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ВСТУП 

У науковому знанні про природу сучасних суспільно-політич-
них процесів усе більше уваги приділяється таким важливим вимі-
рам глобального розвитку як інтеграція та регіоналізація. І це ціл-
ком виправдано тим важливим значенням, якого набувають оби-
два означені процеси. З одного боку, інтеграція є однією з най-
більш адекватних форм адаптації окремих країн до умов глобаліза-
ції, проявом регіональної реакції на ці динамічні та суперечливі 
процеси. Але з іншого, інтеграційні зусилля неминуче призводять 
до комплексних змін у тому регіоні, в якому вони відбуваються, 
зокрема спонукаючи до підвищення важливості та впливовості вну-
трішньодержавних регіонів у країнах-учасницях таких об’єднавчих 
проектів. Вивчення взаємозв’язків, взаємної обумовленості та впли-
вів процесів інтеграції та регіоналізації одне на одного становить 
одне з головних завдань не лише соціальних та політичних наук 
загалом, але і є пріоритетним напрямком роботи нещодавно ство-
реного у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича Науково-дослідницького інституту європейської ін-
теграції та регіональних досліджень, зокрема (далі – НДІ ЄІРД). 

Розпочавши свою діяльність із середини 2010 р., науковий 
колектив Інституту зосереджує свою увагу насамперед на вивчен-
ні історії, теорії та практичних аспектів розвитку Європейського 
Союзу, формуванні та перспективах становлення інших інтегра-
ційних об’єднань в Європі, в т. ч. й на пострадянському просторі. 
Разом із аналізом цих питань, наші науковці спрямовують свої зу-
силля на дослідження регіональних процесів, передусім зосереджу-
ючись на аналізі проблем вироблення та реалізації регіональної по-
літики, як в Україні й інших пострадянських країнах Європи, так 
і в державах-членах або кандидатах на вступ до ЄС. 

Ці зусилля координують відповідні структурні підрозділи НДІ 
ЄІРД під керівництвом провідних учених, які їх очолюють. Нев-
довзі після створення Інституту перед його колективом, поруч із 
багатьма іншими, постало складне, але важливе питання про ви-
значення засобів та каналів оприлюднення перед академічною 
спільнотою, експертами та іншими зацікавленими читачами вла-
сних наукових досягнень. Одним із таких форматів наукової ко-
мунікації, поруч з іншими, більш оперативними формами поши-
рення наукових результатів власної діяльності (наприклад, робота 
веб-сайту Інституту, проведення інтернет-конференцій та комуні-
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рам глобального розвитку як інтеграція та регіоналізація. І це ціл-
ком виправдано тим важливим значенням, якого набувають оби-
два означені процеси. З одного боку, інтеграція є однією з най-
більш адекватних форм адаптації окремих країн до умов глобаліза-
ції, проявом регіональної реакції на ці динамічні та суперечливі 
процеси. Але з іншого, інтеграційні зусилля неминуче призводять 
до комплексних змін у тому регіоні, в якому вони відбуваються, 
зокрема спонукаючи до підвищення важливості та впливовості вну-
трішньодержавних регіонів у країнах-учасницях таких об’єднавчих 
проектів. Вивчення взаємозв’язків, взаємної обумовленості та впли-
вів процесів інтеграції та регіоналізації одне на одного становить 
одне з головних завдань не лише соціальних та політичних наук 
загалом, але і є пріоритетним напрямком роботи нещодавно ство-
реного у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича Науково-дослідницького інституту європейської ін-
теграції та регіональних досліджень, зокрема (далі – НДІ ЄІРД). 

Розпочавши свою діяльність із середини 2010 р., науковий 
колектив Інституту зосереджує свою увагу насамперед на вивчен-
ні історії, теорії та практичних аспектів розвитку Європейського 
Союзу, формуванні та перспективах становлення інших інтегра-
ційних об’єднань в Європі, в т. ч. й на пострадянському просторі. 
Разом із аналізом цих питань, наші науковці спрямовують свої зу-
силля на дослідження регіональних процесів, передусім зосереджу-
ючись на аналізі проблем вироблення та реалізації регіональної по-
літики, як в Україні й інших пострадянських країнах Європи, так 
і в державах-членах або кандидатах на вступ до ЄС. 

Ці зусилля координують відповідні структурні підрозділи НДІ 
ЄІРД під керівництвом провідних учених, які їх очолюють. Нев-
довзі після створення Інституту перед його колективом, поруч із 
багатьма іншими, постало складне, але важливе питання про ви-
значення засобів та каналів оприлюднення перед академічною 
спільнотою, експертами та іншими зацікавленими читачами вла-
сних наукових досягнень. Одним із таких форматів наукової ко-
мунікації, поруч з іншими, більш оперативними формами поши-
рення наукових результатів власної діяльності (наприклад, робота 
веб-сайту Інституту, проведення інтернет-конференцій та комуні-
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кативних заходів, публікації матеріалів проведених наукових за-
ходів тощо) має стати періодичне видання Щорічника Інституту 
під назвою «Регіналізм та інтеграція». 

Після доволі тривалої підготовчої праці редколегія і творчий 
колектив Інститут підготували до виходу у світ перший випуск 
цього Щорічника і пропонує його до уваги своїх колег в Україні 
та за її межами. 

Наукові публікації, що ввійшли до цього першого тому Що-
річника, групуються за тематичним принципом. До першого роз-
ділу ввійшли статті, які висвітлюють проблеми європейських ін-
теграційних процесів та їх дослідження як з теоретичного погляду, 
так і на основі аналізу емпіричних даних щодо окремих випадків 
й проявів цього багатовимірного явища. Над цими проблемами 
тут розмірковують у своїх працях вітчизняні дослідники, зокрема 
професори Віра Бурдяк, Анатолій Круглашов, Наталія Ротар та 
їх молодші колеги Наталія Мінєнкова, Олена Притикіна, Ольга 
Христенко, Юлія Сліпецька й Наталія Криворучко. Окремо вар-
то згадати тут статтю нашого румунського колеги Кодріна-Богдана 
Стегару, присвячену демократичному розвитку Об’єднаної Європи. 

Другий розділ видання містить статті, в яких автори діляться 
підсумками вивчення політичних процесів на пострадянському 
просторі. Серед них тут вміщено розвідки вітчизняних науковців 
Ігоря Мельничука, Ігоря Недокуса, Віри Гапоненко, Ірини Цікул, 
Павла Молочка та Надії Гербут. Крім того, серед авторів цього 
розділу й білоруський дослідник – професор Анатолій Лисюк.  

Розділ третій відрізняється значно скромнішим обсягом. У 
ньому вміщено дві розвідки на етнополітичну тематику – за автор-
ством чернівецького науковця Олексія Колесникова та дослідниці 
з Молдови Руслани Гросу. 

Натомість, доробок понад десятка авторів із короткими нау-
ковими повідомленнями представлено в останньому розділі вида-
ння. Він доносить до читачів наукові погляди та практичні про-
позиції авторів з України та Білорусі щодо широкого спектру по-
літичних, економічних та соціально-гуманітарних аспектів спів-
робітництва двох країн, вирішення проблем, що нагромаджені в 
цій сфері взаємин. Ця частина видання подає для більш широкого 
читацького кола Матеріали Інтернет-конференції, яку провів у 2012 р. 
наш Інститут. 

Надалі керівництво Інституту та редакційна колегія будуть пра-
цювати як над розширенням тематичної спрямованості Щорічни-
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ка, так і над залученням до його авторів представників більш ши-
рокого кола країн, передусім тих, із науковими установами яких 
уже співпрацює або прагне налагодити у найближчому майбутньо-
му своє партнерство наш творчий колектив. 

Насамкінець, хочу висловити щиру вдячність нашим шанов-
ним авторам за їх внесок у формування змісту Щорічника, а та-
кож подякувати за допомогу членам редакційної колегії та міжна-
родної наукової ради. Окремо хочу відзначити важливий внесок у 
підготовку цього видання до друку, який зроблений Н.Ю.Ротар, 
О.В.Колесниковим та І.С.Недокусом. 
 
 

Голова редколегії 
проф. А.М. Круглашов 
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У статті розглядаються проблеми становлення та розвит-
ку Європейських студій в Україні, визначаються основні досягнен-
ня та невирішені питання цієї галузі наукового знання. Автор огля-
дає загальні тенденції їх розвитку у масштабах України, а потім 
детальніше аналізує зміст і форми розвитку європейських студій 
на прикладі Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича. Аналізуються інституційні, навчальні та науково-
дослідницькі виміри європейських досліджень, формулюються зав-
дання та вносяться окремі пропозиції на перспективу. 

Ключові слова: Європейські студії, дослідження, інститу-
ції, освітня діяльність, європейська інтеграція. 

 
Вступ 
В Україні, як і в багатьох інших державах, помітний значний 

інтерес до вивчення історії, економічного розвитку, політичних 
процесів в Європі. Особливу увагу привертають процеси європей-
ської інтеграції та альтернативні їм політичні проекти. Всі ці та інші 
явища й пов’язані з ними проблеми вивчаються у рамках Європей-
ських студій або Європейських досліджень. Вони, своєю чергою, 
складаються з двох основних компонентів: науково-дослідницького 
та освітньо-навчального. Допоміжну, хоча й важливу роль відіграє 
також інформаційна діяльність, яку здійснюють відповідні струк-
тури. Проте сам процес розвитку вітчизняної європеїстики, поступ та 
труднощі становлення інституцій та системи освіти у царині євро-
пейської інтеграції не знаходить поки що належного системного 
наукового вивчення в Україні. Окремі винятки становлять важливі 
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спроби систематизувати інформаційну базу європейських дослі-
джень у вигляді електронного видання «Довідника з європейської 
інтеграції» [4], яку в 2005 р. здійснила група науковців за підтрим-
ки Міжнародного фонду «Відродження» в Україні, а також робота 
окремих науковців під егідою Української асоціації європейських 
досліджень над вивченням досвіду європейських студій в Україні: 
«Розвиток європейських студій в Україні. Звіт за результатами пі-
лотного експертного опитування» [13] та «Стан розвитку європей-
ських студій в Україні – 2011. Результати дослідження» [15]. 

Такий стан вивчення розвитку європейських студій в Україні 
навряд чи можна визнати задовільним. Утім, як і саме місце, яке 
посідають ці студії у науковій та учбовій діяльності з вивчення та 
викладання відповідних предметів. Адже, окрім важливих акаде-
мічних причин, для нашої країни послідовний розвиток європей-
ських досліджень є пріоритетним ще й тому, що держава проголо-
сила своїм стратегічним курсом повноцінну європейську інтегра-
цію з метою досягти у майбутньому членства в ЄС. Досягнення цієї 
мети вимагає вирішення низки завдань, серед яких значне місце 
посідає належне наукове знання про розвиток Європи, процесів єв-
ропейської інтеграції та підготовка фахівців, здатних забезпечити 
практичну реалізацію завдань євроінтеграційного курсу країни.  

Виходячи з очевидної невідповідності стану розвитку цієї га-
лузі наукових знань та підготовки професійних кадрів потребам 
суспільства й держави, подальший розвиток Європейських студій 
потребує поглибленого наукового осмислення та вироблення прак-
тичних рекомендацій, спрямованих на позитивні зміни становища, 
що склалось у цій сфері. Тому, мета цієї статі полягає у визначен-
ні основних тенденцій розвитку Європейських студій в Україні че-
рез поглиблений аналіз діяльності науковців Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича як одного з їх ак-
тивних інституційних осередків. При цьому автор розгляне як ос-
новні наукові результати діяльності з напрямку європейських дослі-
джень, так і їх інтеграцію у навчальний процес. 

 
І. Загальнонаціональна ситуація з розвитком Європейських 

студій: історія локальних успіхів на тлі системних проблем 
У цілому, в Україні вже накопичено чималий досвід наукових 

досліджень у царині європейських студій, і, на цьому тлі, дещо 
менший досвід підготовки фахівців за проблематикою європей-
ських студій. Серед таких центрів помітно виділяються класичні та 
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Вступ 
В Україні, як і в багатьох інших державах, помітний значний 

інтерес до вивчення історії, економічного розвитку, політичних 
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ської інтеграції та альтернативні їм політичні проекти. Всі ці та інші 
явища й пов’язані з ними проблеми вивчаються у рамках Європей-
ських студій або Європейських досліджень. Вони, своєю чергою, 
складаються з двох основних компонентів: науково-дослідницького 
та освітньо-навчального. Допоміжну, хоча й важливу роль відіграє 
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спроби систематизувати інформаційну базу європейських дослі-
джень у вигляді електронного видання «Довідника з європейської 
інтеграції» [4], яку в 2005 р. здійснила група науковців за підтрим-
ки Міжнародного фонду «Відродження» в Україні, а також робота 
окремих науковців під егідою Української асоціації європейських 
досліджень над вивченням досвіду європейських студій в Україні: 
«Розвиток європейських студій в Україні. Звіт за результатами пі-
лотного експертного опитування» [13] та «Стан розвитку європей-
ських студій в Україні – 2011. Результати дослідження» [15]. 

Такий стан вивчення розвитку європейських студій в Україні 
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ських досліджень є пріоритетним ще й тому, що держава проголо-
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практичну реалізацію завдань євроінтеграційного курсу країни.  
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лузі наукових знань та підготовки професійних кадрів потребам 
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потребує поглибленого наукового осмислення та вироблення прак-
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рез поглиблений аналіз діяльності науковців Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича як одного з їх ак-
тивних інституційних осередків. При цьому автор розгляне як ос-
новні наукові результати діяльності з напрямку європейських дослі-
джень, так і їх інтеграцію у навчальний процес. 

