НАТО “практично не залежить від того, якою мірою люди 

відчувають себе обізнаними стосовно цієї організації” [88, c.106-107 ].  

Повертаючись до попереднього соцдослідження щодо геополітичних 

орієнтацій населення України, відзначимо один з його важливих висновків, 

який може бути врахований вищим керівництвом України при виробленні 

державної зовнішньополітичної стратегії країни на сучасному етапі. Автори 

цілком слушно підкреслюють, що в нинішніх умовах малоймовірною є 

“швидка дифузія антинатовської ідентичності значної кількості населення”. 

Причому перспектива зміни негативного ставлення на позитивне залежить не 

стільки від “інформаційної кампанії”, скільки від зміни електоральної 

конфігурації. Лише за умов нівелювання розподілу політичних сил на 

“помаранчевих” і “білоблакитних” можливий “ріст прихильників 

Північноатлантичного альянсу”. Подібне нівелювання потребує також заміни 
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“сучасних лідерів усіх впливових політичних сил на лідерів, котрі не будуть 

асоціюватись з наявним електоральним розмежуванням” [53, c.52-53]. 

Відзначимо ще одну дуже несприятливу тенденцію, яка донедавна 

суттєво позначалася на сучасному зовнішньополітичному позиціонуванні 

України. Так, журнал “Коментарі” за серпень-вересень 2011 р. помістив 

статтю політичного оглядача Юрія Вишневського про 20 міфів, які найбільш 

розповсюджені в українському суспільстві. Деякі з них безпосередньо 

стосуються міжнародного життя, зокрема характерних іміджевих рис і 

Європи, і України. До них віднесемо насамперед наступні – “в Росії життя 

краще, ніж в Україні”, “Україні не пощастило, що у неї не з’явився такий 

лідер, як Путін в Росії”, “НАТО намагається затягнути до себе Україну”, 

“Україну не чекають в ЄС, бо вона бідна”. Слід зазначити, підкреслює 

Ю. Вишневський, що всі ці міфи не тільки “принижують незалежну Україну, 

але й несуть додаткове смислове навантаження”, задану певну ідеологію і 

диктують певну поведінку. А саме: прагнути до союзу з Росією як до єдиного 

способу “досягти рівня розвинених країн”, замість того щоб прагнути в ЄС. 

Причому в міфі “Україну не чекають в ЄС, бо вона бідна” навіть не два, а три 

сенси: зневажливий (“Україна бідна”), націлює на союз з Росією (оскільки 

“Україну не чекають в ЄС”) і нівелює європейські цінності. Адже критерієм 

для вступу в ЄС є не тільки багатство, а загальна з країнами ЄС система 

цінностей: демократія, права людини, свобода ЗМІ [39, c.2]. Все це значно 

ускладнюється тим, що у самому ЄС сама Україна (не перебільшуючи 

значення зовнішніх PR-кампаній) “не проводила серйозної міжнародної 

інформаційної політики”. Внаслідок чого “інформаційний дефіцит” щодо 

України заповнився сприйняттям її як аморфної “сірої зони” чи “російського 

сателіта”. Все це свідчило також і про низький рівень інформаційної безпеки 

України та певну “недостатність дипломатичної майстерності” [67, c.102].  

Звісно, що у такій атмосфері в українській тижневій пресі останніми 

роками зустрічаються і достатньо критичних оцінок політики ЄС й 

негативних іміджевих характеристик. Так, наприклад, згадуваний вище 
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аналітик тижневика “Коментарі” Юрій Вишневський пише навіть про деякі 

симптоми, які свідчать про крах “європейської мрії”. А поступово це стане 

причиною того, що ЄС, дистанціюючись від США з одного боку, і від Росії, з 

іншого, може спробувати в наступні роки піти на “зближення з арабським 

світом”. Такий поворот, на його думку, сприятиме посиленню впливу ЄС на 

світову політику у середньостроковій перспективі [39, c.21]. 

Як зазначає згадуваний вище А. Стріляний, хорошим тоном серед 

частини українських громадян вважається “відгукуватися про Захід 

критично”. А дехто взагалі вважає, що подібне “байдужо-пихате” ставлення 

до нього має допомогти українцям зберегти деяку своєрідність свого життя, 

характеру, культури. Проте з часів незалежності уже виросло по суті 

“безнаціональне покоління”. “Воно нічого не знає про минуле своєї країни, 

як і будь-якої іншої… Вони легко приживаються де завгодно (на Заході – 

О. Грушко), але нерідко скаржаться” на місцевих: вони, мовляв, нудні, 

холодні, фальщиві. Автор навіть закликає в зв’язку з необхідністю навчати 

“європейськості” до “нового ходіння” інтелігенції в народ. Причому вся 

увага має приділятися юному поколінню. Будь-яким чином воно буде 

“охоплене, якщо не схоплене й привласнене Заходом. Тож нехай він отримає 

доброякісний матеріал” [224, c.3]. Незважаючи на те, що такі підходи можна 

вважати в тому числі й киданням в крайнощі, та такими, що в свою чергу 

породжують інші міфи про Європу, вони все ж таки містять раціональне 

зерно, і українській владі, і громадськості з часом (складно сказати чи у 

короткостроковій перспективі) доведеться рухатися шляхом “європеїзації”. 

При цьому будуть включені її механізми, про які Майкл Емерсон, 

співробітник Центру досліджень європейської політики у Брюcселі, 

зауважив: механізми європеїзації можна описати як спробу з’єднати 

“раціональний інституціоналізм за допомогою політики умов 

(обумовленості) і соціологічний інституціоналізм за допомогою злиття норм 

і соціального навчання”. Отже, належним чином комунікативно 

облаштований, соціально значимий діалог і соціальне навчання у контексті 
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“приєднання до Європи” має носити фундаментальний характер, формуючи 

“почуття спільності в емоційній, історичній і культурній сферах 

притягання” [78, c.57,59]. Проте, вдивляючись сьогодні у новітні, 

неоднозначні тенденції поступового геополітичного “дрейфу” Євросоюзу у 

бік Cередземномор’я і Близького та Середнього Сходу, це буде не так вже 

просто зробити.  

В сучасних умовах в багатьох матеріалах, які знайшли відображення на 

сторінках якісних ЗМІ в Україні, ЄС асоціюється із досить вимогливим 

“контролером” і “суддєю”, який вимагає від політичного керівництва 

України виконання певних вимог, що стимулювало б у кінцевому рахунку 

підписання довгоочікуваної угоди про асоціацію з ЄС. Ось що, наприклад, 

пише з цього приводу політичний оглядач тижневика “Коментарі” Олег 

Поліщук: “Не можна сказати, що Євросоюз в український «момент істини» 

сидів склавши руки. Брюссель, безумовно, славиться євробюрократами, але 

останнім часом вищі чиновники з ЄС зачастили в Україну, відкинули 

формальності і перейшли з дипломатичної мови у спілкуванні з українською 

владою на зрозумілу їй прямоту. Єдиною, по суті, вимогою, яку висував ЄС, 

було припинення політичних репресій, квінтесенцією яких було ув’язнення в 

СІЗО екс-прем’єра Юлії Тимошенко. І, відповідно, відновлення в Україні 

політичної конкуренції. Проте саме в цьому Янукович та його оточення 

бачили головну загрозу для своєї влади, і саме ця, на погляд європейців, 

абсолютно несуттєва поступка стала тоді для Києва справжньою 

«берлінською стіною»” [181, c.4]. 

Як зазначила у своїй статті в тижневику “УТ” (травень 2013 р.) депутат 

Європарламенту Ребекка Гармс (група “Зелені”), навіть “добрі новини” з 

Києва (щодо виправдання Ю. Луценка і Г. Філіпчука) не означають, ніби 

Євросоюз має вдовольнитися тим, чого нам наразі вдалося досягнути, 

зокрема завдяки зусиллям спостережної місії Європарламенту на чолі з 

П. Коксом і А. Квасневським. І знову ж таки Р. Гармс підкреслила, що Київ 

“повинен буде дати раду деяким проблемам”, серед яких зокрема названі 
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питання вільних і чесних виборів з рівним доступом всіх політичних сил до 

ЗМІ, подальші кроки з реформування судової системи, а також і боротьба з 

корупцією. Саме це і могло б сприяти успішному проведенню Вільнюського 

саміту Східного партнерства, де мало прийматися остаточне рішення 

стосовно Угоди про асоціацію. На тлі сучасної економічної кризи ці рішення 

“матимуть значення” для усіх громадян України [51, c.10]. 

Варто підкреслити і те, що саме відсутність дієвих внутрішніх реформ 

не тільки у політико-правовій площині, а й, насамперед, у напрямку 

соціально-економічних зрушень не дали тоді – наприкінці 2013 року Україні 

розпочати відповідально й ефективно євроінтеграційний рух. Тим більше, що 

на Сході є інший геополітичний “магніт”, лідери якого прикладають 

максимум зусиль щоб “притягнути” Україну до себе. 

Отже, проаналізуємо, який образ північно-східного сусіда 

“змальовують” на сторінках вітчизняної якісної преси журналісти та 

експерти.  

 

4.2. Іміджеві характеристики РФ у мас-медіа України та їх вплив 

на громадські настрої. 

В громадській думці України, у друкованих і електронних ЗМІ на 

сучасному етапі (упродовж особливо останнього десятиліття) майже 

постійно постає образ України як другорядного міжнародного актора, 

вторинної держави, яка неспроможна відстоювати власні національні 

інтереси, зокрема у зовнішньополітичному змаганні з таким сусідом, яким є 

Російська Федерація. Така ситуація пов’язана з багатьма об’єктивними і 

суб’єктивними чинниками. Зупинимось на деяких з цих факторів, 

використовуючи для більш глибокого аналізу доступні пресові й аналітичні 

матеріали. 

По-перше, слід підкреслити особливості сучасної зовнішньої політики 

Російської Федерації. Однією із таких важливих рис “міжнародної 

поведінки” на початку ХХІ ст. (поряд з інструментами військового та 
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економічного тиску) стало використання відомої ідеї “м’якої сили”. Проте, на 

дуже нетривалий період. Найважливішим інструментом такої політики був, 

насамперед, феномен “Русского мира”. Тут не варто, на нашу думку, 

детально розглядати зовнішньополітичну тактику, пов’язану із його 

застосуванням. Однак підкреслимо той факт, що цей інструмент увійшов як 

складова механізму участі інститутів громадянського суспільства у 

формуванні сучасної “діаспоральної політики” Росії. Як відзначається в 

одному з досліджень, фонд “Русский мир” вже на першу свою Асамблею 

зібрав більше тисячі представників російської діаспори насамперед з-за меж 

кордонів РФ. Переважна більшість з них були представниками гуманітарної 

сфери – зокрема вчені-філологи, викладачі російської мови та літератури, 

співробітники музеїв і бібліотек, а також представники традиційних у Росії 

релігійних конфесій. Причому підкреслювалось, що зазвичай “ініціатором 

активності громадських інститутів у діаспоральній політиці виступає сама 

держава” [203, c.133, 144]. 