 
І. Загальнонаціональна ситуація з розвитком Європейських 

студій: історія локальних успіхів на тлі системних проблем 
У цілому, в Україні вже накопичено чималий досвід наукових 

досліджень у царині європейських студій, і, на цьому тлі, дещо 
менший досвід підготовки фахівців за проблематикою європей-
ських студій. Серед таких центрів помітно виділяються класичні та 
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окремі нові університети України. Насамперед – це Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянська 
Академія, Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Донецький державний університет управління, Одеський націо-
нальний університет імені Іллі Мечникова. Тут було створено і 
переважно діють донині відповідні Центри європейських дослі-
джень, працюють колективи науковців, які впродовж тривалого часу 
звертаються до вивчення проблематики європейських досліджень, 
прагнуть використовувати розгалужені зв’язки з європейськими 
та іншими зарубіжними партнерами, проводять важливі наукові та 
науково-практичні конференції, семінари, конгреси тощо. Проте, 
в цих зусиллях вони, як правило, не спираються на організаційно-
фінансову підтримку профільного міністерства, не створили наці-
ональний орган координації своїх наукових та освітніх зусиль, за 
винятком доволі епізодичної взаємодії у рамках Української асо-
ціації європейських студій (Президент – Петров Р.В.). Остання, хоч і 
виявляє похвальну послідовність у розгортанні або підтримці євро-
пейських досліджень у країні (наприклад, УАЄС проводить щоріч-
ні Конгреси, видає електронний журнал, намагається допомогти 
в отриманні грантів на проведення відповідної її профілю діяльно-
сті, проводить щорічні конкурси на кращу наукову статтю з євро-
інтеграційної тематики тощо), проте не має достатніх ресурсів для 
того, щоби виступати повноцінним національним координатором 
європейських студій. Особливо ж це складно здійснити у держав-
ному секторі науки та освіти, який і надалі перебуває у режимі функ-
ціонування централізованого, забюрократизованого й малоефек-
тивного державного управління. 

Симптоматично, що пропри всі декларації президентів та очіль-
ників урядів України про відданість європейському курсу держави, 
у вітчизняній системі Національної академії наук все ще не зна-
ходиться сталого місця для створення відповідного центрального 
інституту. З невідомих автору причин зазнала фіаско спроба ство-
рити таку інституцію у вигляді Інституту європейської інтеграції, 
який був нещодавно трансформований в Інститут всесвітньої істо-
рії НАНУ. Ця радикальна заміна профілю його діяльності викликає 
запитання щодо мотивів та змісту такого рішення, очевидно, що 
погодженого якщо не ініційованого за рамками власне академічної 
політики. Попри такі негаразди,окремі напрямки європейських до-
сліджень надалі плідно розвивають науковці Інституту світової еко-
номіки та міжнародних відносин, Інституту політичних і етнона-
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ціональних досліджень імені Івана Кураса, Інституту держави та 
права імені В.Корецького й навіть Інституту історії України НАНУ. 

На загальнодержавному рівні, поруч із вже відзначеним про-
блемами, досі відсутня визначеність МОН України щодо того, яке 
місце повинні посісти Європейські студії у діяльності ВНЗ країни 
з підготовки фахівців за різними напрямками та спеціальностями. 
Ідея виділити їх в окрему спеціальність не знайшла підтримки в 
Міністерстві. Вона, справді, досить складна для втілення в життя 
унаслідок хоча би міждисциплінарного та інтердисциплінарного 
характеру підготовки за напрямком «Європейські студії», але здій-
снена за тим взірцем, за яким це зроблено в багатьох країнах Євро-
пейського Союзу. Наприклад, спеціальність «Політологія. Євро-
пейська інтеграція», «Економіка. Європейська інтеграція» й таке 
інше. Тому в такій ситуації невизначеності існуюча в окремих ВНЗ 
підготовка здійснюються ними виключно на рівні окремих спеці-
алізацій, запровадження яких перебуває у компетенції самих ВНЗ 
і не потребує узгодження з профільним Міністерством. На погляд 
автора, такий стан розвитку викладання Європейських студій у 
провідних ВНЗ є недостатнім і слугує додатковим фактором за-
гальмування процесів європейської інтеграції України. 

Поруч із іншими, вищезазначеними центрами європейських 
студій в Україні в помітний центр європейських досліджень все 
більше входить Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича – один із п’яти найстаріших класичних університетів 
України. 

Тому далі розглянемо розвиток європейських студій у Чер-
нівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 
(далі – ЧНУ). Зупинимось на характеристиці трьох їх важливих 
аспектів: інституційної розбудови, запровадження у систему під-
готовки фахівців різного рівня освітньої кваліфікації та розвитку 
наукових досліджень відповідного напрямку. 

 
ІІ. Інституційні зусилля: багато намагань, менше результатів 
Перш за все відзначимо, що початкові спроби створити орга-

нізований осередок європейських досліджень у ЧНУ припадають 
на 2001 р. Тоді у межах проекту Міжнародного Фонду «Відроджен-
ня» за напрямом «Європейські студії» на базі кафедри політології 
та соціології Наказом ректора університету було створено Центр 
європейських студій, який очолив зав. кафедри Круглашов А.М. 
Провідним центром за цим напрямком було визначено Одеський 
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ІІ. Інституційні зусилля: багато намагань, менше результатів 
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ня» за напрямом «Європейські студії» на базі кафедри політології 
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національний університет імені Іллі Мечникова, який очолив проф. 
Коваль І.М. Але заледве цей центр розгорнув заплановану в рам- 
ках трирічного проекту свою діяльність, як підтримка проекту з боку 
МФ «Відродження» була припинена по всій мережі інституцій, які 
взяли участь у цьому, на початках такому багатообіцяючому та пер-
спективному проекті. Надалі центр зберігав певний рівень актив-
ності, намагаючись поєднувати свої зусилля як із колективом кафе-
дри-засновника, так і з діяльністю громадського об’єднання «Буко-
винський політологічний центр» (зареєстрованого у м. Чернівці 
наприкінці 1997 р.).  

У 2006 р., за наказом Ректора університету, Центр європей-
ських студій реорганізовано у нову структуру – Центр європей-
ських та регіональних досліджень ЧНУ, який очолив проф. Кру-
глашов А.М. Така зміна назви суттєво не позначилась ні на про-
філі, ні на якості діяльності новоствореного центру. Принциповим 
питанням його розвитку залишалась проблема пошуку коштів на 
розвиток його діяльності.  

Новим етапом у розбудові інституційної основи Європейських 
студій в університеті стало утворення Науково-дослідницького 
інституту європейської інтеграції та регіональних досліджень ЧНУ 
у 2010 р. Він став єдиним осередком наукових досліджень зі ста-
тусом Науково-дослідницького інституту (далі – НДІ) у рамках 
університету, ця нова структура отримували вже більше уваги 
від ректорату університету. Його директором було призначено проф. 
Круглашова А.М., а заступником директора з наукової роботи – 
проф. Ротар Н.Ю. Було затверджено Статут Інституту, його струк- 
туру. Діяльність НДІ здійснюється відповідно до щорічних планів, 
які керівництво НДІ затверджує, а потім звітує про їх виконання 
перед ректором та Науково-технічною радою університету. Для 
потреб розвитку установи керівництвом університету було виділе-
не окреме приміщення за адресою м. Чернівці, вул. Нагірна, 7-а, де 
вже проведено ремонт, підведені необхідні комунікації, частково 
здійснено умеблювання цього приміщення. В НДІ визначена вну-
трішня структура, яка складається з таких відділів як: відділ євро-
пейської інтеграції (керівник – проф. Круглашов А.М.), відділ країн 
Південно-Східної Європи (керівник – проф. Бурдяк В.І.), відділ пост-
радянських країн (керівник – доц. Мельничук І.М.), відділ транс-
кордонного співробітництва (керівник – доц. Кирпушко Я.В.), а 
також Центр білорусистики, литуаністики та балтійських студій 
(керівник – доц. Недокус І.С.) і Лабораторія сучасних етнополі-
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тичних досліджень (керівник – доц. Катеринчук П.М.). Робота НДІ, 
плани його діяльності, розвиток зовнішніх зв’язків регулярно ви-
світлюються на окремому веб-сайті (відповідальний – к.політ.н 
Колесников О.В.) [10]. Відзначимо, що серед діяльних зовнішніх 
партнерів НДІ є Інститут єврорегіональних досліджень Універ-
ситету Орадя (Румунія), Інститут політики «Палітычная сфера» 
(Білорусь), Інститут політичних та етнонаціональ-них досліджень 
НАН України імені І.Ф. Кураса, Центр регіональних досліджень 
Ужгородського національного університету тощо. 

Поруч із цим, в останні роки в ЧНУ відкрилися також Центр 
європейських студій (керівник – к.політ.н. Василова В.А.) та Центр 
європейської інформації на базі наукової бібліотеки ЧНУ (дирек- 
тор – Зушман М.Б.). Перша структура формально інтегрована у 
діяльність НДІ, а ось статус та підпорядкованість другої ще узго-
джується, хоча й передбачається його інтеграція до складу НДІ. 

Тобто, за час, який триває понад десятиріччя, в університеті 
здійснено низку зусиль, різного рівня та якості результативності 
щодо інституціоналізації осередків європейських студій, централь-
ним із яких виправдано визначено НДІ європейської інтеграції 
та регіональних досліджень. Зазначимо, що поруч із цими профіль-
ними структурами, окремі університетські науково-дослідницькі 
центри періодично теж долучаються до вивчення проблематики 
європейських студій в широкому сенсі, чи євроінтеграційних до-
сліджень у вузькому. Серед них варто окремо згадати Центр євро-
атлантичної інтеграції та безпеки (керівник – доц. Стрельчук Н.В) 
[19], Центр польських студій (керівник – доц. Струтинський В.Є.), 
а також деякі інші відповідні підрозділи ЧНУ. Для всіх цих струк-
тур принципово важливими питанням є пошук надійних та ста-
більних джерел фінансування їх програм та проектів, забезпечення 
належної інтегрованості у зусилля європейських та світових осе-
редків досліджень із тематики європейських студій, запровадження 
отриманих результатів у науковий, навчальний процес та у прак-
тику державного управління та місцевого самоврядування України.  

 
ІІІ. Підготовка фахівців за напрямком європейських студій: 

прогрес місцевого значення 
Як в Україні в цілому, так і в ЧНУ зокрема не відбулося на-

лежного нормативно-правового оформлення підготовки фахівців 
за напрямком Європейські студії на бакалаврському та магістер-
ському рівнях. Але незважаючи на відсутність такої важливої та 
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необхідної спеціальності як у ЧНУ, так і в окремих інших ВНЗ на-
шої держави, все ж таки відбувається розвиток відповідних спе-
ціалізацій на базі окремих спеціальностей, за тими напрямками, за 
якими готують фахівців в університетах. Щодо ЧНУ, то найбільше 
уваги підготовці таким фахівцям приділяє факультет історії, політо-
логії та міжнародних відносин (декан – проф. Добржанський О.В.). 
До підготовки таких фахівців причетні три випускаючі кафедри: 
кафедра політології та державного управління (завідувач – проф. 
Круглашов А.М.), кафедра міжнародних відносин (завідувач – 
проф. Макар Ю.І.), кафедри міжнародної інформації (завідувач – 
проф. Фісанов В.П.). На всіх них в учбових планах можна знайти 
окремі курси, пов’язані прямо чи опосередковано з дисциплінами 
за напрямком Європейські студії. Так, на кафедрі міжнародних від-
носин окремі аспекти європейських інтеграційних процесів роз-
кривають курси: «Міжнародні організації та сучасні інтеграційні 
процеси в регіоні» (доц. Струтинський В.Є.), «Міжнародна інте-
грація та глобалізація у світовій політиці» (доц. Моцок В.І.) [7]. 
Але окремого чи то спеціального курсу з цієї тематики на цій кафе-
дрі нині немає.  

Проте найбільш систематичного розвитку курси Європейських 
студій та оформлення спеціалізації набули в діяльності саме ка-
федри політології та державного управління. Початок викладання 
таких предметів було покладено спецкурсом «Проблеми європей-
ської інтеграції» ще в рамках факультету історії, який почав ви-
кладати з 1994 р. автор цієї статті. Наступний важливий етап у 
розвитку викладання Європейських студій пов’язаний з відкрит-
тям на кафедрі політології та державного управління магістратури 
за спеціальністю «Державна служба». Вона розпочала свою роботу, 
після тривалого підготовчого періоду, з 2006 р. й отримала спеціа-
лізацію «Світова та європейська інтеграція». Дисципліни, пов’язані 
з європейським студіями, в ній викладали проф. Макар Ю.І., Кру-
глашов А.М., Федуняк С.Г., доц. Юрійчук Є.П., а також деякі інші 
викладачі. Парадоксально, але в навчальному плані цієї магістра-
тури виключно проблематиці європейської інтеграції присвячений 
один-єдиний курс – «Політика європейської інтеграції України», 
викладає який автор цієї статті. Щоправда, деякі інші містять нав-
чальні компоненти європейських студій. Але помітну недопред-
ставленість євроінтеграційної тематики у навчальному плані можна 
вважати прикрим недоліком існуючої програми розвитку саме цієї 
спеціалізації. Цей недолік певною мірою компенсується тим, що 
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більшість магістерських праць за спеціальністю «Державна служ-
ба» захищаються на кафедрі політології та державного управління 
у відповідності до вимог спеціалізації магістратури. Вони націлені 
на дослідження теоретичних й прикладних аспектів реалізації євро-
інтеграційного курсу України, його втілення у життя системою 
державного управління й засобами функціонування інституту дер-
жавної служби.  

Наступним кроком із розвитку спеціалізацій за напрямком 
Європейські студії варто вважати запровадження з 2010 р. спеці-
алізації «Європейська та регіональна інтеграція» як однієї з двох 
спеціалізацій підготовки бакалаврів з політології. В межах цієї 
спеціалізації викладається низка відповідних дисциплінам євро-
студій спеціалізованих курсів. Наприклад, «Історія та теорія євро-
пейської інтеграції»,«Інституції та політичні процеси ЄС», «Полі-
тичний регіоналізм в Європі», «Інститут виборів: національна та 
європейські моделі», «Єврорегіони: теорія та практика», «Безпекові 
аспекти європейської та євроатлантичної інтеграції» та деякі інші. 
Їх викладають, відповідно, проф. Круглашов А.М., ас. Мороз І.І., 
ас. Гев’юк У.Ю., доц. Стрельчук Н.В. та деякі інші викладачі ка-
федри [6].  