Відзначимо і те, що навіть імперську ідею та трансформовану у дусі 

відродження імперії свідомість на пострадянському просторі деякі вчені 

пропонують використовувати в якості “м’якої сили”. Ось що пишуть з цього 

приводу російські дослідники: “…Поняття імперії – це «рухома мішень», 

воно змінюється в залежності від епохи. Сьогодні імперію не можна 

сприймати тільки як небезпеку. Світ продовжує жити і в умовах імперських 

прагнень і великодержавної політики США, Великобританії, Франції, 

Німеччини. …Росія не може бути віднесена до якогось типу імперії. Разом з 

тим все більш помітною виявляється тенденція відродження імперської 

свідомості. ...Сучасна Росія живе на руїнах двох імперій: імперії Романових і 

радянської імперії. Цю спадщину можна використовувати як ресурс 

розвитку, взявши за основу основні ознаки імперії Еміля Паїна, а саме – 

централізацію і ієрархізація самодержавного апарату, а також централізацію 

просторового тіла імперії з чітким поділом центру і іноетнічної периферії” 

[34]. Досить критично стосовно сучасного неоімперського синдрому 
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російської влади висловився в інтерв’ю щотижневику “Країна” редактор 

радіо “Эхо Москвы”, відомий московський журналіст Олексій Венедиктов: 

“У загальній російській свідомості Україну досі вважають частиною Росії. … 

Це постімперський синдром. Дуже довго французи вважали, що алжирці, 

яким вони нібито дали цивілізацію, повернуться до них у рідну імперію. А з 

вами це питання ядра. Адже термін «Малоросія» – це як центр. А навколо – 

велика Росія” [37, c.30]. 

Відзначимо, що в українських якісних виданнях досить часто 

підсвідомо чи усвідомлено експлуатується певним чином один з вимірів 

“м’якої сили”, який іноді несподівано проявляється через негативне або ж 

позитивне використання образу нинішнього російського лідера Володимира 

Путіна. Наприклад, політичний тижневик “Коментарі” на початку і в кінці 

2011 р. двічі звертався до теми “Путін і Україна”. В лютому (6 число 

тижневика) на обкладинці був вміщений портрет В. Путіна із назвою 

ключового матеріалу номера – “Путін призначив наглядача за Малоросією”, 

а у грудневому номері портрет російського прем’єра супроводжувався 

написом “Путін навчить українців любити Януковича”. 

Як відзначає у першому з матеріалів журналіст Олег Поліщук, в 

імперському позиціонуванні Москви щодо України завжди стояло тільки 

одне питання: хто займатиметься українською проблематикою у конкретний 

момент – “витіюваті псевдоліберали, що ходять колами, чи прямолінійні й 

позбавлені прозахідних демократичних комплексів силовики?”. Під час 

президентства Д. Медведєва Україною “опікувалися” перші. Проте, з 

реалізацією сценарію “Путін-3” до оперативного управління російською 

експансією в Україну залучена “так звана група пітерських чекістів на чолі з 

Ігорем Сечиним”. За планом останнього наступ має відбуватись на двох 

фронтах – економічному і гуманітарному. Причому найуспішнішою є 

російська експансія в гуманітарному секторі. Автор статті особливо 

виокремлює культурно-релігійну складову використання “м’якої сили”. Він 

пише: “Паралельно Росія розвиває небувалу за всю історію незалежної 
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України експансію в суміжних з гуманітарною сферою церковних стосунках. 

Її проводить безпосередньо глава РПЦ Кирило і їй сприяє, на жаль, особисто 

Янукович, що потрапив під вплив вищих духівників винятково Московського 

патріархату. До речі, Сечин – вельми дружний із патріархом”, і в бутність 

Кирила ще митрополитом багато хто “відносив його до найближчих 

сечинських союзників” [182, c.4].  

Друга стаття, автором якої є редактор відділу “Міжнародні події” 

Олексій Кафтан, присвячена більшою мірою перебігу президентської 

виборчої кампанії в самій РФ. Однак в ній ідеться про те, що російські 

вибори спроможні стати “моделлю для української влади”. Причому в 

аналітичному матеріалі зачипається і зовнішньополітичний сюжет, 

пов’язаний з лінією на зміцнення євразійської інтеграції. Ідеться про те, що 

для російських виборців підсвідомо підкидається смислова зв’язка 

“Євразійський Союз – СССР”, яку, завдячуючи певним розпливчастим 

формулюванням, можна вважати певним інформаційним “гачком” і для 

правих, і для лівих [103, c.6].  

Цікаво, що в грудневому числі тижневика “Коментарі” за 2013 рік було 

вміщено статтю згадуваного вище Олега Поліщука, який критично 

проаналізував тенденції у політиці президента В. Януковича, що досить 

однозначно висловлюється і діє в бік співробітництва з Російською 

Федерацією. Особливо автор матеріалу наголосив на негативних 

економічних і психологічних наслідках можливої “здачі” української ГТС 

Росії. Зокрема О. Поліщук писав: “Той факт, що Білокам’яна давно нерівно 

дихає у бік української труби, загальновідомо. Як сказали б фрейдисти, ГТС 

України в підсвідомості Кремля. Про що, до речі, «обмовився за Фрейдом» 

сам прем’єр РФ і без п’яти хвилин як знову президент Росії Володимир 

Путін, котрий під час нещодавного коментаря про поглинання росіянами 

білоруського «Білтрансгазу» заявив, що Росія отримала «100% 

газотранспортної системи України»”. Тут же, до речі, наведена порівняльна 

таблиця щодо того, які вимоги висувають Україні Євросоюз і Росія. Остання 
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зокрема наполягає на вступі України до Митного союзу, а згодом і до ЄАС, 

приєднанні де-факто до рублевої зони. А на гуманітарному напрямі – бажає 

сприяння “російському православ’ю як де-факто єдиній в Україні державній 

релігії” [181, c.4].  

Значно жорсткішу позицію щодо Росії та її впливу стосовно України 

займає тижневик “Український тиждень”. Так, наприклад, у липневому числі 

цього видання за 2011 р. з’явилася досить глибоко аргументована стаття 

декількох відомих журналістів, де робиться невтішний висновок, про те, що 

“неспроможність олігархічного режиму протистояти системному тиску 

ззовні майже призвела до втрати суверенітету”. Причому аналіз двосторонніх 

українсько-російських відносин ведеться ще з часів президентства Л. Кучми 

на тлі боротьби груп тиску в оточенні останнього. Зокрема у статті 

відзначається, що одним із чинників, що сприяв “геополітичному дрейфу” на 

Схід – до РФ, був міжнародний скандал із можливого продажу Іраку систем 

виявлення літаків “Кольчуга”. Автори при цьому нагадували, що лідери 

США і Британії були настільки розлючені, що навіть відмовилися сидіти 

поруч із Л. Кучмою на засіданні Ради євроатлантичного партнерства НАТО в 

листопаді 2002 року. Підводячи підсумки, журналісти УТ дотримуються тієї 

думки, що саме Помаранчева революція виявилася “єдиною можливістю 

зупинити натиск зі Сходу. Кремлівське керівництво виявилося не готовим до 

такого розвитку подій і було відверто розгублене”. Проте, розвинені держави 

“вперше за багато років очікували від України позитивних змін” [165, c.14-

15]. 

Ще раніше, у червні 2010 р., один з номерів УТ практично весь був 

присвячений аналізу політичних та економічних впливів РФ на Україну. 

Причому імідж Росії певним чином персоніфікувався в особі діючого 

прем’єра РФ Володимира Путіна, який на обкладинці тижневика був 

названий “російським царем”. Зокрема у статті польського журналіста 

Анджея Еліяша наступним чином були змальовані зовнішньополітичні 

пріоритети нового президента України: “На міжнародній сцені пануватиме 
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дружба з Росією, прикрита нібито балансуванням між Москвою і Заходом”. 

Порівнюючи ситуацію, яка склалася на початку 2010 р. з іншими періодами в 

новітній історії України, автор підкреслив, що для В. Януковича вона 

“значно гірша”. Тому що він не має здібностей Кучми в його балансуванні 

між Заходом і Москвою. Він не Ющенко, якого спершу “надихав 

революційний запал співвітчизників та Заходу й ненависть Москви”. До того 

ж Янукович, мабуть, не в змозі “розраховувати на підтримку Польщі як 

адвоката України у відносинах із Заходом” [77, c.32, 33 ]. 

У тому ж числі “УТ” вміщено статтю на тему економічної експансії 

північно-східного сусіда України на українські ринки з метою “докупити 

стратегічні активи за кризовою вартістю”. Причому автор статті Іван 

Нелюбченко подав свій аналітичний матеріал під дуже промовистою назвою 

“Ведмежатники”. Він зокрема підкреслив, що під час VII українсько-

російського економічного форуму (травень 2010 р.) президент РФ Дмітрій 

Мєдвєдєв виявив бажання, щоб Росія стала найбільшим інвестором в Україні. 

У 2010 р., за даними Нацбанку, вона посідала 5 місце поміж країн-інвесторів 

із показником капіталовкладень в українську економіку близько 

3 млрд. доларів. Причому І. Нелюбченко особливо наголошує на тій 

обставині, що після “підписання президентами Росії та України так званої 

«харківської угоди» не тільки експерти, а й українці, рівновіддалені від 

економіки та політики, заговорили про загрозу експансії російського 

капіталу” [157, c.27]. Цікаво, що на с.30-31 вміщено спеціальну карту-схему 

“Архіпелаг російського бізнесу” в Україні, де відзначено близько 60 

підприємств в тяжкій промисловості, енергетиці, суднобудівництві, а також у 

фінансовій сфері, які належать російським бізнесовим групам у різних 

регіонах країни [10]. Разом з тим, наведені і думки відомих експертів з 

приводу російсько-українського економічного співробітництва. Зокрема 

директор економічних програм Центру О. Разумкова Василь Юрчишин 

зазначив таке: “Не потрібно ані применшувати, ані перебільшувати ризики, 

пов’язані з приходом російського капіталу в Україну. Є таке правило: капітал 
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притягує капітал. І якщо відбуватиметься приплив ресурсів із РФ, то країною 

зацікавляться й інші інвестори”. Цікаву іміджеву “економічну” 

характеристику РФ в зв’язку із цим дав професор Антон Філіпенко (КНУ 

ім. Т. Шевченка). Експерт зауважив тоді наступне: “Політична настанова 

російської влади полягає в тому, що РФ є самодостатньою країною і не 

інтегруватиметься до світового господарства, водночас росіяни прагнуть 

активно працювати на всіх його полюсах. Цю концепцію зрозуміли в ЄС і 

вже вживають запобіжних заходів для обмеження проникнення російського 

капіталу в стратегічні сектори економіки. Україна теж має бути обережною” 

[157, c.28].  

Геополітична ситуація, в якій сьогодні опинилася Росія, незважаючи на 

всі її можливості в Європі, однак докорінно відрізняється, як підкреслюють 

єксперти у щоденній газеті “День”, від тієї, що склалася свого часу у роки 

холодної війни між СРСР і Західною Європою. Американський політичний 

аналітик Макс Фішер зокрема писав: “…Здається що Москва не розуміє, що 

гра, в яку вона грає, змінилася. Це більше не холодна війна – Росія не може 

силоміць протиснути своє повернення до Європи ”. При цьому автор нагадує 

до чого привели сумні силові та іміджеві прорахунки “брежнєвського СССР”. 

Адже, на його думку, саме жорстка доктрина Брежнєва (вона передбачала 

суворий контроль над Східною Європою) допомогла “посіяти сім’я 

політичної смути, розвалу Радянського Союзу і поширення НАТО … на Схід 

до самої Румунії. Це, звичайно, екстремальний приклад, але він демонструє 

певні звички російської зовнішньої політики” [247, c.3].  

Більш глибоку “іміджеву характеристику” Росії як одного з можливих 

центрів сили в глобальному контексті подають автори книги “Брат”, 

написаної у жанрі художньо-політичної аналітики, – Ігор Беркут та Роман 

Василишин. Вона, на думку авторів, опинилася перед серйозними 

геополітичними викликами на початку ХХІ ст., насамперед, з боку США і 

усього “клубу демократичних країн”, а також Китаю. З його сторони 

можлива “загроза китайської інфільтрації і поступової анексії Далекого 
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Сходу, а можливо – і всієї азійської частини російської держави”. Ось чому, з 

їх погляду, Росія впродовж всієї першої половини нинішнього століття буде 

намагатися поставити себе “на один рівень з найбільшими центрами впливу 

сучасного світу” [18, c.70-71]. А цього, зрозуміло, на Євразійському просторі 

не можливо зробити без участі України. І тут на арену виходить, як важливий 

фактор зовнішньої політики, один з її вирішальних гравців сам президент 

Путін (у позначенні авторів книги – “Брат”. До речі, на обкладинці книги 

подано портрет В. Путіна у воєнно-морській формі). Цікаво, що один з 

розділів цього досить провокативного дослідження названий “Імператор: 

третій строк”. У книзі змальовано навіть гипотетичний сценарій можливого 

воєнно-політичного конфлікту України і РФ. Щоправда, І. Беркут та 

Р. Василишин намагаються заспокоїти читачів, коли пишуть: “Проте у будь-

якому випадку Владімір Путін вряд чи стане окупувати Україну і силою 

приєднувати її до Росії, як цього бояться професійні «патріоти» і різні 

«єврокорупціонери». Путін має в запасі дві групи сценаріїв відносно нашої 

держави, які знаходяться у прямій кореляції з тим, якої глибини 

трансформацію російська еліта планує здійснити з самою Росією”. Під ними 

автори мають на увазі “сценарії контрольованого хаосу” і “сценарії 

добровільної поступової інтеграції” [18, c.116]. Відзначимо і той факт, що 

займаючи, щоправда з обмовками, проросійську позицію, автори книги 

“Брат” разом з тим намагаються серйозно розіграти антизахідну карту. 

Причому читачеві нав’язують думку, що Захід ні за яких обставин не прийде 

на допомогу Україні навіть у випадку прямої воєнно-політичної агресії проти 

неї. Погляньмо правді в очі, закликають обидва знавці зовнішньої політики 

путінської Росії: “Адже прихильники НАТО запевняють, що якщо б Грузія і 

Україна були в складі цього воєнного альянсу, чи, в крайньому випадку, 

отримали б ПДЧ, то «російські яструби» не наважились би зазіхнути на 

територіальну цілісність Грузії, і не наважаться зробити ані кроку по 

українській землі”. Згадані автори піддають подібні твердження сумніву. 

Вони пишуть: “Чи можуть «євромани» навести приклад, коли блок НАТО, 
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хоча б раз у своїй історії, прийшов на допомогу якийсь країні?”. Щодо 

реакції “кволого” Євросоюзу автори зазначили наступне: “Країни ЄС не 

можуть дозволити собі ніяких санкцій відносно Росії без того, щоб самим не 

потрапити до «економічної ями». Це дуже важливе питання, розуміння якого 

дозволить українцям позбутися багатьох іллюзій, котрі нам намагаються 

навіювати прихильники «європейського вибору»”. І все ж таки в одному 

місці свого дослідження І. Беркут та Р. Василишин поставили слушне 

запитання, на яке сьогодні намагаються дати відповідь чимало зацікавлених 

експертів. А чи володіє насправді Росія необхідними інструментами 

втручання, щоби “запобігти вступу України в НАТО” [18, c. 170, 172, 141]? 

Як довели останні події, такий інструмент у Росії був - у вигляді невдалої 

“Новоросії” та самопроголошених “республік”. 

 Зрозуміло, що Україна намагалась особливо віддалитись від 

російських впливів, коли у зовнішній політиці діяв, як пишуть згадувані 

автори, “фактор Ющенка”. Однак з 2010 р. почав активно діяти інший 

зовнішньополітичний чинник – “фактор Януковича”. Зміна орієнтирів 

переважно на Схід була зроблена майже відразу. Згадаємо хоча б “харківські 

угоди”. Ось як пише про вплив російського крену у політиці офіційного 

Києва на імідж України на Заході колишній міністр закордонних справ 

України Володимир Огризко: “«Російське піке» останніх місяців порушило 

всі зовнішньополітичні баланси, показало Україну як непередбачуваного, 

непрогнозованого, а головне – несамостійного партнера. З таким «іміджем» 

на Заході багато не візьмеш, а на вкрай необхідному, з погляду проведення 

внутрішніх реформ, просуванні до ЄС можна буде поставити 

крапку” [160, c.5]. 

Відзначимо, що Україна у геополітичному вимірі ЦСЄ, на жаль, не 

відчуває себе незалежним, самостійним гравцем і тому досить часто 

(насамперед виходячи із внутрішньої неструктурованості і слабкості) 

погоджується не на другорядні, а навіть третьорядні ролі. Така ситуація для 

держави середньої ваги, якою є Україна, навряд чи припустима. На відміну 
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від нашої країни, сусідня Росія позиціонує себе в іміджевому вимірі зовсім 

інакше. Ось що, наприклад, пише в “Известиях”, даючи характеристику 

історичному геополітичному іміджу російської держави, відомий журналіст, 

декан Вищої школи телебачення МГУ Віталій Трет’яков. Росія – одна з двох 

європейських держав (поряд з Великобританією), яка мала впродовж віків 

максимальну внутрішню суверенність і міжнародну незалежність. Ні в яку 

історично значиму добу цих останніх шість століть Росія “не знаходилась під 

чужим управлінням”. Ніколи повністю не була окупована вся територія Росії 

і навіть просто найбільша її частина. Разом з тим, Росія ніколи не входила у 

військові союзи і політичні коаліції на правах молодшого союзника, 

“підлеглого сателіта, васала, протектората”. Навпаки – вона або ж очолювала 

створювані нею самою союзи і коаліції, або ж входила до них на правах 

одного з головних і рівних учасників. І ось який невтішний висновок для 

інших сусідів Росії робить автор статті: “Як вже Росія користалася цією 

самостійністю – питання окреме. Але сусіди Росії по європейському 

континенту такою якістю просто не володіли. У цьому сенсі вони, 

використовуючи сучасний жаргон, повні лузери” [235, c.5]. Зрозуміло, що в 

такому рішучому контексті нинішня РФ позиціонує себе як гаранта 

соціально-економічного розвитку і політичного “контролера” на звичному 

для неї євразійському просторі. Таке неузгодження національних пріоритетів 

Росії із засадничими цілями країн “близького зарубіжжя” – колишніх 

радянських республік характерне для сучасної політики офіційного Кремля.  

 Досить критично щодо подібної тактики з боку Росії висловився в 

аналітичній статті у тижневику “Кореспондент” журналіст Максим Біроваш. 

Повертаючись до газової проблематики, він наводить слова українського 

прем’єра М. Азарова, сказані ним російському лідеру В. Путіну: “Ви 

заженете нас у кут, із якого в нас усього один вихід – розрив контракту”. 

Разом з тим РФ досить рішуче вступила тоді на шлях “торгової війни” з 

Україною. Один з депутатів Держдуми сказав з цього приводу: “Усе просто: 

якщо ви не будете вступати у Митний союз, а будете вступати в єдину 
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торгову зону з Євросоюзом, то ми будемо змушені і далі вводити обмеження 

на імпорт товарів з України”. В зв’язку із цим у статті з промовистою назвою 

“Брат у воріт” наводиться експертна думка В. Карасьова: “Торгові війни – 

сирні, м’ясні – будуть продовжуватись аж до створення якогось торгового 

блоку колишніх радянських республік як альтернативи Євросоюзу і Китаю”. 

Ключ до розв’язання подібної жорсткої економічної політики зокрема щодо 

України лежить, як вважає М. Біроваш, на поверхні. Адже президент 

В. Янукович, всупереч очікуванням Москви, не піддавався на умовляння 

“закільцювати економіку країни на МС з Росією, Казахстаном і Білоруссю”. 

Замість цього він готувався (як виявилося це був невдалий “хід конем” з його 

боку – О.Г.) підписати договір про ЗВТ з державами Євросоюзу [26, c.19, 17]. 

Цікаво, що на обкладинці того числа журналу вміщено колаж, де “великий” 

В. Путін патронує “маленьких” президентів Казахстана і Білорусі. До 

українського ж президента адресоване запитання: “Четвертим будеш?”.  