Не буде перебільшенням зазначити, що така тривала й послі-
довна увага до розвитку дисциплін, пов’язаних з євростудіями, ро-
бить зусилля чернівецьких викладачів помітними у національно-
му масштабі. Помітні вони і за межами України. Важливим під-
твердженням цьому стало отримання у 2011 р. гранту на створен-
ня кафедри європейської інтеграції імені Жана Моне на базі ка-
федри політології та державного управління колективом викла-
дачів під керівництвом проф. Круглашова А.М. Учасниками ви-
конання цього проекту є проф. Ротар Н.Ю., доц. Молочко П.О., 
ас. Колесников О.В. та аспірантка Олійник Є.Ю. 

Відзначаючи ці переважно позитивні моменти розвитку Євро-
пейських студій у ЧНУ, варто зауважити, що навіть у рамках цього 
університету, обраного як приклад для вивчення досвіду європей-
ських досліджень, існує значний й досі невикористаний потенціал 
їх подальшого розвитку. Європейські студії можуть знайти гідне 
місце у роботі юридичного, економічного, географічного та деяких 
інших факультетів, але там вони все ще чекають на зусилля при-
хильників цієї справи. У порівнянні з можливостями та державно-
суспільними запитами на розвиток Європейських студій тим більше 
турбує відсутність системних кроків із боку профільного мініс-
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необхідної спеціальності як у ЧНУ, так і в окремих інших ВНЗ на-
шої держави, все ж таки відбувається розвиток відповідних спе-
ціалізацій на базі окремих спеціальностей, за тими напрямками, за 
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кафедра політології та державного управління (завідувач – проф. 
Круглашов А.М.), кафедра міжнародних відносин (завідувач – 
проф. Макар Ю.І.), кафедри міжнародної інформації (завідувач – 
проф. Фісанов В.П.). На всіх них в учбових планах можна знайти 
окремі курси, пов’язані прямо чи опосередковано з дисциплінами 
за напрямком Європейські студії. Так, на кафедрі міжнародних від-
носин окремі аспекти європейських інтеграційних процесів роз-
кривають курси: «Міжнародні організації та сучасні інтеграційні 
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терства та Уряду щодо стимулювання їх розвитку у ВНЗ України, 
наприклад, шляхом запровадження експериментальних майдан-
чиків і державних програм підтримки підготовки відповідних цьо-
му профілю фахівців у загальнонаціональному масштабі. 

 
ІV. Дослідницька діяльність із напрямку європейські студії: 

на відповідальність ентузіастів 
Що стосується проблематики європейських досліджень у ЧНУ, 

то відзначимо, що вивченням процесів європейської інтеграції пе-
реважно займаються ті ж три кафедри факультету історії, політо-
логії та міжнародних відносин, про які вже йшлось у тексті. Серед 
пріоритетів досліджень кафедри міжнародних відносин відзна-
чимо проблеми безпекової політики на європейському політичному 
просторові, якими системно займається професор Федуняк С.Г.[18]. 
Багато років питаннями українсько-польського партнерства вза-
галі, а останнім часом й в контексті європейської політики сусідства, 
займається завідувач кафедри проф. Макар Ю.І. [22]. На цій ка-
федрі захищено кілька дисертацій з проблематики євроінтеграційних 
процесів. Зокрема в 2012 р. підготовлено та захищено кандидатські 
дисертації Добржанською О.О. на тему політики Східного парт-
нерства ЄС та Сарафінчан Л.Н. на тему європейської інтеграції 
Румунії. Окремими проблемами європейської інтеграції цікавиться 
також кандидат політичних наук Павлюк М.В. 

Відповідні дослідження проводяться й на кафедрі міжнарод-
ної інформації. Насамперед, це стосується проблем транскордонної 
співпраці та окремих аспектів зовнішньої політики ЄС, які не один 
рік вивчає її завідувач проф. Фісанов В.П. Питаннями європейської 
інтеграції поглиблено займався аспірант Лазарук М.М., який ус-
пішно захистив свою кандидатську дисертацію з євроінтеграцій-
ної тематики. Співробітникамицієї кафедри підготовлено 8 номерів 
журналу «Форум», на сторінках якого була представлена й євро-
пейська тематика. Зокрема, останній номер цього видання при-
свячений актуальним європейським проблемам.  

Відзначаючи чималу працю науковців цих двох кафедр, на-
голосимо, що найбільш тривалу дослідницьку працю за напрямком 
європейських досліджень здійснює колектив кафедри політології 
та державного управління. Цьому сприяє те, що проблеми європей-
ської та євроатлантичної інтеграції визначені одним із пріорите-
тів кафедральних наукових досліджень [9]. Заслуговує на відзна-
чення дослідження проблем сучасної європейської політичної куль-
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тури Бурдяк В.І. та Ротар Н.Ю., які видали у 2004 р. на цю тему 
монографію «Політична культура країн Європи в контексті інте-
граційних процесів» [2]. Проф. Бурдяк В.І. належать й деякі інші 
праці з цієї проблематики, зокрема вона уважно вивчала процеси 
європейської інтеграції Болгарії та деяких інших країн Південно-
Східної Європи й України [1]. Активно долучається до розкрит-
тя цієї тематики у своїх подальших наукових пошуках проф. Ро-
тар Н.Ю [14]. 

Різним вимірам процесів європейської інтеграції, передовсім, 
участі України в них присвячені наукові публікації завідувача ка-
федри [21]. В останній час автор став приділяти увагу й вивченню 
становлення європейських студій в Україні та Білорусі [12]. Не один 
рік працює над сучасними процесами взаємодії України з НАТО та 
ЄС доц. Стрельчук Н.В., яка також вивчала окремі аспекти євро-
пейського курсу Македонії та інших країн регіону [16]. Дисерта-
цію на тему співробітництва України з ЄС захистив здобувач ка-
федри Костюк С.М. Окремі питання євроінтеграційної проблема-
тики на прикладі Словаччини досліджувала ас. Лазар Н.В. [5] та 
доц. Юрійчук Ю.А. [20]. Досліджували й досліджують питання укра-
їнсько-польських стосунків ас. Мороз І.І. та доц. Швидюк С.М.  

Кафедра забезпечила вихід 4-го і 12-го томів Збірки наукових 
праць «Політологічні та соціологічні студії» (фахова із політич-
них наук), які цілком присвячені вивченню сучасних інтеграцій-
них процесів [11]. Новим започаткуванням кафедри з 2010 р., здійсне-
ним разом із Регіональним центром підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців (директор – Ярмистий М.В.) стало видання збі-
рки «Влада та управління». В ній є рубрики, присвячені питанням 
європейської інтеграції України та участі її регіонів у цих проце-
сах [3]. Постійно висвітлюються регіональні виміри європейсь-
кої інтеграції на сторінках Збірника наукових статей «Україна-
Румунія-Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти вза-
ємин у контексті сучасних європейських процесів», котрий регу-
лярно виходить після проведення однойменних тематичних між-
народних конференцій. Їх, на разі, відбулось чотири й, відповід-
но, видано чотири томи цієї збірки [17]. 3 березня 2011 р. започат-
ковано проведення щорічної Міжнародної науково-практичної кон-
ференції студентів та аспірантів під назвою «Розвиток політичної 
науки: європейські практики та українські перспективи», на якій 
зазвичай проводяться панелі та організовуються круглі столи на 
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чиків і державних програм підтримки підготовки відповідних цьо-
му профілю фахівців у загальнонаціональному масштабі. 
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теми, що відповідають напрямку Європейські студії. Конференції, 
як правило, супроводжуються виданням їх матеріалів. 

 
Висновки 
Загальні тенденції розвитку Європейських студій в Україні є 

неоднозначними, хоча й переважно позитивними. Їм у цілому при-
таманні брак системної організаційної та фінансової підтримки з 
боку держави, опертя переважно на засади індивідуального енту-
зіазму в розвитку цієї сфери знань, відсутність налагодженої між-
інституційної координації та співпраці, обмаль налагодженої кому-
нікації поміж окремими дослідниками та дослідницькими центрами 
тощо. На цьому тлі відповідна праця у Чернівецькому національ-
ному університеті імені Юрія Федьковича відзначається форму-
ванням власних наукових кадрів та інституційних осередків, які 
працюють над розвитком вітчизняних досліджень у сфері європей-
ської історії, політики та права. Найбільш послідовна та помітна 
дослідницька, викладацька та видавнича діяльність зосереджена 
на факультеті історії, політології та міжнародних відносин, зокрема 
на кафедрах політології та державного управління, міжнародних 
відносин і міжнародної інформації. Перспективним, за умови належ-
ної підтримки, є подальший розвиток Науково-дослідницького ін-
ституту європейської інтеграції та регіональних досліджень ЧНУ, 
який покликаний систематизувати наукову та проектну діяльність 
в університеті та регіоні за напрямком Європейські студії. Від-
значимо, що помітно розвивається міжнародна співпраця науков-
ців університету шляхом включення їх у такі програми ЄС, як 
Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне тощо. Останній напрямок 
співпраці дозволяє частково подолати притаманний ВНЗ України 
хронічний дефіцит коштів на розвиток наукових досліджень, здій-
снення обмінів студентами, аспірантами та викладачами тощо. Роз-
виваються й інші ініціативні проекти науковців, що працюють у 
царині європейських досліджень разом із їх партнерами з таких 
країн, як, наприклад, Польща, Румунія, Словаччина, Литва, ФРН, 
Франція та деяких інших держав – членів ЄС. До європейських дос-
ліджень помітно долучається наукова молодь, яка успішно захи-
щає кандидатські дисертації й поповнює кадровий склад ЧНУ та 
інших регіональних ВНЗ України.  

Такі загальні тенденції дозволяють із певною надією дивитись 
у майбутнє європеїстики в обраному для аналізу університеті Укра-
їни та в державі в цілому. Є певні підстави сподіватися, що спіль-
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ними зусиллями науковців, експертів та європейськи мислячих по-
літиків й громадських діячів Європейські студії посядуть поваж-не 
місце у системі освітньої та наукової політики України, яке відпо-
відатиме європейським прагненням її громадян та потребам роз-
витку держави. 
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УДК 327(470+571):061.1 
Наталія РОТАР 

 
Еволюція стратегії відносин Росії  

та Європейського Союзу 
 

У статті обґрунтовується, що однією з можливостей зроби-
ти відносини РФ та ЄС більш ефективними є (1) ув’язка з пріо-
ритетами партнерів, такими як енергетика, енергетична безпе-
ка, енергоефективність; (2) прив’язка до проектів; (3) розуміння 
того, що повільне просування може бути більш надійним спосо-
бом перейти згодом до більш масштабних проектів; (4) викорис- 
тання досвіду успішних проектів Росії та країн – членів ЄС як фун-
даменту, на якому може бути побудованt модернізаційне парт-
нерство ЄС і Росії; (5) dрахування досвіду досягнення цілей, зок-
рема співпраці ЄС і Росії в різних міжнародних інститутах. 

Ключові слова: Російська Федерація, Європейський Союз, стра-
тегія відносин, дорожня карта, модернізація. 

 
Російська Федерація та Європейський Союз є найважливіши-

ми партнерами у сфері економіки, енергетики, внутрішніх та зов- 
нішніх аспектів безпеки. Товарообіг між Росією і країнами ЄС в 
даний час перевищує 200 млрд. євро на рік – за період з 2000 по 
2008 рр. цей показник потроївся і після відчутного падіння в 2009 р., 
обумовленого глобальною фінансово-економічною кризою, відно-
влюється швидкими темпами. За останні роки Росія перетворилася 
на третього, після США і Китаю, торгового партнера ЄС. При цьому 
на частку ЄС припадає більше половини зовнішньоторговельного 
обороту Росії і більше двох третин накопичених іноземних інве-
стицій в російську економіку. ЄС є головним імпортером російських 
енергоресурсів. Росія же міцно утримує за собою позицію найваж-
ливішого для ЄС постачальника природного газу, на чверть задо-
вольняючи сумарні потреби в ньому країн-членів ЄС, і другого 
за значенням експортера в ЄС нафти і нафтопродуктів. Для України, 
яка активно декларує свої євроінтеграційні наміри, важливим та 
актуальним є визначення суті стратегії відносин між ЄС та РФ.  

Незважаючи на активні наукові дослідження євроінтеграційних 
процесів, які здійснюються в Україні (слід наголосити на дослі-
дженнях Андрущенко Т.В., Барановського Ф.В., Горбатенка В.П., 
Копійки В.В., Круглашова А.М.), відносини Росії та ЄС не стали 
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Російська Федерація та Європейський Союз є найважливіши-
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вольняючи сумарні потреби в ньому країн-членів ЄС, і другого 
за значенням експортера в ЄС нафти і нафтопродуктів. Для України, 
яка активно декларує свої євроінтеграційні наміри, важливим та 
актуальним є визначення суті стратегії відносин між ЄС та РФ.  

Незважаючи на активні наукові дослідження євроінтеграційних 
процесів, які здійснюються в Україні (слід наголосити на дослі-
дженнях Андрущенко Т.В., Барановського Ф.В., Горбатенка В.П., 
Копійки В.В., Круглашова А.М.), відносини Росії та ЄС не стали 
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предметом спеціальних наукових розвідок. Тому метою даної стат-
ті є аналіз динаміки процесу формування стратегії відносин між 
Європейським Союзом та Російською Федерацією. 

Правовою основою відносин між Європейським Союзом та Ро-
сією є Угода про партнерство та співробітництво (УПС), яка на-
була чинності 1 грудня 1997 р. спочатку терміном на 10 років, з 
щорічним автоматичним продовженням з 2007 р., якщо жодна зі 
сторін не вирішить вийти з угоди. Угодою визначаються основні 
спільні цілі, організаційна структура двосторонніх відносин і за-
ходи з діалогу в окремих сферах [10]. 