В контексті такого економічного диктату слід розглядати і наболілу у 

той період тему приватизації вітчизняної ГТС. Суть законодавчої ініціативи у 

парламенті полягала в наступному: залишити ГТС у державній власності чи 

віддати “трубу” приватному інвестору, як це пропонував уряд і російські 

політики. Ця тема час від часу з’являлась на шпальтах українських газет. 

Зокрема, газета “День” вмістила аналітичний матеріал Алли Дубровик під 

назвою “Труба – «мишоловка»”, де наводилася думка голови Альянсу “Нова 

енергія України” Валерія Боровика, який переконаний в тому, що внесення 

такого законопроекту означає, що влада обрала “про-Газпромівський” вектор 

співпраці в питанні модернізації української ГТС: здачі в оренду російському 

монополісту або ж “створення консорціуму на двох”. А от Євросоюз, 

навпаки, “жодного разу і ні за яких обставин” не вимагав від України 

дозволити приватизовувати ГТС. ЄС бажає бачити українську систему 

транспортування газу та його видобутку в тому вигляді, який відповідає 

полю Європейського законодавства. Це зокрема означає, що оператор не 

повинен бути залежним ані від уряду, ні від корпорації, ні від якихось інших 
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учасників ринку, а має “функціонувати відповідно до ринкових 

засад” [74, c.9]. 

 Звісно, така запекла боротьба зовнішніх “гравців” за власне 

геоекономічне і геополітичне передпілля лише посилалася у зв’язку з 

перспективою укладання Україною договору про асоціацією з ЄС на 

Вільнюському саміті у листопаді 2013 року. Так, у одному з травневих 

випусків газети “День” вміщено великий матеріал про можливі перспективи 

договору про асоційоване членство в ЄС, які обговорювалися на конференції 

“Україна – ЄС: на шляху до спільного майбутнього”, де у дискусіях брали 

участь представники від влади, опозиції та громадянського суспільства. 

Голова представництва Євросоюзу Ян Томбінський зауважив, що відкрився 

“інший етап” відносин з Україною, де йдеться насамперед про 

імплементацію того, що міститься в угоді – демократії, верховенства права та 

правосуддя. При цьому громадську думку, сказав він, слід налаштувати 

таким чином, що “Угода не має наслідків для співпраці України з Росією”. У 

статті також наводиться експертна оцінка відомого економіста Ігоря 

Бураковського, що у разі запровадження ЗВТ з ЄС (після підписання угоди 

про асоціацію) через 7-10 років приріст ВВП в Україні становитиме 11%, тим 

часом участь нашої держави у МС “становитиме мінус 3,7% ВВП” [215, c.3]. 

Проте, один з негативів приєднання України до ЗВТ може полягати, на думку 

експертів “Кореспондента”, у тому що ціна газа може у відповідь з боку РФ 

зрости до 500 дол. за кубометр [26, c.18]. Тоді, як ми знаємо, Росія пішла на 

певне корегування ціни на газ для України. 

Разом з тим, відомий російський експерт-міжнародник, редактор 

журнала “Россия в глобальной политике” Федір Лук’янов підкреслює, що з 

огляду на сучасні глобальні та економічні тенденції, європейська політика 

сусідства втрачає оберти. Він писав в аналітичній статті у “Pro et Contra”: 

“Невдача з перетворенням ЄС в глобального політичного гравця не 

рівнозначна тому, що Європейський союз, відмовившись від світових амбіцій 

зосередиться на «сусідстві». Паралельно різко скорочується реальний інтерес 
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до прикордоння і готовність витрачати на нього серйозні політичні і 

фінансові ресурси” [138, c.71]. 

Така тенденція у розвитку з країнами-сусідами стала ще більш 

можливою, коли б міг зазнати невдачі “успішний” випадок євроінтеграції з 

Республікою Молдова. У зв’язку із серйозною внутрішньополітичною 

кризою в цій країні, яка поки що не завершилася, єврокомісар Штефан Фюле 

під час свого візиту у Кишинев навіть “не обмовився” про свою підтримку 

євроінтеграційних зусиль Молдови, тим самим давши зрозуміти: те що 

відбувається в країні немає нічого спільного з курсом на євроінтеграцію. Як 

зазначив автор статті у “Дзеркалі тижня” Леонід Літра (Інститут світової 

політики), провал “історій успіху” України, Грузії, а згодом, можливо, і 

Молдови чітко демонструє, що досить часто піар-акції політиків і навіть 

успіх у дипломатичному діалозі не мають нічого спільного з “темпом 

внутрішніх реформ”. Ось чому і висновок експерта невтішний: сьогодні ЄС 

або ж прийдеться “породити” нову історію успіху в інших країнах Східного 

партнерства, або переглянути і оновити “інструменти впливу на учасників 

цієї ініціативи” [135, c.5]. Однак і з боку України, в цій непростій ситуації, 

важливі зворотні сигнали і кроки. Важливий зокрема диференційований 

підхід офіційного Києва до держав об’єднаної Європи “із числа Західної та 

Центральної і Східної частин”. Причому врахування і використання 

прихильності нової генерації політиків спроможне обернутися “активною 

підтримкою наших інтеграційних прагнень” [240, c.329]. І такий поворот не 

повинен суперечити розвитку відносин – на східному, російському напрямку. 

Тим більше, що сама Росія немовби “застигла” у відносинах з Євросоюзом, 

не бажаючи “перезавантаження” відносин. А з іншого боку, політика ЄС, 

наприклад, по лібералізації енергетичного ринку набирає обертів – зростає 

“консолідована протидія довгостроковим контрактам”, на яких побудований 

зокрема весь бізнес “Газпрому”. Навіть такий російський “європеєць” як 

президент Д. Медведєв, як вважають експерти, був швидше “індиферентний 

до європейського напряму і просто відпрацьовував обов’язкову європейську 
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програму”, особливо, на фоні дуже інтенсивного порядку денного у 

відносинах із США [138, c.70,71]. 

Аналізуючи матеріали якісної преси, можна констатувати, що 

зацікавленому читачеві “подається” в цілому негативний імідж сусідньої РФ. 

Росія або ж впливовий геополітичний гравець, що весь час намагається 

перешкодити руху України до ЄС (“Український тиждень”, “День”), або ж 

ініціатор продуманої тактики “торгової війни” з нею (“Коментарі”), яка 

практично не вщухає, або ж ведеться з невеликими перервами. 

 Отже, Україна за великим рахунком, у другому десятилітті нового 

тисячоліття все ще залишається на межі двох світів – Заходу і Сходу, 

причому і політики, і суспільство мають з часом зробити усвідомлений 

цивілізаційний вибір. І квінтесенцією подібного вибору має стати пошук і 

затвердження власної ідентичності, власного суспільно-політичного обличчя, 

яке б дозволило нашій країні обійняти достойне місце у родині всіх 

європейських народів.  

 

4.3. Пошуки національної ідентичності і проблема 

зовнішньополітичного позиціонування України (за матеріалами ЗМІ). 

За нинішних, досить часто, несприятливих внутрішньополітичних і 

зовнішніх умов, що поступово склалися на початку ХХІ століття навколо 

“новітнього проекту” Україна, варто проаналізувати як на сторінках 

зацікавлених, якісних ЗМІ розглядаються проблеми сучасного 

позиціонування Української політичної нації. Слід, на нашу думку, 

детальніше придивитися до того, які “іміджеві характеристики” позитивні і 

негативні даються Україні журналістами, експертами, аналітиками. 

Основними джерелами тут ми бачимо щоденні політичні тижневики 

“Коментарі”, “Дзеркало тижня”, “Український тиждень”, а також матеріали 

друкованих видань – “День” і “Аргументы и факты”. 

Як писав у тижневику “УТ” через декілька місяців після 

президентських виборів 2010 р. журналіст Самійло Ворс стосовно України, 



155 
 

“в країні та за її межами дедалі частіше використовується словосполучення 

«Failed State»”. Автор задає слушне запитання – чи це “випадковість, чи 

реалізація прихованих властивостей саме цієї території…”. Відзначимо, що 

стаття в “УТ” з промовистою назвою “Back in the УССР” досить розлога і в 

ній зачипаються і негативи соціально-економічного спадку СРСР, і 

проблематика становлення олігархічного капіталу. Однак тут зупинимось на 

культурній і гуманітарній сфері, яка найбільше цікавить нас у контексті 

данного розділу. Ось що зазначає з приводу цього С. Ворс: “Може, 

принаймні в гуманітарній галузі вдалося досягнути якихось незворотніх 

змін? Якби ж то! У відродженні мови та культури жодного системного 

прогресу: українська наука, освіта, ЗМІ, телебачення, книговидання як 

лежали, так і лежать, а всі випадкові, половинчасті, непослідовні досягнення 

демонтуються одним підписом чергового віце-прем’єра чи міністра-

тимчасовця” [43, с.15]. Якщо до соціально-економічного хаосу додається 

невизначеність у гуманітарній сфері при поєднанні усього цього з наступом 

влади на свободу ЗМІ, то ми отримаємо наслідок, який буде складно 

подолати і через декілька років. Про це відверто і жорстко свого часу 

висловився у своїй статті для тижневика “Дзеркало тижня” (2010 р.) 

згадуваний Володимир Огризко, відзначивши, що ми “стрімко повертаємося 

до стану 2004 року – до самоізоляції від демократичного світу”, 

перетворюючись у театр зовнішньополітичного абсурду: одне проголошуємо, 

інше робимо, про третє думаємо. Втрачаємо імідж демократичної держави. 

Позиціонуємося як зовнішньополітична провінція, інтереси якої 

підпорядковані одній меті – сподобатися патрону. І далі політик приходить 

до невтішного висновку: “Якщо так триватиме — дуже скоро з нами знову не 

захочуть сідати поруч. Повага до країни, її оцінка в світі прямо залежить від 

її самопозиціювання, здатності чи, щонайменше, бажання відстоювати свої 

інтереси, коли на них зазіхають. Бо як інакше вважати таку країну 

самостійним міжнародним гравцем?” [160, с.5]. З такою думкою складно не 

погодитись.  
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У зв’язку з цим дуже рельєфно виступає інша проблема – реальні 

політичні дії та “іміджева” поведінка правлячих кіл України, які, зазвичай, 

намагалися відволікти увагу громадськості посиланнями на брак 

повноважень чи-то спротив опозиції. А дійсні причини “неспроможності” 

влади лежали тоді у зовсім іншій, більш глибокій політико-психологічній 

площині. Ось як писав про це згадуваний вище С. Ворс: “Учорашні 

українофіли та сьогоднішні українофоби – дзеркальні відбиття одне одного. 

[…] І ті, й інші – функція від своїх радянських комплексів. І ті, й інші – 

конформісти та опортуністи. Все решта – стилістичні розбіжності” [43, c.15]. 

Як зауважив у 2010 р. академік Юрій Миколайович Пахомов, Україна після 

здобуття незалежності поступово перетворювалась у “країну малих, 

миттєвих справ”. На жаль, вона стала покірною долі, обслуговуючи власні 

олігархічні та зарубіжні інтереси, хоча два десятиліття тому все ж таки 

існувала система, яка при всіх її недоліках орієнтувала країну на 

технологічний прогрес в цілому співставний із західним [173 ].  

Звісно, тут не слід скидати з рахунків іміджевий дисбаланс на 

міжнародній арені, який досягнутий зусиллями діючої влади. Проблема 

іміджевого програшу влади в контексті вибудовування непростих взаємин по 

лінії відносин Схід-Захід навряд чи зможе сприяти ефективній 

зовнішньополітичній стратегії і тактики України. Адже після 2010 р., як 

вважають аналітики, команда нового президента зовсім не намагалася 

сподобатися “помаранчевому поясу”, а своїми щоденними діями ще більш 

посилювала серед мільйонів співгромадян власне іміджеве “негативне 

сальдо” [141, c.7]. Як писав у спеціальній статті в “УТ” польський журналіст 

Анджей Еліяш (2010 р.), Віктор Янукович, прийшовши до влади в Україні, 

“поки не має плану, як влаштувати державу”. Знає тільки, що “має бути 

інакше, ніж за помаранчевих. Замість економічного і політичного хаосу – 

стабільність, у закордонній політиці – прагматизм замість романтизму. В 

історичній політиці та національному питанні повернутися до пострадянської 
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“золотої середини”. А на міжнародній сцені “пануватиме дружба з Росією, 

прикрита нібито балансуванням між Москвою і Заходом” [77, c.32].  

Усе це дає досить серйозні підстави зацікавленим російським 

аналітикам за часів президентства В. Януковича наголошувати на 

неєвропейськості України. Як вважав відомий російський публіцист та 

політтехнолог Глеб Павловський, Україні важко наполягати на європейських 

цінностях, оскільки вона “сама не надто їх дотримується”. Дуже складно, на 

його думку, порівнювати Україну з Росією і сказати, що тепер Україна 

вирвалася вперед щодо своєї європейської ідентичності, а Росія відстала. 

“Ми чудово розуміємо, що з європейської точки зору наші суспільства 

виглядають схожими” [166, c.3]. Звісно, досить невеликий проміжок часу 

пройшов з того дня як той самий Павловський намагався розкрити 

“таємницю” Помаранчевої революції 2004 р. в Україні, щоб дати Росії змогу, 

повчившись на уроках сусідів, успішно попередити можливу власну 

революційну хвилю [167, c.7]. Разом з тим, відомий вітчизняний політолог 

Михайло Погребинський, який не будучи прихильником Помаранчевої 

революції, все ж визнавав її значення в історичному контексті і підкреслював 

той позитивний іміджевий “сплеск” у світі, котрий був викликаний подіями 

українського Майданy. В одному з аналітичних матеріалів він зокрема 

виокремив достатньо широкий спектр тодішніх аналітичних оцінок – “кінець 

імперським амбіціям Кремля”, “завершення пострадянського періодy історії”, 

“прихід в Україну демократичної трансформації, розпочатої в країнах 

Східної Європи 15 років тому”, “найпотужніше розширення на Схід вільного 

ринку”, “перша електоральна перемога Заходу над Сходом 

України” [178, c.9].  

 В цьому контексті відзначимо, що Україні (принаймні, так здавалось 

тоді у 2004 р. і більшості українській громадськості, і представникам 

міжнародного співтовариства) було чим поділитися з досвіду формування 

молодої східноєвропейської демократії. Як вірно зауважила у 2009 р., 

оптимістично вдивляючись у майбутнє, директор Інституту масової 
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інформації Вікторія Сюмар, сучасній Україні слід запропонувати щось таке, 

що “має бути дуже потрібне Євросоюзу”. Таким “потрібним” ЄС, 

насамперед, як здавалось, був імідж України як стабільної, демократично 

розвинутої держави, яка спираючись на економічні й технологогічні ресурси, 

людський капітал, спроможна була б у середньостроковій перспективі 

зробити власний внесок у спільну європейську соціальну і безпекову 

політику. При цьому, як пише у статті в тижневику “УТ” чеський публіцист 

Ярослав Пешек, ЄС очікує від України “дотримання та виконання обов’язків, 

які вона добровільно взяла на себе…”. Автор у своєму аналітичному 

матеріалі поставив чітке завдання перед відповідальними ЗМІ в контексті 

досягнення Україною прогресу на шляху євроінтеграції. Нагадаємо, що це 

була ще доба президентства В. Ющенка, щоправда на її завершальному етапі. 

Ось на чому, насамперед, наголошував тоді публіцист: “Журналістам слід 

нарешті припинити каламутити воду і насправді виконувати свої обов’язки 

щодо суспільства”. Тобто приступити до “ефективного контролю” дій 

Секретаріату президента, уряду та міністерств у напрямку “інтеграції в 

європейські структури”. Слід чітко визначити “суспільно-політичний 

діагноз” – що у них виходить реалізувати, а що ні? І якщо ні, то чому? 

“Об’єктивна інформація є питанням гідності журналіста”, – констатує 

Я. Пешек. “І вже нехай українське суспільство буде тим «віртуальним 

лікарем», який висловить свій діагноз політикам: «хоче, але не може» або 

«хоче і може». І на підставі цього нехай віддає свій голос на виборах” [177, 

c.34]. Чеський публіцист таким чином намагався вибудувати певний 

поведінковий код відповідального журналіста, який згодом можна вписати у 

систему очікувань громадської думки, спрямованої на підтримку 

європейських прагнень.  

Зазначимо при цьому, що дослідження системи очікувань тієї чи іншої 

аудиторії мас-медіа (в тому числі й читацької) завжди було традиційним для 

соціології масових комунікацій. Однак, як наполягають сучасні дослідники-

комунікативісти, сьогодні цей метод використовують скоріше як своєрідний 
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“ретро”- метод схоплення тих чи інших думок і преференцій аудиторії [226, 

с.133]. Тому нас, як і в попередніх розділах, цікавить не стільки 

віддзеркалення у ЗМІ тих чи інших трендів громадської думки (хоча і вони 

були певним чином відображені у відповідних розділах роботи), а 

систематизація аналітичних узагальнень, експертних оцінок щодо 

позиціонування України в сучасному європейському та євразійському 

просторах, які, зрозуміло, знаходять відгук насамперед у підготовлених, 

мислячих читачів.  

Наголосимо тут іще на одній важливій темі, яка має безпосереднє 

відношення до формування національної ідентичності України і 

позиціонування її у геополітичних реаліях початку ХХІ століття. Проблема, 

яка досить часто піднімається останніми роками в якісних ЗМІ, пов’язана не 

просто з позитивними й негативними іміджевими характеристиками України 

як молодого міжнародного актора. Тема ця іде немовби вглиб історико-

культурних подій, що мають і певний вихід на сьогодення: вона пов’язана з 

позиціонуванням України як держави у традиційному для неї просторі 

Центральної і Східної Європи. А цей регіон завжди був проблемним, 

являючи собою поле геополітичних битв різних імперій і великих держав. 

Навряд чи достатньо продуктивним можна вважати той підхід, який 

уособлює відомий британський журналіст Едвард Лукас (автор відомої книги 

“Нова холодна війна”). В своєму інтерв’ю “УТ” (лютий 2010 р.) він зокрема 

підкреслив: “Чому я вважаю, що Східна Європа – лінія фронту нової 

холодної війни? Тому що Росія намагається відновити й посилити свій вплив. 

І це справді серйозна проблема, бо вона демонструє ревізіоністські настрої. 

… Росія прагне змінити правила гри” [137, c.26]. У такому контексті Україні 

відводиться не дуже втішна роль “буфера” між Заходом і Сходом, країни, яка 

все ще перебуває на периферії Європейського світу, межуючи з євразійською 

потугою – Росією. Проте, як зазначив Е. Лукас у згадуваній книзі, 

“найгострішу критику я адресую Заходу”. Саме наша слабкість дає змогу 

Кремлю “залякувати сусідів, маніпулювати Західною Європою і тримати 
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російський народ у кайданах шовінізму і корупції” [136, c.14]. І все-таки, 

якщо порівнювати Україну з сусідньою Росією, то в плані розвитку 

демократії українцям пощастило більше, як вважають зовнішні спостерігачі. 

Ось що сказав з цього приводу головний редактор радіо “Эхо Москвы” 

Олексій Венедиктов: “В Україні легше – у вас і за Кравчука, і за Кучми 

повзуче розвивалася демократія. А в Росії у 1990-х двічі травмували людей 

військовими в центрі столиці. Потім – розгін НТВ… Це і є «вибитість». А 

зараз Росією керує покоління, скалічене цінами на нафту” [37, c.30]. 

Повертаючись до теми “прикордонної” держави, зауважимо, що сам 

концепт “прикордоння” (borderlands) є відносно новим. Він бере початок від 

концепції “фронтира” класика американської історіографії Фредерика 

Тернера, який виклав її у статті “Значення фронтиру в американській історії” 

(1893). Дослідник розумів його як динамічний рухливий кордон, що постає 

межу між “варварством” і “цивілізацією” та є підставою для творення нових 

ідентичностей. Цей концепт зазнав справжнього відродження у дослідженнях 

про Центрально-Східну Європу після падіння комунізму. Як вважає Андреас 

Каппелер, професор східноєвропейської історії Віденського університету, 

після об’єднання Європи “модерні державні кордони Центральної та Західної 

Європи дедалі більше втрачають своє значення”. Нерідко процес розпаду 

багатонаціональних держав супроводжували збройні конфлікти, які в деяких 

випадках (в Боснії, Придністров’ї та на Південному Кавказі) спричинили те, 

що “визначення кордонів триває й досі”. Причому внаслідок переосмислення 

історичного і культурного минулого усього регіону “простір історії” немов 

би певним чином змінює власні траєкторії і в новій площині поставлене 

питання “про ментальне мапування” (mentalmapping). Отже, border studies усе 

більше набувають транснаціональності і стають багато в чому 

мультидисциплінарними [97, с.51]. 