Цією Угодою було оголошено початок формування партнер-
ства між Росією, з одного боку, і ЄС та його державами-членами, 
з іншого. Цілями цього партнерства визначалося забезпечення 
відповідних рамок для політичного діалогу між РФ та ЄС, який 
сприятиме розвитку тісних відносин між ними в цій галузі; спри-
яння торгівлі, інвестиціям і гармонічним економічним відносинам 
між РФ та ЄС, що базуються на принципах ринкової економіки і, 
таким чином, прискоренню їхнього сталого розвитку; зміцнення 
політичних і економічних свобод; підтримка зусиль Росії по змі-
цненню її демократії, розвитку її економіки та завершенню пере-
ходу до ринкової економіки; забезпечення основи для економіч-
ного, соціального, фінансового і культурного співробітництва, що 
базується на принципах взаємної вигоди, взаємної відповідально-
сті та взаємної підтримки; заохочення діяльності, що представляє 
взаємний інтерес; забезпечення відповідних рамок для поступової 
інтеграції між Росією і більш широкою сферою співробітництва 
в Європі; створення необхідних умов для заснування в майбутньо-
му зони вільної торгівлі між Росією та ЄС, що охоплює в основ-
ному всю торгівлю товарами між ними, а також умов для реаліза-
ції свободи заснування компаній, транскордонної торгівлі послу-
гами і руху капіталу. Загальними принципами відносин партнер-
ства між РФ та ЄС були визнані повага демократичних принци-
пів і прав людини, визначених, зокрема, в Гельсінському Заключ-
ному акті та в Паризькій Хартії для нової Європи, що мають бути 
основою внутрішньої та зовнішньої політики Сторін і суттєвим 
елементом партнерства [10]. 

Отже, Угода про партнерство та співробітництво зорієнтову-
валася на сприяння миру і безпеці в усьому світі, підтримку демо-
кратичних норм, політичних та економічних свобод. Ідеологічно 
угода була заснована на ідеї взаємного партнерства і спрямову-
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валася на зміцнення політичних, торговельних, економічних і куль-
турних зв’язків між ЄС та РФ. Положення УПС стосувалися ши-
рокого спектру проблем, зокрема політичного діалогу, торгівлі то-
варами і послугами, бізнесу та інвестицій, співробітництва у фі-
нансовій і законодавчій сферах, науки і технології, освіти та підго-
товки кадрів, співробітництва в галузі енергетики, ядерних і кос- 
мічних технологій, охорони навколишнього середовища, розвитку 
транспорту, культури, співпраці у запобіганні незаконній діяльності.  

УПС визначалася й інституційна основа проведення регуляр- 
них консультацій між ЄС та РФ, яка утворювалася сукупністю 
(1) самітів глав держав / голів урядів, які проходять двічі на рік та 
визначають стратегічний напрям розвитку відносин ЄС та Росії; 
(2) засідань на рівні міністерств в рамках Постійної ради партнер-
ства (ПСП), діяльність якої передбачає регулярні зустрічі профіль-
них міністрів для обговорення відповідних питань; (3) зустрічей 
на рівні старших посадових осіб та експертів; (4) чергових зустрі-
чей міністрів закордонних справ, зустрічей вищих посадових осіб 
ЄС з російським колегами, щомісячних зустрічей російського по-
сла при ЄС з членами Комітету з політичних питань та питань без-
пеки, експертів тощо. Починаючи з 2005 р. проводяться регуляр-
ні консультації з прав людини між Європейським Парламентом і 
Державною Думою РФ.  

Завдання побудови стратегічного партнерства з ЄС як полі-
тична мета вперше була озвучена на вищому рівні В.Путіним у 
виступі в Бундестазі ФРН у 2001 р. Згодом вона була втілена в 
концепції чотирьох «спільних просторів»: економічного; свободи 
безпеки і правосуддя; зовнішньої безпеки; наукових досліджень 
та освіти, включаючи культурні аспекти, домовленості про які було 
досягнуто на Санкт-Петербурзькому саміті ЄС – Росія у травні 
2003 р. У процесі обговорення суті й змісту «спільних просторів», 
учасники саміту дійшли згоди, що завданням спільного економіч-
ного простору є зближення економіки ЄС і Росії в напрямку їх 
більшої сумісності з метою розвитку інвестицій і торгівлі. Кінце-
вою метою була визначена інтеграція ринків ЄС та Росії. Основ-
ним ефективним інструментом економічної інтеграції вбачався про-
цес зближення законодавства, який не обов’язково має спричинити 
гармонізацію російських законодавчих норм і стандартів із законо-
давством ЄС. Зближення законодавства також включає співпра-
цю у сфері охорони навколишнього середовища. Спільний простір 
свободи, безпеки та правосуддя стосується такої сфери відносин 
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ЄС та РФ, як юстиція та внутрішні справи. Основою розвитку 
цього напрямку співробітництва між ЄС і Росією, є ідея поваги 
прав людини, які розглядаються в контексті проблеми тероризму, 
незаконної міграції, транскордонної злочинності, включаючи тор-
гівлю людьми та наркотрафіку. Спільний простір зовнішньої без-
пеки зорієнтований на розвиток співробітництва у сфері зовніш-
ньої політики і безпеки шляхом об’єднання зусиль Росії та ЄС у 
справі запобігання конфліктам, врегулювання криз та відновлю-
вальної роботи після конфліктів. Спільний простір досліджень, 
освіти та культури має за мету розвиток співробітництва в галузі 
науки, освіти та культури, зокрема, через програми обміну. Перед-
бачалося, що такі програми сприятимуть зміцненню економічного 
та інтелектуального потенціалу, розвитку контактів між людьми.  

На Московському саміті Росія – ЄС (травень 2005 р.) були 
підписані відповідні «дорожні карти» по кожному простору. «До-
рожня карта» по спільному економічному простору була затвер-
джена 10 травня 2005 р. У ній визначалося, що загальною метою 
спільного економічного простору між РФ та ЄС є створення від-
критого та інтегрованого ринку між Росією та ЄС. Завдання спів-
праці у цьому напрямку полягає в тому, щоби створити умови, які 
сприятимуть розширенню можливостей економічних операторів, 
сприяти розвитку торгівлі та інвестицій, полегшувати створення 
і роботу компаній на основі взаємності, зміцнювати співробітниц-
тво у сфері енергетики, транспорту, сільського господарства, охо-
рони навколишнього середовища, зміцнювати економічне співро-
бітництво і процес реформування, посилювати конкурентоспро-
можність економік ЄС і Росії на принципах недискримінації, про-
зорості, ефективного управління та з урахуванням діалогу ділових 
кіл, що ведеться в рамках Круглого столу промисловців Росії та ЄС. 
При реалізації дій в рамках СЕП будуть братися до уваги пріори-
тети, спільно визначені в рамках регіональних організацій та іні-
ціатив, таких як Рада держав Балтійського моря, «Північний вимір» 
тощо [4]. 

У «Дорожній карті» по спільному простору свободи, безпеки 
та правосуддя вказувалося, що більш тісне співробітництво у сфері 
юстиції та внутрішніх справ, включаючи питання управління кор-
донами і міграції, буде служити завданню будівництва нової Євро-
пи без розділових ліній і тим самим сприяти поїздкам між усіма 
європейцями. У цьому контексті було також прийнято рішення 
вивчити умови для безвізових поїздок як довгострокової перспе-
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ктиви, своєчасно завершити переговори щодо угоди про реадмісію 
та сприяти кращому використанню наявних можливостей для гнуч- 
кості в рамках Шенгенської угоди. Сторони констатували, що спів-
праця між Росією та ЄС у сфері свободи, безпеки і правосуддя вже 
достатньо просунулася і стала ключовим елементом розвитку стра-
тегічного партнерства між обома сторонами. Наприклад, досяг-
нуто прогресу внаслідок встановлення регулярних консультацій 
із прав людини, включаючи права меншин та основні свободи. Ро-
сія та ЄС виявляють значний інтерес до зміцнення співробітниц-
тва у сфері свободи, безпеки і правосуддя в цілях протидії спіль-
ній загрозі з боку організованої злочинності, тероризму та інших 
видів незаконної діяльності, що мають транскордонний характер. 
Співробітництво в цій галузі, що здійснюється на основі спільних 
цінностей, на яких будуються відносини між Росією і ЄС, має ві-
дображати необхідний баланс між безпекою, з одного боку, і пра-
восуддям та свободою, з іншого. Ця «дорожня карта» визначила 
низку узгоджених завдань та сфер співробітництва на коротко-
строкову і середньострокову перспективи та принципи, що лежать 
в основі такого співробітництва між Росією та ЄС, зокрема рів-
ність між партнерами та взаємна повага інтересів; прихильність 
загальним цінностям, зокрема демократії та верховенству права, 
а також їх активному і ефективному застосуванню незалежними 
судовими системами; повага до прав людини, у т. ч. прав осіб, які 
належать до меншин, прихильність та ефективне виконання зобо-
в’язань в рамках, зокрема, конвенцій та відповідних протоколів ООН 
та Ради Європи, а також документів ОБСЄ; повага і дотримання 
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, включа-
ючи гуманітарні положення; повага до основних свобод, включа-
ючи забезпечення свободи та незалежності ЗМІ [3]. 

Цілі «Дорожньої карти» по спільному простору зовнішньої 
безпеки визначалися в контексті того, що Росія та ЄС поділяють 
відповідальність з підтримання міжнародного порядку, заснова-
ного на ефективній багатосторонності. У зв’язку із цим, вони бу-
дуть співпрацювати з метою зміцнення центральної ролі ООН, на-
даючи їй підтримку для ефективного виконання її функцій та здій-
снення діяльності, а також забезпечення ролі та ефективності від-
повідних міжнародних і регіональних організацій, зокрема ОБСЄ 
і Ради Європи, так само як режимів і договорів, які роблять вагомий 
внесок у встановлення більш справедливого та безпечного світу. 
Вказувалося, що РФ і ЄС будуть зміцнювати співробітництво і 
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ЄС та РФ, як юстиція та внутрішні справи. Основою розвитку 
цього напрямку співробітництва між ЄС і Росією, є ідея поваги 
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вальної роботи після конфліктів. Спільний простір досліджень, 
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нуто прогресу внаслідок встановлення регулярних консультацій 
із прав людини, включаючи права меншин та основні свободи. Ро-
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Співробітництво в цій галузі, що здійснюється на основі спільних 
цінностей, на яких будуються відносини між Росією і ЄС, має ві-
дображати необхідний баланс між безпекою, з одного боку, і пра-
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діалог з питань безпеки та врегулювання кризових ситуацій з ме-
тою реагування на сучасні глобальні та регіональні виклики і ос-
новні загрози, особливо такі, як тероризм, розповсюдження зброї 
масового знищення та існуючі й потенційні регіональні й локальні 
конфлікти. Вони приділятимуть особливу увагу забезпеченню між-
народної стабільності, в т. ч. в регіонах, прилеглих до кордонів 
Росії та ЄС. РФ і ЄС визнали, що процеси регіонального співро-
бітництва та інтеграції, в яких вони беруть участь і які засновані 
на суверенних рішеннях держав, відіграють важливу роль у змі-
цненні безпеки і стабільності. Тому вони погоджуються активно 
просувати ці процеси взаємовигідним чином за допомогою орієн-
тованої на результат тісної співпраці та діалогу між РФ та ЄС, вно-
сячи тим самим ефективний внесок у формування великої Європи 
без розділових ліній, заснованої на спільних цінностях. Для до-
сягнення цих спільних цілей РФ і ЄС будуть розширювати спів-
робітництво в таких пріоритетних напрямках, як посилений діалог 
та співробітництво на міжнародній арені; боротьба з тероризмом; 
нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, 
посилення режимів експортного контролю та роззброєння; співро-
бітництво у врегулюванні криз; співробітництво у сфері цивільно-
го захисту [1]. 

Моніторинг реалізації зазначених цілей, які не виключають 
можливості розробки планів дій із конкретних напрямків співро-
бітництва між Росією та ЄС у сфері зовнішньої безпеки, здійсню-
ватиметься в рамках існуючих форматів на зустрічах із «трійкою» 
Комітету з політичних питань та питань безпеки на рівні постій-
них представників та в ході консультацій політичних директорів. 
Сторони звітують про хід виконання цієї «дорожньої карти» на за-
сіданнях Постійної ради партнерства на рівні міністрів та/або на 
міністерських зустрічах Росії з «трійкою» ЄС. За необхідності на 
самітах Росії і ЄС формулюються висновки. За взаємною згодою 
і за пропозицією однієї зі сторін до цієї «дорожньої карти» можуть 
бути внесені поправки.  

«Дорожня карта» по спільному простору науки та освіти, вклю-
чаючи культурні аспекти виходила з того, що в освітній сфері Росія 
вже почала інтегруватися в Європейський простір вищої освіти, 
приєднавшись до Болонського процесу і беручи участь в реалізації 
програми ЄС «Темпус», а сформована недавно програма ЄС «Ераз-
мус Мундус» відкрила шлях до розширення співробітництва. Росій-
ські учасники також задіяні у Програмі ЄС «Молодь», яка сприяє 
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розвитку обмінів і міжкультурному діалогу між молодими людь-
ми, молодіжними лідерами та молодіжними організаціями. Відпо-
відно, метою «Дорожньої карти» по спільному простору науки та 
освіти, включаючи культурні аспекти є використання багатого ін-
телектуального потенціалу Росії та ЄС з метою сприяння еконо-
мічному зростанню за участю громадянського суспільства в Росії 
та ЄС, підвищенню рівня конкурентоспроможності економік Росії 
та Євросоюзу та активізації зв’язків й обмінів у сфері освіти і куль-
тури, серед молоді, сприяння виявленню та застосуванню найкра-
щої практики в цих сферах [2]. 

Оцінюючи створення спільних просторів між ЄС та РФ, зау-
важимо, що незважаючи на відсутність спільної стратегії інтегра-
ції, де-факто відбувається гармонізація російського та європейсько-
го економічного законодавства на основі положень ст. 60 УПС та 
пакету «дорожніх карт». Незацікавленою стороною в цьому питан-
ні є російське чиновництво, оскільки прийняття чітких зобов’язань 
по впровадженню європейських стандартів неминуче зменшить 
корупцію, яка виступає основним джерелом їхнього добробуту, і 
визначить межі довільного тлумачення законів і правил. Парадок-
сально, але у протидії зближенню з ЄС у них є потужний союзник 
в особі російських підприємців, які вбачають загрозу своїм над-
прибуткам від руху в бік Європи.  