На цих історико-культурних кордонах в регіоні ЦСЄ і досі часто не 

подолано те, що дехто з експертів назвав “егоїзмом болю”: адже кожен народ 

має власну історичну пам’ять. Разом з тим, можна сподіватись, що країни 
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об’єднані в Європейський Союз в більшості подолали символічні конфлікти 

минулого. І сьогодні на ЄС можна вказати як на певний зразок успішного “ 

мирного співіснування колишніх ворогів”, хоча й оновлена політика пам’яті 

не позбавлена відступів [72, c.10]. І ще раз підкреслимо ту думку, що 

Україна, зважаючи на досить складні історичні відносини з сусідами, навряд 

чи у середньостроковій перспективі бажає залишатись (попри будь-яку 

політичну кон’юнктуру) такою “сірою” геополітичною зоною, де можливе 

протистояння ЄС і Росії. І це зокрема довели трагічні події Європейського 

Майдану. Відповідальні аналітики змальовують ще більш небезпечний 

сценарій для нашої країни у середньостроковій перспективі. Як вважає 

відомий експерт-міжнародник Г.М. Перепилиця, у суспільну свідомість 

послідовно впроваджується гіпотеза про те, що до 2035 року від України 

залишиться “тільки Центральна і Західна частини”. А Схід і Південь країни, 

включно з Кримом, відійдуть до Росії. Такі прогнози публікуються на сайтах 

і навіть у певних футурологічних дослідженнях. Тобто в суспільній та 

міжнародній думці “готується підґрунтя для сприйняття того, що через 20 

років України вже не буде в її теперішніх кордонах. Вона увійде до складу 

Росії” [174, с.4]. 

Звісно, Україна і пересічні українці хотіли б асоціювати себе з більш 

передбачуваною (хоча сьогодні менш стабільною у соціально-економічному 

сенсі Центральною Європою). Цю, певним чином ідилічну картину 

“вписування” сучасної України в центральноєвропейський простір, 

змальовує у відомій книзі Юрій Андрухович. Він зокрема відзначив, що на 

горизонті “життєлюбна ідея Нової Європи, такого собі рекреаційного 

розарію, вічно зеленого парку без кордонів і конфліктів, де всі лагідні, багаті 

й толерантні…, де кожен знайшов собі місце під власним тисячолітнім 

тисом…” [7, c.142-143]. В цьому контексті виникає проблема 

переосмислення національної ідентичності українців в Європі. Про тематику 

формування сучасного українського міфу, як частки національної ідеї, 

переконливо написав Микола Томенко. Вона, на його думку, має набути 
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такого вигляду: “Ми (українці –Україна) не кращі і не гірші. Ми інакші. А в 

цьому сенсі ми унікальні. Тож проблема пошуку цієї інакшості, тобто 

унікальності, і є забезпеченням сучасного виміру національної ідентичності” 

[232, c.19]. 

Зрозуміло, що в сучасних умовах “рухливих” чи навіть віртуальних 

кордонів і відносної слабкості держав (коли за Робертом Нозіком можна 

вести мову про “мінімальну державу” [159, c.193]) проблема національної 

політичної ідентичності зміщується на індивідуалістичний чи особистісний 

рівень. І це при тому, як вважає Валентин Королько, що пересічні громадяни 

інших країн “здебільшого ще не ідентифікують Україну як державу з 

конкретним територіальним розташуванням, автентичним населенням, 

історичною спадщиною, культурними особливостями…” [120, с.242]. 

Продовжуючи свою думку, вчений підкреслив: зовнішній образ країни, яким 

би спрощеним він не був, “неминуче є великою цінністю”. Адже від цього 

залежить лояльне або критичне ставлення до нашої країни і в кінцевому 

рахунку розвиватиметься чи гальмуватиме бізнес, оскільки образ держави 

справляє потужний вплив на інвесторів, туристів. 

Ми тут підійшли до теми, яка досить часто є предметом дискусій на 

шпальтах газет і журналів – формування сучасного бренду України. До цієї 

актуальної і складної теми звертався останніми роками тижневик 

“Коментарі”. Його аналітичний оглядач Юрій Вишневський (cьогодні він 

співпрацює з виданням “Деловая столица”) тоді детально проаналізував різні 

виміри сучасного бренду країни. Він зокрема відзначив, що про міру 

популярності національного бренду побічно свідчить той факт, що Україна 

фігурує в рейтингу брендів країн, що щорічно складається компанією Future 

Brand спільно з BBC World News. У 2009 році в цей рейтинг були включені 

102 країни, в 2010-му – 110. Зокрема, з 15 колишніх радянських республік в 

нього входять тільки три: Росія, Україна і Естонія. Але ось позиції бренду 

України в цьому рейтингу, говорячи відверто, не надихають. В даному 

контексті залишається гострою проблема негативних асоціацій. Причому 
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певні асоціації України з Росією додали мінуси українському бренду, 

оскільки російський бренд теж не на висоті і в 2010 році опустився в 

порівнянні з 2009-м на де’ять позицій (81-е місце). Як відмічає Future Brand, 

цьому сприяли тривалі корупційні скандали, економічна невпевненість і різке 

падіння оцінок рівня політичної свободи в Росії. Але найбільш важлива 

репутація національного бренду для євроінтеграційних планів України. 

Можна зробити титанічні зусилля для створення деяких позитивних 

асоціацій з Україною, таких як “зростання економіки”, “рішучі реформи”, 

“поліпшення умов для бізнесу”, “боротьба з корупцією”, “політична 

стабільність” і тому подібне. Проте навіть якщо це вдасться, результат може 

бути перекреслений малопомітністю унікальних рис або сильними 

негативними асоціаціями [40, с.20]. 

Причому такі асоціації виникають, насамперед, не стільки на 

державному рівні, а у тих з експертів (котрі симпатизують Україні) і 

стикаються з нашими реаліями у повсякденному житті. Недаремно Павел 

Залевські, депутат Європарламентy, в інтерв’ю газеті “День” (травень 2011 

р.) підкреслив таке: “Відтак моя порада: перш за все розпочніть реформи в 

Україні, тому що це необхідно не для Європи, а для України. Як це було у 

випадку з Польщею. На мою думку, це може статися за коротший час у 

порівнянні з Польщею, тому що Європі потрібна Україна, яка розвивається, є 

стабільною і демократичною країною” [214, c.3]. 

Наведемо в зв’язку із цим один приклад. Данський історик-соціолог 

Йоханнес Андерсен декілька років мешкав в Україні і вивчав політичні і 

соціальні реалії країни. Зокрема його цікавило питання, як змінюється 

психологія від “радянського, боязкого світу до відкритого суспільства”. Він 

навіть тоді позиціонував себе як фрілансер, “українолог”. Щоб відчувати 

середовище він досить часто спілкувався з піарщиками, журналістами, 

юристами, істориками. Одна з рис, які критикував Андерсен, це втеча від 

рішень. В Україні, на відміну від західного світу, якщо мова іде про невелику 

проблему, її називають питанням. Питання іноді вирішуються самі, або ж 
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кудись зникають. Отже, чипати їх немає сенсу. А великі проблеми – вони 

дуже великі: як їх можна вирішувати наодинці. У підсумку не вирішуються 

“ні малі проблеми, ні великі. Усе стоїть на місці”. В цілому ж Україна 

нагадує досліднику квітчастий лук після дощу, де зберігається безліч 

можливостей. А поїхати з України Андерсену принаймні заважала “стабільна 

загадковість” країни для зовнішніх спостерігачів [5, c.25]. 

І все ж таки, на нашу думку, Україна не є сьогодні настільки 

загадковою і незрозумілою, щоби не бути спроможною сприйняти якісь нові 

підходи у суспільному і повсякденному житті, які характеризують сучасні 

європейські країни. Ось як пишуть про це у матеріалі газети “День” молоді 

українські дослідники, які перебували у ФРН, намагаючись познайомитись з 

досвідом цієї країни та цікавими ідеями. Повернувшись додому, зробили 

цікавий висновок: начебто за видимої різниці між нами – починаючи від 

психології та менталітету і закінчуючи загальним розвитком держав, все ж 

“не побачили нічого недосяжного, кардинально іншого, такого, чого ми не 

змогли б запрoвадити у своєму суспільстві”. Все це цілком реально за умови, 

якщо наші громадяни теж відчуватимуть себе гідними та потрібними [95, 

c.14]. 

В цьому контексті важливим є фактор розвитку “людського капіталу”, 

який є одним з базових для формування громадянської ідентичності і єдиної 

політичної нації в Україні. Все більш помітну роль мають відігравати, з 

одного боку, зацікавленість та ініціатива особистості, її індивідуально-

досяжні установки та відповідно спрямовані зусилля, а з іншого боку – 

інвестиції державні й приватні у “довгостроковий розвиток людського 

капіталу” [139, c.159]. Причому, як зазначає аргентинський журналіст і 

вчений Мар’яно Грондона, “довіра до особистості, віра в особистісь є 

елементами сприятливої для розвитку системи цінностей. Натомість, 

недовіра до особистості, що відображається у надмірному нагляді та 

контролі” є типовою для суспільств, що опираються розвитку [65, c.66]. 
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Отже, дехто з експертів, зважаючи на сьогоднішнє ставлення до 

творчої особистості в нашій країні, констатує, пропонуючи при цьому 

власний вихід із ситуації: “За 20 років в Україні не склалася система, яка б 

вимагала талановитих, енергійних і амбіційних людей, налаштованих на 

служіння суспільству. Для зміни ситуації потрібна не нова влада, а нова 

держава. … Це повинна бути Республіка великих амбіцій” [52, c.4]. 

Зрозуміло, що інноваційно зорієнтований внутрішній розвиток впливає і на 

зовнішні пріоритети країни. 

Важливо підкреслити і таке: внутрішній вимір зовнішньої політики в 

даному контексті означає, що в сучасному світі неможливо розділити 

зовнішньо- та внутрішньополітичний дискурс. Тому будь-яку 

внутрішньополітичну дію необхідно планувати і здійснювати з врахуванням 

потенційної реакції зовнішньої аудиторії – і навпаки. Тобто нова публічна 

дипломатія має бути орієнтована на діалог з різними зарубіжними 

аудиторіями, а не просто на поширення інформації. Нова публічна 

дипломатія – це не тільки новий варіант колишньої політики, але ще й 

реакція на новий контекст. 

Проте, проводити ефективну роботу не тільки в рамках публічної 

дипломатії стає складніше, умови погіршуються і через нинішні фінансові 

труднощі в МЗС України, що призводить до загального падіння його ролі у 

структурі влади. Ось як коментує цей черговий іміджевий прорахунок 

журналіст Олександр Селін: “Усі ці проблеми в комплексі ведуть до того, що 

цьогоріч міжнародне становище України визначатиметься реалізованими 

через лобістів ініціативами АП і Ради Безпеки, а також рішеннями 

Генпрокуратури і судів більше, ніж роботою дипкорпусу” [207, c.19]. 

Зрозуміло, що в цьому контексті значно підсилюється роль 

внутрішнього фактору у проведенні інформаційної та просвітницької роботи 

щодо європейських устремлінь України. Причому вона має свої регіональні 

особливості. Згадуваний вже О. Поліщук задає слушне запитання – чому в 

деяких регіонах європейська ідея більш популярна, а в інших ні. Ось що він 
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пише: “У Західній Україні кількість тих, хто бував у Євросоюзі (37,6%), 

майже вдвічі перевищує аналогічний показник і в центрі, і на сході, і на 

півдні країни. Тому не дивно, що 70,1% жителів західноукраїнських земель 

підтримують вступ України до ЄС. Прихильників євроінтеграції в 

Центральній Україні – 50,6%, в південній – 28,9%, а в Східній – всього 

11,9%. Безумовно, робить свою справу велика геополітика, точніше масована 

інформаційна антизахідна пропаганда з боку Росії за відсутності внутрішньо 

української пропаганди як такої” [183, c.9]. 

Цікаву трактовку значного покращення іміджевих характеристик 

України внаслідок її поступової європеїзації дав відомий політолог Андреас 

Умланд: “Стійка європеїзація України, можливо, справила б глибоке 

враження на еліти і народи інших пострадянських країн. Це, наприклад, 

призвело б до переоцінки Білоруссю і Росією того політичного шляху, яким 

вони йшли після розпаду Радянського Союзу. Білоруси і росіяни культурно 

близькі до українців. Таким чином, вони сприйняли б дієву правову 

демократію в Україні всерйоз” [244, с.5].  

Ще одну оригінальну трактовку посилення іміджу України у сучасному 

світі як “новий алгоритм багатовекторності” запропонував відомий 

вітчизняний бізнесмен Олег Бахматюк. Він пиcав у тижневику “Коментарі”: 

“Хочемо ми того чи не хочемо, але сьогодні наш єдиний козир у світовій 

економіці – це аграрний сектор. У нас немає сталої національної ідеї, яка б 

об’єднувала суспільство. Ідея потужної держави, яка годує півсвіту, могла б 

стати саме такою ідеєю”[13, с.5]. Тут варто нагадати (і ця інформація 

з’явилася тоді у газеті “День”), що аграрний експорт у 2012 році 

продемонстрував безпрецедентне зростання – майже на 40%. А частка 

аграрно-продовольчого комплексу у ВВП країни сягнула 11%. Виникає 

питання: хто буде покупцем українських продуктів. Особливий інтерес для 

України сьогодні становить насамперед азійський вектор – Китай, Японія, 

Південна Корея [23, c.2]. 
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В повній мірі можна погодитися з одеським соціологом О.В. Лісеєнко, 

що ефективність модернізаційного політичного процесу тісним чином 

пов’язана з “наявністю ідеології модернізації, здатної консолідувати 

населення всієї країни”, об’єднуючи різні культурно-політичні сили 

суспільства для досягнення спільних цілей. Причому дослідниця особливо 

наголошує на тому, що попри всі відмінності тактики, країни Центральної та 

Східної Європи ставили перед собою однакові стратегічні цілі, тому в 

варіантах їх політичної модернізації схожих рис більше, ніж відмінностей. 

Головне, що в цих країнах спостерігався високий рівень консолідації 

політичної еліти і наявність певного консенсусу між державою і 

суспільством.  

Саме цих компонентів не вистачає сучасній Україні, що заважає їй 

користуватися позитивним досвідом центрально-європейських сусідів. В 

українському соціумі дискусії на тему “національної ідеї” все ще тривають, в 

той час як у суспільстві гостро усвідомлюється потреба в модернізаційній 

ідеології, яка “дозволить багатонаціональній державі усвідомити свою 

ідейно-політичну і духовну єдність” [134]. 

Звісно, цього дуже складно досягти сьогодні – в умовах всеосяжної 

глобалізації, яка “забезпечує суворий нагляд” за непродуктивною поведінкою 

[188, c.45]. Проте, і за таких умов економічної мобільності і прагматизму, 

слід зберігати і зміцнювати, наскільки можливо, традиції в культурному і 

суспільно-політичному житті без зміни базових рис власної ідентичності. 

Про такий тренд суспільного розвитку в умовах глобалізації дуже влучно 

сказала російська дослідниця В.Г. Федотова: “Розвиток без попередньої 

зміни ідентичності дозволяє людям зберегти гідність. Гідність полягає і в 

готовності до жертв, і в готовності до трудової аскези (а не тільки до 

гедоністичних очікувань). Люмпенізованому населенню нічим і нема чого 

жертвувати, воно саме – жертва наздоганяючої модернізації. Люди, які 

зберегли свою ідентичність і свою гідність, впевнені у собі настільки, щоб 

успішно і цілеспрямовано діяти” [245]. 
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Висновки до IV розділу. 

Отже, підводячи підсумки, можна констатувати наступне. Надмірна 

відкритість інформаційного простору України, яка склалася за часів 

незалежності, носить однобічний характер: з Заходу в Україну вони не 

зустрічають перешкод, а з України в інші частини світу ці потоки практично 

відсутні. Тому в інформаційне поле країни вільно проникають повідомлення, 

коментарі та ідеї, які відображають національні інтереси інших держав та 

суспільств. Ці факти постійно наводяться і коментуються журналістами та 

експертами на сторінках політичних тижневиків “Коментарі”, “Український 

тиждень”, а також щоденних видань, зокрема у газеті “День”. 

В зв’язку із цим можна погодитися з вітчизняною дослідницею 

Катериною Данилішиною, що подібний стан речей деформує цінності 

нашого суспільства, його політичні орієнтації, хоча привнесення інформації 

може й збагачувати культуру і духовність, але за умови дії регулятивних й 

захисних механізмів, створення яких в Україні затягнулося. Ініціативу було 

втрачено, чим й скористалися більш сильні гравці – Росія та США, а Україні 

залишилось стати скоріше об’єктом, ніж суб’єктом інформаційної 

глобалізації [68, c.13].  

А якщо говорити про роль інтелектуальної та політичної еліти у 

визначенні інформаційних і ширше євроінтеграційних пріоритетів розвитку, 

то слід припинити “розважати” українців перманентними “дискусіями” про 

зовнішньополітичний вибір. Адже люди чекають від політиків не публічних 

розваг у прямому ефірі, а спроможності відповідати на глобальні виклики, 

перед якими опинилася Україна на початку ХХІ століття. 

Відзначаючи також складнощі в іміджевому сприйнятті України 

зовнішньополітичними акторами підкреслимо той факт, що сприймання 

України сучасною євроспільнотою (насамперед, найбільш розвиненими 

державами), з одного боку, обумовлене зазначеним контекстом “буферності”, 

а, з іншого, – ґрунтується на оцінках суперечливих досягнень України за 

період її незалежності: невизначеної геополітичної стратегії, недостатньо 
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динамічних та інноваційних показників економічного розвитку, суперечливій 

системі цінностей та пріоритетів владної політичної еліти й масової 

свідомості. Як наслідок, створюється вразливе коло зовнішньої й 

внутрішньої геополітики. А постійна відсутність належного геополітичного 

позиціонування України обертається скоріше іміджевими прорахунками і 

недоопрацюваннями, ніж позитивами у сучасному міжнародному 

позиціонуванні Української держави. 
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ВИСНОВКИ 

Узагальнюючи конкретний матеріал, викладений у дисертації, а також 

експертні оцінки та аналітичні прогнози, які містяться у якісних ЗМІ, можна 

зробити наступні висновки:  

1. Проблема пошуку Україною власного геополітичного місця в Європі 

ХХІ століття значно ускладнюється тим, що сучасна Європа відчуває себе 

іноді більш розділеною, ніж, навіть, у 80-ті роки минулого століття. 

Відбувається, якщо можна так висловитись, “внутрішньоєвропейське 

зіткнення цивілізацій”. Усе це має своїм наслідком поділ Європи на “стару” і 

“нову”, причому країни, які нещодавно вступили до ЄС, “долають” шлях 

євроінтеграції на різних швидкостях. Тому Україні слід виходити, 

насамперед, з власних національних інтересів, проводячи євроінтеграційну 

політику так, щоб зміцнити регіональну безпеку на континенті й уникнути 

нових розподілів Європи. Цікаво й те, що на експертному рівні 

висловлюється неоднозначна думка про те, що різношвидкісна і менш 

однорідна Європа в майбутньому може відкрити нові шляхи інтеграції та 

адаптації європейського досвіду для таких своєрідних країн як Україна і 

Туреччина. 

При цьому парадоксальною і “хиткою” виглядає геополітична роль 

України. Як підкреслюють аналітики на сторінках якісних ЗМІ, вона 

відзначалася тим, що майже всі уряди України, які б політичні сили вони не 

представляли, продовжували маневрувати між Сходом і Заходом, у контексті 

нашого дослідження – між проімперськи налаштованою РФ і послабленим 

внутрішніми розбіжностями Євросоюзом. Причому подібне маневрування 

нерідко набувало не стільки геополітичного, скільки суто економічного 

характеру. Іноді складалося  враження, що офіційний Київ за часів 

В. Януковича хотів би бачити власну країну потужним перевалочним 

пунктом “крупних торгових потоків” в Європі, якщо б вдалося добитися 

“ідеального” балансування між Заходом і Сходом, уклавши відповідні 

договори про ЗВТ у двох напрямах: з одного боку, з ЄС, а з іншого – 
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очолюваним Росією Митним, а згодом, Євразійським Союзом. Проте, 

починаючи з доленосних для країни політичних подій Євромайдану, подібна 

двоїстість зовнішньої політики, ймовірно, залишилася у минулому. 

2. Доведено, що позаблоковість і проголошувана багатовекторність на 

сучасному етапі втратили для України привабливість та ефективність як для 

міжнародного актора, спроможного відігравати відповідальну геополітичну 

роль на регіональному та європейському рівнях. 