«Спільний простір» свободи, безпеки і правосуддя не може 
бути побудований виключно на спільності інтересів, не маючи 
єдиної системи цінностей. Він вимагає чіткого розуміння спільної 
відповідальності, та відповідно високого ступеня довіри між парт-
нерами. Зважаючи на те, що ці перешкоди не усунуті, реальна кон-
цепція єдиного простору внутрішньої безпеки на сьогодні не може 
бути вироблена. Предметно можна говорити тільки про здатність 
Росії та ЄС спільно контролювати явища, що загрожують т. зв. 
м’якій безпеці – наркотрафік, нелегальна міграція, торгівля людьми. 
Безсумнівно, значимим результатом у створенні другого «спіль-
ного простору» є набуття чинності з 1 червня 2007 р. Угоди між 
РФ і ЄС про спрощення видачі віз громадянам РФ та ЄС [8] та 
реадмісію [9].  

Створення «спільного простору» зовнішньої безпеки фактич-
но означає встановлення союзницьких відносин між партнерами. 
Майбутнє партнерства Росії та ЄС в цій сфері залежатиме від 
поглиблення військово-політичної інтеграції всередині ЄС, дина-
міки трансатлантичних відносин та російських позицій в системі 
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діалог з питань безпеки та врегулювання кризових ситуацій з ме-
тою реагування на сучасні глобальні та регіональні виклики і ос-
новні загрози, особливо такі, як тероризм, розповсюдження зброї 
масового знищення та існуючі й потенційні регіональні й локальні 
конфлікти. Вони приділятимуть особливу увагу забезпеченню між-
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бітництва та інтеграції, в яких вони беруть участь і які засновані 
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сячи тим самим ефективний внесок у формування великої Європи 
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Моніторинг реалізації зазначених цілей, які не виключають 
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розвитку обмінів і міжкультурному діалогу між молодими людь-
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тури, серед молоді, сприяння виявленню та застосуванню найкра-
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м’якій безпеці – наркотрафік, нелегальна міграція, торгівля людьми. 
Безсумнівно, значимим результатом у створенні другого «спіль-
ного простору» є набуття чинності з 1 червня 2007 р. Угоди між 
РФ і ЄС про спрощення видачі віз громадянам РФ та ЄС [8] та 
реадмісію [9].  

Створення «спільного простору» зовнішньої безпеки фактич-
но означає встановлення союзницьких відносин між партнерами. 
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міжнародних відносин. На даний час політичні відносини Росії 
та ЄС характеризуються поєднанням дружнього характеру з низь-
ким рівнем реального співробітництва та сильною конкуренцією. 
Серйозною проблемою є й те, що загальна зовнішня політика та 
політика безпеки ЄС перебувають на стадії формування, причому 
в умовах безпрецедентних перетворень, які ще більше поглиби-
лися у зв’язку з вступом в силу Лісабонського договору.  

Головним питанням у створенні простору зовнішньої безпеки 
є зіткнення інтересів на перетині просторів «нового сусідства» та 
СНД, що перетворюється на фактор суперництва. Дилема ЄС у 
цьому питанні проявляється у двох площинах. По-перше, невід-
повідність економічних можливостей і військово-стратегічного та 
оборонного потенціалу. По-друге, на євроатлантичному просторі 
домінують сили НАТО, а не ЄС. Таким чином, з боку ЄС основні 
причини низької якості політичного партнерства полягають у неза-
вершеності будівництва ЄПБО, неясності розподілу компетенції 
між інститутами ЄС і зростання відмінностей у зовнішньополі-
тичних позиціях країн ЄС. З боку Росії – це побоювання втратити 
власну свободу у формуванні зовнішньої політики і дружні стосунки 
з деякими традиційними партнерами; сприйняття поточних реа-
лій зовнішньої політики як «гри з нульовою сумою»; сприйняття 
багатьох дій ЄС як спрямованих на зниження ролі Росії в регіо-
нах її історичного впливу. 

Фактично, одночасно з підписанням документів про «дорожні 
карти», лідери Росії та ЄС досягли на Лондонському саміті Росія–
ЄС в жовтні 2005 р. принципової політичної домовленості про 
укладання Нової базової угоди, яка має замінити діючу Угоду 
про партнерство та співробітництво (УПС). Як Росія, так і ЄС прой-
шли через важливі політичні, економічні та соціальні зміни після 
підписання УПС в 1994 р. і його вступу в силу в 1997 р. Нова ба-
зова угода покликана відобразити ці зміни і зробити якісний крок 
уперед – створити більш міцну правову основу відносин Росія та 
ЄС, зафіксувати загальну прихильність базовим принципам між-
державних відносин, а також вивести взаємодію ЄС та Росії на 
більш високий рівень стратегічного партнерства [11]. 

Між Росією (російську делегацію очолює Постійний представник 
РФ при ЄС В.Чижов) і ЄС (делегації ЄС на переговорах очолює 
Гендиректор Єдиної зовнішньополітичний служби Д.О’Саллівен) 
є також розуміння того, що Нова базова угода буде короткою, рам-
ковою і водночас охоплюватиме всі сфери співпраці. Росія і ЄС 
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почали переговори щодо Нової базової угоди в липні 2008 р. у 
форматі чотирьох робочих груп по чотирьох основних розділах 
майбутнього документа: щодо взаємодії у сфері політичного діа-
логу і зовнішньої безпеки; співпраці у сферах свободи, безпеки і 
правосуддя; галузевій економічній взаємодії; співпраці з питань 
науки і техніки, культури, освіти, ЗМІ, спорту та молодіжної полі-
тики. Підсумки кожного раунду підводяться на пленарному засі-
данні у складі офіційних делегацій. На сьогодні проведено тринад-
цять переговорних раундів. 

Починаючи з 2010 р. стратегія відносин між РФ та ЄС буду-
ється на принципах «Партнерства заради модернізації». На своєму 
25-му саміті в Ростові-на-Дону (31 травня – 1 червня 2010 р.) ЄС 
і Росія проголосили «Партнерство для модернізації» на благо гро-
мадян своїх країн, доручивши координаторам партнерства розро-
бити робочий план щодо постійного контролю здійснення діалогу, 
що має підвищити його ефективність і здатність реагувати на нові 
завдання [7].  

«Партнерство для модернізації» у контексті нової угоди Росія 
– ЄС утворює гнучкі рамками для просування реформ, зміцнення 
зростання і підвищення конкурентоспроможності та ґрунтується 
на результатах, досягнутих до цього часу в контексті чотирьох 
спільних просторів Росія – ЄС, доповнюючи партнерство між РФ 
і країнами-членами ЄС. Основним механізмом реалізації ініціативи 
«Партнерство для модернізації» є галузеві діалоги Росія – ЄС. 

Пріоритетні напрямки «Партнерства для модернізації» охоплю-
ють проблеми розширення можливостей для інвестування в ключові 
галузі, що стимулюють зростання та інновації, зміцнення і по-
глиблення двосторонньої торгівлі та економічної взаємодії, ство-
рення сприятливих умов для малих і середніх підприємств; спри-
яння вирівнюванню технічних регламентів і стандартів, високому 
рівню захисту прав інтелектуальної власності; сприяння розвитку 
стійкої енергоощадної економіки та енергоефективності, підтримка 
міжнародних переговорів з протидії зміні клімату, зміцнення спів-
праці у сферах інновацій, досліджень і розвитку космосу, забез-
печення збалансованого розвитку шляхом вжиття заходів у від-
повідь на регіональні та соціальні наслідки економічної реструк-
туризації, забезпечення ефективного функціонування судової сис-
теми та посилення боротьби проти корупції; сприяння розвитку 
зв’язків між людьми і зміцнення діалогу з громадянським суспіль-
ством для заохочення участі людей та бізнесу. «Партнерство для 
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міжнародних відносин. На даний час політичні відносини Росії 
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почали переговори щодо Нової базової угоди в липні 2008 р. у 
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тики. Підсумки кожного раунду підводяться на пленарному засі-
данні у складі офіційних делегацій. На сьогодні проведено тринад-
цять переговорних раундів. 

Починаючи з 2010 р. стратегія відносин між РФ та ЄС буду-
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і Росія проголосили «Партнерство для модернізації» на благо гро-
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Пріоритетні напрямки «Партнерства для модернізації» охоплю-
ють проблеми розширення можливостей для інвестування в ключові 
галузі, що стимулюють зростання та інновації, зміцнення і по-
глиблення двосторонньої торгівлі та економічної взаємодії, ство-
рення сприятливих умов для малих і середніх підприємств; спри-
яння вирівнюванню технічних регламентів і стандартів, високому 
рівню захисту прав інтелектуальної власності; сприяння розвитку 
стійкої енергоощадної економіки та енергоефективності, підтримка 
міжнародних переговорів з протидії зміні клімату, зміцнення спів-
праці у сферах інновацій, досліджень і розвитку космосу, забез-
печення збалансованого розвитку шляхом вжиття заходів у від-
повідь на регіональні та соціальні наслідки економічної реструк-
туризації, забезпечення ефективного функціонування судової сис-
теми та посилення боротьби проти корупції; сприяння розвитку 
зв’язків між людьми і зміцнення діалогу з громадянським суспіль-
ством для заохочення участі людей та бізнесу. «Партнерство для 
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модернізації» є предметом постійного моніторингу та обміну дум-
ками в рамках діалогу Росія – ЄС на всіх рівнях.  

Незважаючи на те, що розвиток ідеї «Партнерство для модер-
нізації» продовжилося на 26-му саміті 7 грудня 2010 р. в Брюс-
селі [5] і на 27-му саміті 9-10 червня 2011 р. у Нижньому Новго-
роді [6], цілі залишаються загальними та передбачають старі ме-
ханізми реалізації. Проте, інвестиційна привабливість російських 
регіонів і політика, спрямована на зближення економік ЄС і РФ, 
обговорювалися на чотирьох форумах «Росія – ЄС: Партнерство 
для модернізації» в Москві, було підписано 16 двосторонніх парт-
нерських проектів між країнами – членами ЄС і Росією, в яких 
велика увага приділяється питанням торговельно-економічної взає-
модії, та ряд двосторонніх партнерських проектів, які надають 
імпульс модернізаційних процесів. 

Однією з можливостей зробити відносини РФ та ЄС більш 
ефективними є (1) ув’язка з пріоритетами партнерів, такими як 
енергетика, енергетична безпека, енергоефективність, навіть незва-
жаючи на розбіжності в підходах; (2) прив’язка до проектів; (3) ро-
зуміння того, що повільне просування може бути більш надійним 
способом перейти згодом до більш масштабних кроків; (4) вико-
ристання досвіду успішних проектів Росії та країн – членів ЄС 
як фундаменту, на якому може бути побудоване модернізаційне 
партнерство ЄС і Росії; (5) врахування досвіду досягнення цілей, 
зокрема співпраці ЄС і Росії в різних міжнародних інститутах, 
таких як Група восьми і Група двадцяти, в яких вже спостеріга-
ється позитивна динаміка. 
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Болгарія в ЄС: формування нових партнерських 

взаємин 
 
У статті досліджено період членства Болгарії в ЄС. Автор 

зазначає, що труднощі початкового періоду і світова економічна 
криза не дозволяють сповна виявити переваги та невикористані 
можливості нових умов для вирішення стратегічних завдань інте-
грації. З 2007 р. політична система РБ розвивалася динамічно: 
були проведені структурні зміни влади, а законодавство адапто-
ване до правової системи ЄС. У РБ діє багатопартійність і на ос-
нові плюралізму пройшли вибори до місцевих органів влади, загаль-
нонаціональні парламентські вибори 2009 р. та вибори до Євро-
пейського парламенту. У Болгарії продовжується процес консолі-
дації демократії. 

З 2007 р. економіка РБ розвивалась динамічно до появи кризових 
явищ. Членство в ЄС позитивно вплинуло на ріст прямих іноземних 
інвестицій як основного фактора зростання економіки. ЄС допоміг 
використати кошти своїх довступних і структурних фондів для 
вирішення проблем у найслабших сферах розвитку суспільства 
Болгарії, але країна не змогла повною мірою реалізувати потен-
ційну інвестиційну складову навздогінного розвитку. 
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Після чотирьох десятиліть правління Комуністичної партії та 

важкого переходу до демократії, Республіка Болгарія (РБ) обрала 
європейський шлях розвитку, вирішила зайняти своє місце серед 
передових і розвинених країн світу з політичної, економічної та 
соціальної точок зору, тобто ввійти до Європейського Союзу. У 
1999 р. на засіданні в Гельсінкі Європейська рада прийняла заяву 
РБ про вступ до ЄС, що мало життєво важливе значення для май-
бутнього її розвитку. Цим рішенням ЄС намагався уникнути неста-
більності в центрі свого східного кордону, який ретельно контро-
лювала Росія. Для РБ це означало глибоку схильність до верховен-
ства закону, демократії та вільної ринкової економіки, які діяли в ЄС.  

Вважаємо, що ЄС, зробивши крок на шляху до об’єднання кон-
тиненту, поділеного історією й ідеологією, визнав очевидну реаль-
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ність, що Європа не може обійтися без Болгарії, яка поділяє спільну 
долю з іншими країнами-членами. Існували побоювання, що обидві 
сторони у день вступу Болгарії в ЄС, призначений на 1 січня 2007 р., 
вважатимуть питання закритим і призупинять подальші активні ін-
теграційні дії. Реально же вступ вказав на кінець певного процесу, 
розпочатого в 1999 р., і початок нового етапу відносин РБ з ЄС.  

Це актуалізує дослідження нових партнерських взаємин між 
ЄС та країнами-членами, адже відсутність розуміння динаміки у 
відносинах РБ і ЄС може викликати оманливе сприйняття євро-
інтеграції. Слід підкреслити й особливу актуальність статті для 
України, адже: по-перше, оцінки процесу вступу РБ до ЄС важли-
ві для України, яка теж убачає шлях свого подальшого розвитку 
в європейській інтеграції; по-друге, Україна, як і РБ, має глибокі 
культурні відмінності між двома реаліями (сучасним станом роз-
витку держави і європейською спільнотою), що може стати клю-
човим чинником в її просуванні до ЄС.  

Метою цієї статті є дослідження зусиль і труднощів у діяль-
ності РБ після вступу до ЄС, спрямованих на створення міцних 
партнерських відносин.  

Виклад матеріалів дослідження.  Діяльність Болгарії як члена 
Євросоюзу та їх взаємини перебувають під постійним контролем 
різних органів ЄС. У зв’язку із цим, болгари відчувають значний 
тиск ЄС. Вступ РБ до ЄС розпочав складний процес практичного 
пристосування країни до політичного середовища ЄС, реальної 
адаптації національних інститутів і політичних структур до участі 
в його політиці, імплементації наднаціонального права у націо-
нальне. Загальні принципи, критерії і стандарти, закріплені у праві 
ЄС, мають пряму дію і верховенство над законами, прийнятими в 
РБ [10, с. 17]. Болгарія прийняла конституційні основи для транс-
феру частини суверенітету і законодавчих функцій інститутам ЄС. 
У своїх звітах Європейська комісія (ЄК) вказала, що РБ у цілому 
досягла відповідності політичним критеріям членства, але відзна-
чила й наявні недоліки у політичному житті країни. Рекомендації 
стосувалися найсамперед створення нових інституцій РБ та акти-
візації процесу адаптації до правового поля ЄС. У 2007 р. Народ-
ні Збори (НЗ – парламент РБ) прийняли понад 200 законів і актів, 
спрямованих на виконання рекомендацій ЄК, змін у Конституції 
Болгарії, судовій системі, розвитку місцевого самоврядування. 

За рекомендаціями ЄС у РБ триває адміністративна реформа, 
спрямована на модернізацію державної адміністрації, її діяльності, 
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обслуговування населення; розвивається система е-управління; під-
вищено вимоги до рівня кваліфікації державних службовців, запро-
ваджено конкурси при їх призначенні на посаду; створено адмі-
ністративні структури для взаємодії з органами ЄС, ефективного 
використання коштів, які виділяються з його фондів. Цій справі 
ЄС приділяє особливу увагу. При порушенні стандартів управлі-
ння та фінансового контролю за використанням коштів ЄС, ви-
явлення зловживань трансфери коштів можуть бути призупине-
ні, як це вже було влітку 2008 р. [23]. ЄК контролює реформу судо-
вої системи. Для дотримання незалежності судової системи від 
інших гілок влади до Конституції РБ внесені зміни. ЄС вказує, 
що нові нормативні акти повинні сприяти прозорості й ефектив-
ності судових процедур, що слід підвищити вимоги до професіо-
налізму кадрів. 

Особливе значення має активізація боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю. РБ ратифікувала Конвенцію ООН і 
РЄ по боротьбі з трафіком людей, створила комісію з цих питань, 
а в судовій системі спеціалізований відділ – Державне агентство 
«Національна безпека» [18]. З 2007 р. діє Закон про оприлюднення 
даних про майно осіб, які займають високі посади. Закон розширив 
коло осіб, власність яких внесена до спеціального Реєстру Рахунко-
вої палати за поданими деклараціями (ЗМІ гарантований доступ 
до Реєстру) [7]. 

Правові акти щодо відповідальності за фінансові порушення 
і відмивання грошей узгоджені з нормами ЄС, але тягар невиріше-
них проблем у судовій системі, боротьбі з корупцією – ще значний. 
Попри зусилля РБ щодо створення необхідних інститутів, впро-
вадження процедур і процесів, як відмітила ЄК в Моніторинговому 
звіті у липні 2008 р. [5], результатів ще мало. Крім прийняття зако-
нів необхідне їх виконання; адміністрація, судова система вимага-
ють серйозного зміцнення. РБ прагне брати повноправну участь у 
ЄС, отримувати інформацію про його політику і впливати на неї, 
виходячи з власних інтересів. 

Дослідження, проведені в РБ у 2009 р., показали, що 60% рес-
пондентів підтримують ЄС, але понад 70% вважають, що інтереси 
РБ в ЄС не захищені, майже 85% вказали, що РБ – не активний 
член ЄС [3; 22]. Коментуючи ці дані, директор Інституту «Від-
крите суспільство» Г.Стойчев вказав, що в РБ триває дискусія щодо 
питань використання європейської політики, впливу на неї ЄС, але 
менше розглядається її участь у формуванні європейської політики. 
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Влітку 2009 р. відбулися вибори до Європейського парламен-
ту (ЄП) і НЗ Болгарії. За підсумками виборів партія «Громадяни 
за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) делегувала до ЄП 5 
членів, Болгарська соціалістична партія (БСП)  – 4, Рух за права і 
свободи (РПС – партія турецької меншини РБ) – 3, партія «Атака» і 
Національний рух «Симеон Другий» (НРСД) – по 2, Союз демо-
кратичних сил (СДС) – 1. Представники партій, згідно своїх іде-
ологічних переваг, примкнули до груп Європейської народної пар-
тії (ЄНП), Партії європейських соціалістів (ПЄС), євролібералів, 
а делегат від партії «Атака» поповнив лави європейських націо-
налістів. На виборах до НЗ правляча коаліція БСП зазнала пораз-
ки. ГЕРБ отримав більшість голосів виборців і 116 з 240 місць у 
НЗ, але не абсолютну більшість. Прем’єр Б.Борисов відмовився 
від коаліційного принципу формування уряду і заявив, що основна 
мета уряду ГЕРБ – гарантувати і здійснювати європейський роз-
виток країни. 

Адаптація зовнішніх економічних зв’язків РБ до умов євро-
пейського ринку значною мірою стабілізувалася ще до вступу краї- 
ни в ЄС. Економічні суб’єкти РБ діяли на ринку ЄС за спільними 
правилами з країнами-членами. Після вступу в ЄС щодо РБ пов-
ною мірою було впроваджено нетарифні інструменти, що регулю-
ють торгівлю між членами ЄС: квотування (найперше експорту с/г 
продукції), ліцензування, митний контроль із функціями статис-
тичного обліку та нагляду за дотриманням квот і наявністю ліцен-
зій при перетині товарами національних кордонів. Крім безпереч- 
них переваг вільного руху товарів, капіталів і робочої сили в межах 
ЄС, поширення його правил на зовнішньоекономічну діяльність 
РБ мало низку негативів. Так, бюджет не отримав частину надхо-
джень від ПДВ; митні збори від торгівлі РБ із третіми країнами 
стали надходити до казни ЄС. Державні кордони РБ з Туреччи-
ною, Македонією і Сербією стали зовнішніми кордонами ЄС, що 
вимагало оснащення митних пунктів обладнанням за сучасними 
стандартами, використання інтегрованих інформаційних систем 
(у РБ проект фінансувався з програмою PHARE). Візовий режим 
із цими країнами значно скоротив обсяги «валізового туризму». 

Зміни у митному режимі визначили нові межі преференційної 
торгівлі. До списку преференційних партнерів РБ входять країни 
ЄАВТ, Туреччина, Ізраїль, Молдова, Албанія, Хорватія, Македо-
нія, Сербія, БіГ, Чорногорія, Алжир, Єгипет, Йорданія, Ліван, Сирія, 
Марокко, Туніс, ПАР, Чилі, Мексика [4]. 
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РБ як член ЄС щороку розробляє і приймає Плани дій. План 
2012 р. включав понад 250 пунктів, пропозиції робочих груп при 
Раді з європейських питань (аналогічно до планів 2007-2011 рр.). 
Серед них є заходи щодо введення у законодавство РБ директив, 
у яких настали терміни змін. Уряд схвалює річні програми участі 
РБ у прийнятті рішень ЄС. Серед директив 2009 р. – зміни до Зако-
ну про іноземців, які синхронізували з аналогічними вимогами ЄС 
до видачі дозволів на перебування іноземців у Болгарії; збільше-
ння розміру мінімальної іноземної інвестиції для отримання доз-
волу на постійне перебування в РБ з 500 тис. дол. до 750 тис. євро 
тощо [12].  

 За час підготовки до вступу в ЄС відбулися принципові струк-
турні зміни у зовнішніх зв’язках РБ: понад половина її зовнішньо-
го товарообігу, 80% накопичених прямих іноземних інвестицій (ПІІ), 
основна частина кредитних потоків припадала на ЄС. У 2006 р. 
понад 50% експорту РБ та 53,4% імпорту припадало на країни ЄС. 
Після 2007 р. частка країн ЄС в експорті РБ практично не змінила-
ся, а питома вага в сумарному імпорті знизилася на 3,3%. На цьому 
тлі зросла частка ЄС у сумарному негативному торговельному 
сальдо, а в 2008 р. – знизилася до 1/3. Провідні болгарські торго-
вельні партнери по ЄС – Німеччина, Греція, Італія, Франція і Вели-
кобританія [8]. Ринки трьох останніх країн досягли «насичення» 
болгарською продукцією, й обсяг її експорту в них зменшився. 
Скоротився й імпорт із цих країн. Тож їх частка у зовнішній тор-
гівлі РБ знизилася. Частка Румунії в експорті РБ зросла на 5%, а 
в імпорті– на 4%. Зменшилася питома вага і ФРН, яка в 2003 р. 
посідала перше місце в РБ серед імпортерів, а згодом знову на 
лідерські позиції вийшла Росія [29, с. 294]. 

Розширення можливостей вільної торгівлі на ємному ринку 
ЄС відповідає інтересам РБ, але це вимагає вдосконалення товар-
ної структури торгового обороту. В умовах економічної кризи то-
варообіг РБ з ЄС суттєво скоротився. Товарна структура експорту 
РБ в ЄС, як і до вступу в нього, мала досить обмежені обсяги і но-
менклатуру: вивозили продукцію кольорової і чорної металургії, 
хімічні товари, вузьку номенклатуру виробів текстильної та швей-
ної промисловості; в 2008 р. майже в 2 рази зросли поставки про-
довольчої сировини, в результаті високих врожаїв с/г продукції, 
найперше зерна [6, с. 100-101]. Перші місця серед товарних пози-
цій кілька років займали нерафінована мідь, мідні катоди, прокат 
чорних металів, кальцинована сода, взуття, жіночий одяг. Майже 
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40% продукції, що вивозиться, виробляється на основі давальни-
цької сировини. У структурі імпорту основні місця серед окремих 
товарних позицій займає давальницька сировина, автомобілі, побу-
това техніка.  

Диспропорції у товарній структурі експорту й імпорту зумо-
вили ріст негативного сальдо в торгівлі РБ з ЄС (з 2,1 млрд євро 
у 2006 р. до 3 млрд євро у 2011 р.). І хоча частка ЄС у сумарних 
значеннях дефіциту торгового балансу скоротилася за останні роки 
до 33%, ЄС активно «брав участь» у збільшенні сумарного нега-
тивного сальдо поточних платежів, розмір якого в 2008 р. склав 8,6 
млрд євро при – 8,76 млрд євро сумарного дефіциту торгового ба-
лансу [8]. В 2007-2011 рр. дефіцит поточного рахунку перевищу-
вав 1/4 ВВП. Розмір показника поставив економіку РБ у скруту в 
період розгортання світової кризи. Захід вважав, що проблеми з 
поточними платежами здатні дестабілізувати фінансово-банківську 
систему РБ, яка спочатку кризи була в доброму стані.  

В останні роки РБ досягла значних успіхів у залученні ПІІ. У 
2007 р. їх розмір склав $ 8,3 млрд, тобто зріс у порінянні 2000 р. 
майже у 9 разів. Але з середини 2008 р. темпи ПІІ знизились через 
світову фінансову кризу. Так, якщо в 2006 р. співвідношення ПІІ 
до ВВП було 29,7%, то в 2008 р. – 19,2%. На відміну від 2006-
2007 рр., коли ПІІ перекривали негативний баланс поточних пла-
тежів, у 2008 р. вони лише збалансували негативне сальдо поточ-
ного рахунку на 71,4%. Основними інвесторами в перші 2 роки 
членства РБ в ЄС були Австрія (8,4% у 2007 р. і 18% у 2008 р.), 
Нідерланди (9,5% і 15,7%) і Великобританія (15,9%  і 8,7%). Лі-
дер за накопиченням інвестицій у РБ – Австрія, вклала в її еко-
номіку понад 4 млрд євро. Давні експортери капіталу в РБ з ЄС–
Бельгія та ФРН [1]. 

У 2007-2008 рр. у РБ спостерігався бум купівлі іноземцями 
нерухомості: у 2006 р. в неї вклали 29% усіх капіталів, що надій-
шли до країни, в 2007 р. – 29,5%; у 2008 р. – на тлі початку кризи, 
частка інвестицій в цю сферу навіть дещо зросла до 30,8%. У 2007-
2008 рр. знову зросли (після спаду 2006 р.) обсяги ПІІ, спрямо-
вані на фінансове посередництво (25% і 24% відповідно). У 2006 р. 
17% інвестицій вклали в переробну промисловість. У 2007 р. зни-
зилася частка цього сектора до 11%, а в 2008 р. питома вага пере-
робної промисловості зросла до 13,2%, хоч так і не досягла перед-
вступного рівня. Майже 15% ПІІ у 2007 р. надійшли у торгівлю і 
послуги, а в 2008 р. їх частка знизилася до 13%. 
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На ріст ПІІ найбільше вплинула світова фінансово-економічна 
криза. РБ не змогла у сприятливі для її економічної кон’юнктури 
роки забезпечити умови для активніших ПІІ в інноваційні сфери. 
Втім, ПІІ в нерухомість і будівництво створили добру основу для 
розвитку її туристичного бізнесу. При виході з гострої фази кри-
зи при загальному дефіциті коштів це дало збіднілому середньому 
класу ЄС, РФ, України відносно недорогі й доступні туристичні 
послуги. Доходи від туризму мають значення для посткризового 
відновлення економіки РБ. Навіть у 2008 р., за виражених ознак 
кризи, що позначилися на зимових видах іноземного туризму, РБ 
відвідали 8,5 млн осіб, що залишили в країні 2,4 млрд євро [15]. 

Попри перевагу ПІІ у нерухомість та фінансове посередниц-
тво, в докризовий період у реальному секторі економіки успішно 
функціонували підприємства і компанії, придбані чи збудовані вели-
кими інвесторами Заходу, в т.ч. ТНК країн ЄС [17, с. 87]. Низький 
10% корпоративний податок, який у РБ ввели у 2008 р., поправки 
до Закону про підтримку ПІІ, порівняно дешева робоча сила, спри-
ятливе геополітичне положення, м’який клімат, живописна і різно-
манітна природа (гори з рекреаційними і бальнеологічними ресур-
сами, протяжне морське узбережжя, численні природні пам’ятники 
і заповідники) – добрі передумови для зростання ПІІ, найперше 
європейських, в економіку РБ. 