Згідно з результатами моніторингових опитувань, проведених 

Інститутом Соціології НАН України, перспективу вступу до ЄС у 2002–2010 

роках стабільно підтримували близько 45% громадян. Проте кількість тих, 

хто негативно поставився до такої перспективи, за ці ж 8 років зросла на 4% і 

склала у 2010 р. більше 19%. Отже, стратегічний резерв для подальшого 

розвитку європейського вектора в міжнародній політиці України залишається 

достатньо великим.  

При цьому варто констатувати й те, що самі українці, оцінюючи досить 

обережну політику стосовно України з боку ЄС, вбачають причину в певних 

вадах внутрішнього суспільно-політичного розвитку країни. Так, наші 

громадяни скептично оцінюють сучасний рівень демократичного розвитку, 

вважаючи його не відповідним базовим європейським стандартам. За даними 

соціологічного моніторингу ІС НАН України, навесні 2010 р. станом 

демократії не задоволені 52% громадян, і лише 18% опитаних визнали 

демократичні здобутки країни.  

 Виходячи з аналізу конкретного матеріалу, зокрема аналітичних 

коментарів у ЗМІ, можна констатувати, що програма “Східного партнерства” 

в її нинішньому форматі не виправдовує очікувань громадськості. Як 

показали експертні опитування, проведені в кінці 2011 р., тільки 17 % 

зацікавлених аналітиків вважали її реалізацію дієвим інструментом 

економічного співробітництва, а також ефективних іміджевих стратегій. 

3. Одна з найбільш важливих проблем, яка впродовж останніх років 

дебатується в якісній пресі, пов’язана з іншим, “Східним”, вектором відносин 
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України. У ЗМІ, зокрема, коментуються й аналізуються важливі питання 

політичних взаємин РФ і України, економічного та гуманітарного 

співробітництва. У багатьох матеріалах підкреслюється, що досить часто 

вони носять “асиметричний”, нерівноправний характер, де Україна виступає 

скоріше об’єктом, а не суб’єктом міжнародних відносин. Особливо це 

проявляється в енергетичній сфері, де РФ почувається монополістом. 

 З’ясовано, що проблеми, пов’язані з енергетичною сферою, особливо 

“газове питання”, були постійним предметом уваги з боку журналістів та 

експертів, що знайшло відображення на сторінках якісної вітчизняної преси, 

в аналітичних матеріалах тижневих і щоденних видань. Енергетичне 

протистояння України і Росії набуло, особливо з часів приходу до влади 

президента В. Ющенка, яскравого політичного підтексту. Офіційна Москва 

тоді – і з цим твердженням погоджуються незалежні аналітики і більшість 

політиків, – обрала єдино правильну, з її точки зору, стратегію: вона ставить 

питання про ціну на газ у пряму залежність від політичної готовності Києва 

робити реальні кроки в напрямку більш тісного співробітництва з Росією. 

4. Особливо актуальною темою в якісних ЗМІ досліджуваного періоду 

була проблема геополітичного й геоекономічного вибору України між 

Сходом і Заходом – між Митним союзом і курсом на подальшу європейську 

інтеграцію. Багато хто з експертів ще у 2012–2013 роках слушно вважав, що 

в разі остаточної відмови України від участі у спільних з Росією 

інтеграційних об’єднаннях тиск на неї в енергетичній сфері з боку РФ може 

значно посилитися. Засадничий висновок зацікавлених експертів полягає в 

тому, що енергетичний виклик сьогодні є одним з найбільших тестів як у 

безпековій, так і політичній сфері не тільки для України, але й для її 

найближчих сусідів. 

 Здійснений аналіз логічно підводить до такого висновку. Відкидаючи 

непрестижний статус геополітичної периферії на межі з об’єднаною 

Європою, у разі здійснення внутрішніх структурних реформ (і ця думка 

особливо підкреслюється в аналітичних матеріалах, що містяться в ЗМІ), 
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Україна могла б претендувати в середньостроковій перспективі на роль 

європейської держави середньої ваги у регіоні ЦСЄ, якими, наприклад, на 

Півдні Європи є Італія чи Іспанія. Саме до таких узагальнень і висновків 

приходять аналітики й політичні оглядачі впливових тижневиків 

“Коментарі”, “Дзеркало тижня”, “Український тиждень”. 

У роботі доведено, що певною альтернативою домінуванню РФ у 

відносинах з Україною могла б стати оновлена стратегія зовнішньої політики 

України в регіоні ЦСЄ, яка на середньострокову перспективу була б 

реальною відповіддю українського суспільства на непорозуміння і 

невизначеності на російському напрямі. Прийнятною тактикою у даному 

випадку могла б бути також відмова від застарілих стереотипів і 

психологічних нашарувань у відносинах із найближчим сусідами – 

Румунією, Словаччиною, Угорщиною. Україна (на цьому наполягають 

експерти і журналісти, які спроможні впливати на громадську думку) могла з 

користю для себе не тільки вивчати, а й адаптувати цінний досвід 

європейської інтеграції “нових” сусідів по ЄС.  

5. У матеріалах якісних ЗМІ, зазвичай, констатується, що формування 

сучасних засад європейської політики відбувається в українському 

суспільстві дуже суперечливо – принаймні впродовж останніх 10 років. Для 

кожного з урядів, яких би політичних орієнтацій він не дотримувався, рух до 

ЄС став своєрідним загальним слоганом і символом віри. Проте, насправді, 

просування до об’єднаної Європи то прискорюється, то імітується, а іноді 

тільки проголошується.  

Сьогодні ж настав момент певної недовіри з боку ЄС до заяв і дій 

сучасного політичного керівництва України, що, звісно, можна пояснити 

низкою як об’єктивних, так і суб’єктивних обставин. Насамперед західні 

партнери України досить часто  вказують на відсутність реальних й 

системних внутрішніх реформ у соціальній, економічній і правовій сферах.  

 З боку ЄС, як неодноразово підкреслювалось у тижневиках 

“Коментарі”, “УТ”, “Дзеркало тижня”, а також у матеріалах щоденної преси, 



174 
 

постійно лунають заклики до влади і суспільства України провести 

структурні політичні та економічні реформи, не нехтуючи базовими 

європейськими цінностями, особливо щодо верховенства права та 

дотримання основних прав і свобод людини. Якщо ж шляхи між 

європейською спільнотою та Україною все ж будуть розходитися, то цілком 

можливий – небажаний, але вповні реальний сценарій, який може призвести 

до серйозної затримки і тимчасової геополітичної “маргіналізації” України як 

“буферної зони” між Заходом і Сходом, зокрема між ЄС і Росією та 

очолюваним нею союзом. Ось чому ключовим завданням для нашої країни 

стає проведення, як підкреслюють зацікавлені експерти, дійсно усвідомленої 

європейської політики по всіх напрямках. В аналітичних коментарях, 

зокрема, зазначається, що це базове питання готовності/неготовності України 

до продуманих, ефективних та організаційно обґрунтованих реформ у 

середньостроковій перспективі. 

6. З’ясовано, що у пресі й у громадській думці України останніми 

роками зустрічається чимраз більше висловлювань про ЄС в цілому і щодо 

європейської політики сусідства зокрема. Причому поступово помітно 

даються взнаки євроскептичні настрої. Такі багато в чому негативні 

характеристики можливостей європейського вибору пов’язані, насамперед, з 

тим, що європейські політики досить часто намагалися уникати прямих 

відповідей відносно можливих строків вступу України до ЄС. Більшетого, 

розвиток таких несприятливих іміджевих характеристик об’єднаної Європи 

спричинили зростаючі кризові явища в ЄС, які торкнулися фактично усіх 

сфер його життя, включаючи соціальну та економічну. Разом з тим, у самій 

Європі відчувається криза загальноєвропейської ідентичності, 

розповсюджується філософія “старої” і “нової” Європи при зростаючій кризі 

довіри до інституцій та політики офіційного Брюсселя у громадян низки 

провідних країн ЄС, насамперед у Німеччині і Франції. 

 На матеріалах моніторингових соціологічних досліджень і якісних ЗМІ 

доведено, що молоде покоління в Україні більшою мірою орієнтується на 
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європейські цінності (ніж старше покоління), не вбачаючи при цьому 

серйозних перешкод для ментальної і психологічної адаптації наявного 

європейського досвіду та цінностей. Таким чином, поступове “приєднання” 

до Європи в середньостроковій перспективі цілком можливе, і воно має 

носити фундаментальний, але не нав’язливий характер, формуючи почуття 

спільності в емоційній, історичній і культурній сферах. 

Аналізуючи іміджеві характеристики РФ, які містяться в матеріалах 

якісної преси, можемо констатувати, що на сторінках таких видань, як “УТ”, 

щоденна газета “День”, переважають негативні характеристики нашого 

північно-східного сусіда, тоді як видання як “Коментарі”, “Дзеркало тижня”, 

“Корреспондент” намагалися подавати більш об’єктивні й виважені іміджеві 

характеристики політики щодо України з боку РФ та її провідних політиків. 

Досить часто на сторінках вітчизняних ЗМІ дебатувалися (до осені 2013 р.) 

проблеми політики “м’якої сили”, які ставали пріоритетними у ставленні 

офіційної Москви до сусідніх з РФ держав. Іноді імідж позитивний або 

негативний імідж Росії уособлює на сторінках української преси сам 

президент В. Путін. 

 Узагальнюючи й систематизуючи експертні оцінки та коментарі 

журналістів, що містяться в матеріалах якісної преси стосовно іміджевого 

позиціювання України на міжнародній арені, підкреслимо таке. Як в очах 

західних, насамперед, європейських політиків, так і на сході – в Росії 

український політичний дискурс визначається, на жаль, геополітичним 

контекстом “буферності” та певної економічної вторинності, що в кінцевому 

рахунку як на Заході, так і на Сході впливає на сприйняття України, 

передусім, в якості об’єкта домінуючого політичного впливу з боку 

провідних міжнародних акторів. До того ж іміджевий дисбаланс останніми 

десятиліттями підсилюється неефективною, а іноді просто непрофесійною 

позицією відповідних владних структур, особливо тих, що відповідальні за 

проведення зовнішньополітичного курсу держави. Навряд чи такий стан 

речей може сприяти ефективній зовнішній стратегії і тактиці України в 
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контексті вибудовування непростих взаємин по лінії відносин Схід–Захід на 

початку ХХІ століття. При цьому і владі, і громадськості слід докласти 

максимальних зусиль щоб іміджеві характеристики України як молодого 

міжнародного актора були найбільш сприятливими в сусідніх країн ЦСЄ, які 

нещодавно набули членство в Європейському Союзі.  
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