Завдяки угодам, підписаним з РФ про поставку природного 
газу (до 2030 р.) і нафти (для «Лукойл-Бургас») та спорудження 
російсько-французько-німецьким консорціумом нової АЕС «Беле-
не», РБ претендує на провідні позиції як регіональний енергетич-
ний центр. Після «газової кризи» січня 2009 р. РБ шукає шляхи 
резервних поставок енергоресурсів, найперше газу. У найближчій 
перспективі за фінансової підтримки ЄС Болгарія передбачає зв’я-
зати свою газотранспортну систему з грецькою, турецькою та румун-
ською. Для зв’язку болгарської та румунської газотранспортних 
систем ЄК передбачає виділити Болгарії 20 млн євро, а для бол-
гарської і грецької – 40 млн євро [11, с. 124]. 

Важливе значення для залучення ПІІ має поліпшення транс-
портної інфраструктури (з використанням коштів європейських 
фондів, Європейського інвестиційного банку – ЄІБ), екології. Для 
конкурентоспроможності економіки РБ принциповим було ефе-
ктивне використання фондів ЄС, істотна частка коштів яких приз-
начена для спорудження і модернізації інфраструктурних об’єктів, 
поліпшення екології, створення бізнес-середовища за нормами ЄС, 
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40% продукції, що вивозиться, виробляється на основі давальни-
цької сировини. У структурі імпорту основні місця серед окремих 
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піднесення рівня економічного розвитку відсталих районів. У 2007-
2013 рр. для РБ передбачено виділити 11 млрд євро з фондів ЄС 
[25, с. 87]. Із них 3,2 млрд – з ЄФРР, 2,6 млрд – з Європейського 
фонду с/г управління та гарантій, 2,3 млрд – з Фонду згуртуван-
ня, 1,2 млрд – із Соціального фонду ЄС. Крім того, до 2010 р. у РБ 
надходили кошти з доприєднавчих Фондів ФАРЕ, ІСПА і САПАРД. 

Досвід діяльності РБ в ЄС показав, що адмінпроцедури усклад-
нюють отримання коштів з Єврофондів, а недостатня інституцій-
на і програмна підготовка створює ризик неповного використання 
виділених країні грошей. Великі проблеми виникають і зі спів- 
фінансуванням проектів РБ, надто коли мова йде про виділення 
коштів економічно відсталим малим громадам, які не можуть за-
безпечити потрібний обсяг інвестицій. Восени 2006 р., щоби ви-
рішити ці проблеми, уряд утворив фонд «Прапор» для кредиту-
вання проектів у громадах, що претендували на фінансування з 
коштів Єврофондів [26]; прийняв рішення про забезпечення гро-
мад державною фінансовою підтримкою в розмірі 15% від обся-
гів співфінансування [27, с. 74-75]. Велика увага уряду до цього 
питання не випадкова: з 11 млрд євро, передбачених ЄС для РБ 
на 2007-2013 рр., 4 млрд повинні бути освоєні через проекти гро-
мад [27, с. 77]. 

Для мінімізації труднощів адаптації Єврофондів на 2007 р. РБ 
виділила 334 млн євро для освоєння коштів доприєднавчих фон-
дів і 616 млн євро на 2008 р. для підготовки програм і проектів з 
освоєння коштів структурних фондів. До кінця 2006 р. були ство-
рені всі необхідні для цього адміністративні ланки, а в 2007 р. 
проведена державна акредитація агентств і дирекцій з управління 
коштами. Відповідно до політики ЄС, у галузі забезпечення ціле-
спрямованого й ефективного використання коштів фондів уряд РБ 
розробив програму на 2007-2013 рр. – «Національна стратегічна 
референтна рамка» [14] та підготував сім оперативних програм 
згідно пріоритетів розвитку: «Конкурентоспроможність», «Регіо-
нальний розвиток», «Транспорт», «Навколишнє середовище», «Техніч-
на допомога», «Людські ресурси», «Адміністративний потенціал». 
У 2007 р. НЗ вирішили створити спеціальний орган, який би через 
парламентську комісію з європейської інтеграції здійснював кон-
троль за дотриманням правил освоєння Єврофондів [20]. Але адмі-
ністративна система РБ «захлинулася» новими для неї завданнями 
у сфері освоєння коштів і другий рік членства Болгарії в ЄС вия-
вився провальним. Через зловживання і недостатній контроль за 
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витратами виділених валютних ресурсів РБ у 2008 р. за рішен-
ням ЄК не отримала понад 500 млн євро: їй не дали 250 млн євро 
з програми ФАРЕ на розвиток інфраструктури; призупинили фі-
нансування проектів за програмою САПАРД у розмірі 121 млн 
євро, виділених на розвиток с/г та регіональну економічну діяль-
ність, і частини проектів за програмою ІСПА на загальну суму 
150 млн евро [25, с. 89-90]. 

Восени 2008, після критичної оцінки ЄС виконання довступ- 
них програм, уряд РБ усунув недоліки, які заважали надходжен-
ням із фондів ЄС. До кінця року домовленості з ЄС охопили 1570 
проектів на суму 1,65 млрд євро, а в 2009 р. таких проектів було 
365 на суму 54 млн євро. Результативність освоєння коштів зі струк-
турних фондів у 2008-2009 рр. дозволила уряду просити ЄК про 
збільшення попередніх виплат по схвалених проектах з 10-20% до 
30%. У квітні 2009 р. ЄК прийняла рішення виділити РБ додат-
ково 88 млн євро [28]. Великим інвестором РБ є ЄІБ, який фінан-
сує проекти в галузі транспорту і комунікацій, енергетики, еко-
логії, освіти, наукової роботи й інновацій. За меморандумом між 
ЄІБ і РБ, банк до 2013 р.надав позики на суму 4,5 млрд євро. ЄІБ 
взяв участь у фінансуванні інфраструктурних проектів, кошти на 
реалізацію яких РБ отримала після вступу в ЄС з європейських 
структурних фондів і Фонду згуртування. Крім кредитування, Банк 
через ініціативу JASPERS спільно з ЄК та ЄБРР надав безкош-
товну технічну допомогу в підготовці проектів, запропонованих 
для фінансування з європейських фондів. 

Вигідне геополітичне розміщення РБ визначило вибір її тери-
торії для реалізації низки великих міжнародних проектів, в яких 
активно задіяні країни ЄС. З 2010 р. у РБ будують нафтопровід 
Бургас – Александруполіс, яким російська нафта піде на північ 
Греції, РБ отримає кошти від транзиту, а південні країни ЄС –
додаткову нафту з РФ. Нафтопровід дозволить РФ істотно скоро- 
тити доставку нафти морським шляхом через турецькі протоки, 
простій суден в яких збільшує її кінцеву ціну і термін поставки 
споживачам з ЄС. 

На стадії розробки перебувають два альтернативних проекти 
нових газопроводів, які планують прокласти територією РБ до 
країн ЄС. Перший із них – російсько-італійський  «Південний потік», 
одна з гілок якого йтиме на південь Італії (через Грецію, а далі 
морем), друга – на північ Італії через Сербію, Угорщину й Австрію. 
Тут об’єднали зусилля «Газпром» РФ (він же й постачальник газу) і 
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піднесення рівня економічного розвитку відсталих районів. У 2007-
2013 рр. для РБ передбачено виділити 11 млрд євро з фондів ЄС 
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фонду с/г управління та гарантій, 2,3 млрд – з Фонду згуртуван-
ня, 1,2 млрд – із Соціального фонду ЄС. Крім того, до 2010 р. у РБ 
надходили кошти з доприєднавчих Фондів ФАРЕ, ІСПА і САПАРД. 

Досвід діяльності РБ в ЄС показав, що адмінпроцедури усклад-
нюють отримання коштів з Єврофондів, а недостатня інституцій-
на і програмна підготовка створює ризик неповного використання 
виділених країні грошей. Великі проблеми виникають і зі спів- 
фінансуванням проектів РБ, надто коли мова йде про виділення 
коштів економічно відсталим малим громадам, які не можуть за-
безпечити потрібний обсяг інвестицій. Восени 2006 р., щоби ви-
рішити ці проблеми, уряд утворив фонд «Прапор» для кредиту-
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коштів Єврофондів [26]; прийняв рішення про забезпечення гро-
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на 2007-2013 рр., 4 млрд повинні бути освоєні через проекти гро-
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Для мінімізації труднощів адаптації Єврофондів на 2007 р. РБ 
виділила 334 млн євро для освоєння коштів доприєднавчих фон-
дів і 616 млн євро на 2008 р. для підготовки програм і проектів з 
освоєння коштів структурних фондів. До кінця 2006 р. були ство-
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У 2007 р. НЗ вирішили створити спеціальний орган, який би через 
парламентську комісію з європейської інтеграції здійснював кон-
троль за дотриманням правил освоєння Єврофондів [20]. Але адмі-
ністративна система РБ «захлинулася» новими для неї завданнями 
у сфері освоєння коштів і другий рік членства Болгарії в ЄС вия-
вився провальним. Через зловживання і недостатній контроль за 
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витратами виділених валютних ресурсів РБ у 2008 р. за рішен-
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державні компанії транзитних країн та країн-імпортерів, що за-
безпечить швидкі темпи спорудження і гарантовані обсяги поста-
вок. За останніми даними, «Газпром» передбачає поставляти цим 
газопроводом щорічно не 30 млрд куб. м газу, а в двічі більше [2]. 
Другий газопровід – «Набукко» [13], яким іранський і азербай-
джанський газ йтиме через територію РБ до країн ЦПСЄ, сприя-
тиме досягненню декларованої ЄС мети зміни джерел постачан-
ня енергоресурсів; він підтримується ЄС і низкою країн, що бе-
руть участь у проекті. На роботи з проектування «Набукко» ЄК 
виділила 250 млн євро [21]. 

Проблема диверсифікації джерел поставок енергії до країн ЄС 
– один із найсуперечливіших аспектів затвердженої ЄК в березні 
2006 р. Енергетичної стратегії ЄС, особливо щодо забезпечення 
потреб його членів природним газом. З одного боку, РФ, що має 
найбільші запаси природного газу, є провідним його світовим екс-
портером і ближчим за інших зовнішніх постачальників до країн 
ЄС, задовольняє від 24% до 100% їх імпортних потреб у цьому 
паливі. Потреби Литви, Латвії, Естонії, Болгарії, Словаччини і 
Фінляндії РФ задовольняє на 98-100%, Греції, Чехії, Австрії, Угор-
щини – на 82%, Словенії – на 52%, Польщі – на 43%, ФРН – на 
39%, Італії – на 31%, Франції – на 24% [16, с. 52]. Багато спожи-
вачів російського газу в Європі, включаючи найбільших (ФРН, 
Францію, Італію), підписали довгострокові угоди з «Газпромом» 
про його імпорт: ФРН – до 2030 р., Італія – до 2035 р., Австрія – 
до 2027 р., Фінляндія – до 2025 р. На менший термін підписані 
договори з новими членами ЄС: Угорщиною – до 2015 р., Чехією 
– до 2020 р., Польщею – до 2022 р. Тож не зрозуміло, чому парт- 
нери по ЄС важко зреагували на укладення аналогічної угоди Росії 
з РБ на період до 2030 р.  

Як і більшість європейських країн, РБ не зможе обійтись без 
російського газу ще 10-15 рр. З іншого боку, країни ЄС сприйма-
ють таку ситуацію як «стратегічно несприятливу» в аспекті мож-
ливого політичного «газового» тиску на них РФ. У розробленій 
Енергетичній стратегії ЄС, відсутня єдина політика у сфері атом-
ної енергетики. Якби європейська енергетична солідарність, що 
зароджується, мала місце на переговорах із приєднання до ЄС країн 
ЦПСЄ, їм би поспішно не нав’язали умови про закриття своїх дію-
чих ядерних реакторів.  

Для РБ стан її атомної енергетики – дуже відчутний бік адап- 
тації. На вимогу ЄК, і як умову прийняття до ЄС, вона вимушено 
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в 2002 р. і 2006 р. закрила по 2 блоки потужністю 440 мгвт на 
АЕС «Козлодуй», термін експлуатації яких був далекий від гра-
ничного. Функціонування АЕС тривалий час дозволяло РБ бути 
провідним експортером електроенергії в ПСЄ: в 2006 р. вона екс-
портувала до сусідніх балканських країн 7,8 млрд кВт-год (45% 
їх імпортних потреб) [24, с. 339]. Після закриття 3-го і 4-го бло-
ків АЕС проблеми з енергопостачанням відчули Чорногорія, БіГ, 
Македонія, Сербія, а в 2009 р. у час «газової» кризи РФ – Україна 
– і сама Болгарія. За виведену з експлуатації АЕС РБ отримала від 
ЄК компенсацію в 550 млн євро, що значно менше втраченого 
прибутку. У 2009 р., враховуючи втрати економіки від світової 
та «газової» кризи, РБ поставила перед ЄК питання про компен-
сації до обсягу, отриманого Литвою і Словаччиною за закриття 
АЕС [9]. РБ оцінила свої збитки в 1,6 млрд євро [19]. 

Факт, що виключно важливе для РБ питання було другоряд-
ним для ЄС, а її інтереси не врахували сповна, відображає скла-
дні й суперечливі взаємини між членами ЄС. У Третьому законо-
давчому енергетичному пакеті (квітень 2009 р.) встановлено єдині 
європейські критерії ядерної безпеки і створення загальноєвропей-
ського органу ядерного регулювання, що дозволяє приймати аргу-
ментовані рішення про майбутнє ядерних реакторів. Потреба адап-
тації до єдиної економічної політики ЄС у сферах, де відсутні чіткі 
правила гри, створює для «новачків» серйозні труднощі, особливо 
в умовах кризи. 

Отже, короткий період членства РБ в ЄЄ і світова криза не 
дозволяють сповна виявити переваги та невикористані можливості 
нових умов для вирішення стратегічних завдань інтеграції. Дос- 
від показує, що у складі ЄС з 2007 р. політична система РБ роз-
вивалася динамічно: були проведені структурні зміни в гілках вла-
ди, адаптовано законодавство РБ до правової системи ЄС. У РБ 
діє багатопартійність і на основі плюралізму пройшли вибори до 
місцевих органів влади, загальнонаціональні парламентські вибори 
2009 р. та вибори до Європейського парламенту. Продовжувався 
процес консолідації демократії. 

З 2007 р. економіка РБ розвивалася динамічно до появи кри-
зових явищ. Членство в ЄС позитивно вплинуло на ріст ПІІ як основ-
ного фактора зростання економіки. ЄС допоміг використати кошти 
своїх довступних і структурних фондів для вирішення проблем у 
найслабших сферах РБ. Але РБ не повною мірою реалізувала по-
тенційну інвестиційну складову навздогінного розвитку. 
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Для РБ стан її атомної енергетики – дуже відчутний бік адап- 
тації. На вимогу ЄК, і як умову прийняття до ЄС, вона вимушено 
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в 2002 р. і 2006 р. закрила по 2 блоки потужністю 440 мгвт на 
АЕС «Козлодуй», термін експлуатації яких був далекий від гра-
ничного. Функціонування АЕС тривалий час дозволяло РБ бути 
провідним експортером електроенергії в ПСЄ: в 2006 р. вона екс-
портувала до сусідніх балканських країн 7,8 млрд кВт-год (45% 
їх імпортних потреб) [24, с. 339]. Після закриття 3-го і 4-го бло-
ків АЕС проблеми з енергопостачанням відчули Чорногорія, БіГ, 
Македонія, Сербія, а в 2009 р. у час «газової» кризи РФ – Україна 
– і сама Болгарія. За виведену з експлуатації АЕС РБ отримала від 
ЄК компенсацію в 550 млн євро, що значно менше втраченого 
прибутку. У 2009 р., враховуючи втрати економіки від світової 
та «газової» кризи, РБ поставила перед ЄК питання про компен-
сації до обсягу, отриманого Литвою і Словаччиною за закриття 
АЕС [9]. РБ оцінила свої збитки в 1,6 млрд євро [19]. 

Факт, що виключно важливе для РБ питання було другоряд-
ним для ЄС, а її інтереси не врахували сповна, відображає скла-
дні й суперечливі взаємини між членами ЄС. У Третьому законо-
давчому енергетичному пакеті (квітень 2009 р.) встановлено єдині 
європейські критерії ядерної безпеки і створення загальноєвропей-
ського органу ядерного регулювання, що дозволяє приймати аргу-
ментовані рішення про майбутнє ядерних реакторів. Потреба адап-
тації до єдиної економічної політики ЄС у сферах, де відсутні чіткі 
правила гри, створює для «новачків» серйозні труднощі, особливо 
в умовах кризи. 

Отже, короткий період членства РБ в ЄЄ і світова криза не 
дозволяють сповна виявити переваги та невикористані можливості 
нових умов для вирішення стратегічних завдань інтеграції. Дос- 
від показує, що у складі ЄС з 2007 р. політична система РБ роз-
вивалася динамічно: були проведені структурні зміни в гілках вла-
ди, адаптовано законодавство РБ до правової системи ЄС. У РБ 
діє багатопартійність і на основі плюралізму пройшли вибори до 
місцевих органів влади, загальнонаціональні парламентські вибори 
2009 р. та вибори до Європейського парламенту. Продовжувався 
процес консолідації демократії. 

З 2007 р. економіка РБ розвивалася динамічно до появи кри-
зових явищ. Членство в ЄС позитивно вплинуло на ріст ПІІ як основ-
ного фактора зростання економіки. ЄС допоміг використати кошти 
своїх довступних і структурних фондів для вирішення проблем у 
найслабших сферах РБ. Але РБ не повною мірою реалізувала по-
тенційну інвестиційну складову навздогінного розвитку. 
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Чималі труднощі є на шляху реального входження в політико-
правовий простір ЄС, практичного впровадження норм і правил 
нового господарського статусу структурами управління й еконо-
мічними суб’єктами. Вважаємо, що позитивний ефект від член-
ства в ЄС, труднощі і втрати залежатимуть від багатьох факторів. 
Інтеграційні переваги, стабільні й чіткі правові норми підприєм-
ницької діяльності, надані кошти з Європейських фондів повинні 
стимулювати економічне зростання. Водночас існують ризики і 
перешкоди в реалізації оптимістичних прогнозів. Вони зазвичай 
мають управлінський і поведінковий характер – наскільки адек-
ватною буде реакція економічних суб’єктів на змінені умови, зу-
силля з реалізації можливостей, які відкрилися перед РБ, в якій 
мірі в узгодженій з ЄС економічній політиці будуть враховані осо-
бливості і потреби Республіки Болгарія. Важливе значення має 
адекватний урядовий аналіз причин негативного впливу світової 
фінансової й економічної кризи на різні сфери економіки та по-
шук напрямів виходу держави з кризи.  
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Вера БУРДЯК 
 

Болгария в ЕС: формирование новых партнерских-
взаимоотношений 

В статье исследован период членства Болгарии в ЕС. Автор 
отмечает, что трудности начального периода и мировой экономи-
ческий кризис не позволяют в полной мере выявить преимущества 
и неиспользованные возможности новых условий для решения 
стратегических задач интеграции. С 2007 г. политическая система 
РБ развивалась динамично: проведены структурные изменения 
власти, законодательство РБ адаптировано к правовой системе ЕС. 
В РБ действует многопартийность, и на основе плюрализма про-
шли выборы в местные органы власти, общенациональные пар-
ламентские выборы 2009 г. и выборы в Европейский парламент. 
В Болгарии продолжается процесс консолидации демократии. 

 С 2007 г. экономика РБ развивалась динамично до начала кри-
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The Absent Facts that Would Made Europe  

be a Democratic Nation 
 

The main purpose of this article is to tackle the problem of the 
foundations of European democratic construction. It is obviously that 
the construction started from the top to the bottom, it is the politicians’ 
work; this is the reason why nowadays it raises a lot of question and 
debates. As integration advances more and more, we see a lot of prob-
lems in the Union: citizens’ protests, economic difficultys. Those facts 
make us to ask if the European Union is not a form without substance. 
Following a historical review we will observe that the European demo-
cracy grew up inside the nation-states, there the people understood it. 
Building a meta-democracy in Europe it would mean to have a kratos 
without a real demos. This is one of the reasons against an european 
federal project, at least for the moment; another is that remarked by 
philosophers like Immanuel Kant or John Rawls: it is dangerous an 
european over state because of his potential despotic implications. 

Keywords: nation, democracy, confederalism, constitution, optimal 
currency area. 

 
In the past, until the XIX century, to define a certain community 

of people that had some common characteristics – same language, way 
of dressing, religion, customs, same social and government system – it 
was used the term «People», members’ name being assigned from out-
side (for example, the people that lived in the Muntenia, were called 
«vlachs»), fact that show that they didn’t had any conscience about 
their ethnical identity. But despite this, there existed the conscience that 
they are part of a community, specially when an outside danger was 
arriving; this fact was noted too, by Ernest Gellner: «[…] but we can 
say that the national sentiment, if not the nations themselves, exist for 
a long time: Joan of Arc chased the English people out of France […] 
We can effectively observe that a national feeling, the feeling of being 
part of a community different by some foreign communities, was pre-
sent» [4, p. 6]. This sens of the nation is similar with that nowadays we 
understand throw «ethnicity»: a group of persons united by the con-
science that they are part of the same historical community that has a 
particular culture, and they want to maintain it. 
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There were two big events that strengthened peoples’ conscience 
that they are different by the others: the Reforma made by Marthin Luther 
and the translation of the Bible in German language (before Luther, 
Wycliffe translated the Bible in 1382), that meant a «nationalization» 
of the Christianity; about this fact, Hegel said that «if Luther would 
not have been translated the Bible in German language, he would never 
have been done the Reforma» [8, p. 81]. 

The second event is the creation of National State after the Peace 
of Westphalia, that can be defined: «political structures, separated by 
the governed an by the governors, that have a supreme jurisdiction over 
a territory strictly marked, that have the monopole over the coercive 
power and the legitimacy done by the loyalty and the support of the 
people» [6, p. 64]. Thus, the elements that define a state are: the terri-
toriality, the control over the means of coercion, the impersonal struc-
ture of the power, the legitimacy. 

Thus through the political and religious identity the nation was 
born. There appeared two different visions over what means a nation, in 
two different political and historical circumstances: the French vision 
and the German vision. 

 
The French vision of the nation 
Born from the enlightenment philosophy, the nation can be defined 

a «voluntary group of people that belong to a community recognized 
by everyone and that decide to live together» [1, p. 380]. This meaning 
of the nation was based on the revolutionary element that was the People’s 
right of deciding by their own their own destiny; the sovereignty does 
not belong to the monarch by divine right, it belongs to the People. 

For the Frenchman Sieyès «the nation is a simple institutional and 
juridical arrangement: it is just a «group of people that are associated 
and live under the same law and they are represented by the same legi-
slature» [5, p. 141]. But the Jacobins will change the meaning of the 
nation, «in the imposing project of the universal Nation, the future home-
land of the liberty, where the people will teach to renounce at their own 
interests, and they will devote to the public interest» (Berstein, Milza 
1998, 380). 

Accepting Sieyès’ nation conception, it would mean that France 
didn’t exist before 1789. Because it was obviously wrong, Ernest Renan 
formulated a new conception about the nation that was explained in 
1882 at Sorbonne University: «A nation is a big solidarity based by 
the sentiment of sacrifice of those that made it and of those that are 
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ready to do it. It supposes a past; but, in the present it reduces oneself 
to the consent, the desire of living together. The existence of a nation 
(if you will pardon the metaphor) is a daily plebiscite» [5, p. 159]. This 
daily plebiscite is an allusion at the Germany’s annexation of Alsace 
and Lorraine in 1871, against people will. 

 
The German vision of the nation 
If the French type of nation can be called the nation-contract, 

German type of nation is called the specific nation or the cultural nation. 
It was theorized by the Prussian linguist Johann Gottfried Herder (1744-
1803), and it was, at the same time a reaction against the cosmopolitism 
impregnated by the French culture in the German schools. 

Herder considered that de society is the human’s natural state, that 
has an organic development, like an animal or like a plant. Because it 
is «natural», «this kind of nation has a superior legitimacy. It can be iden-
tified with a language that reflects his creative power and adjust his way 
of being. It is situated over the State and over other kind of artificial 
models of governmentthat any abstract thought would try to impose» 
[5, p. 151]. With other words, Herder defends the primordiality of the 
social order over the political order. 

Because «the nation is like a living being, different by the others, 
born from a vital force that manifests throw the folklore, myths, national 
past, language, music, art, in one word, «culture» [1, p. 380], this con-
ception is universal giving the right to every people to organize accor-
ding to his national particularity.  

If Herder strengthens the superiority of the nation-community over 
the state, jurists and philosophers like Fichte or Hegel maintain that the 
state is the one who has the mission to realize the unity of the nation. 
Thus the state is like an instrument used to help the society in his orga-
nic development. The governors have to satisfy the people’s necessities 
and aspirations. The national sovereignty is legitimated by the ethnolin-
guistic nation. An important element that impelled this conception was 
the Napoleonic tentative of the hegemony of one nation over the whole 
continent. This France domination made to arose in the conquered coun-
tries an anti-French patriotism, with different nuances from country to 
country. 

This concept of «Kulturnation» that sustain the existence of the 
Peoples out of a state and their right to decide their own destiny, made 
possible the Romanian emancipation under the imperial domination. 
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We can conclude that the French nation was born like a reaction 
over the monarch’s divine right power, and a replacement with that of 
the People and the German nation like a reaction against the imperial 
domination. The nation arose when some Peoples were forced to em-
brace a foreign culture, when their existence was threatened. The fun-
damental difference between a nation and an ethnical group is that the 
last one, doesn’t have an autonomous political organization, like Ernest 
Gellner observed: «[…] it is undeniably that the nation, even if it is a 
recent construction, it didn’t born from nothing, […] it has the origins […] 
in the ethnical sentiments and institutions that existed before» [4, p. 5-6]. 

From the beginnings the nation is a frame that support the deve-
lopment of the democracy, being an instrument of complaining people’s 
will. This is the reason why there must be a strong identity between the 
governors and the governed; if it is absent, the democracy can not work. 

In the next pages we will concentrate over the facts that would 
made possible an European nation and the an European democracy. 

 
Premises for an European nation 
The XVIII-XIX centuries’ debate between the two types of nation 

is finished nowadays with the conclusion that every nation is a joining 
between Johan Gottfried Herder’s cultural conception and the volun-
tarist one theorized by Ernest Renan. Thus, we «go out from the tradi-
tional opposition that the historians and thinkers established between 
the ethnical nation (German volk) and the civic nation (French politi-
cal nation)» [13, p. 169]. 

Each nation is a community of fate whose members choose to 
live and to build the future together, have same ideals and targets that 
can be achieved only together. Thus is born a unity that makes the com-
munity to resist. 

The American nation unity was realized throw the mechanism of 
colonies’ liberation from the imperial domination of the Great Britain’s 
Crown. The German nation’s unity was born throw the resistance over 
the Napoleonic imperial domination that threatened his existence. The 
unity of Romanian nation was strengthened by the desire to liberate from 
the political, economic, cultural domination of the Ottoman, Czarist and 
Austro-Hungarian empires. We can say that inside the nations was accom-
plished people’s liberty (political, cultural, economic, the rights of man). 

In what concern the European construction we can not identify such 
an impulse; here wasn’t present any ideal, any foreign common enemy 
like those present in the case of classical nations’ forming process. The 
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construction was from up to bottom, the impulse came from the poli-
tical class. Egdar Morin observed very well that «the conscience of the 
European identity is still underdeveloped compared to the real evolution 
of a fate community» now we don’t have in the European community 
of fate the ferment and the cement necessary for a meta-national unity 
[9, p. 137]. This deficit of identity explains the low interest of peoples 
for the European Parliament elections, despite that «there is a economic 
European reality, there is without no doubt a cultural European iden-
tity, but there doesn’t exist a political European identity: the democra-
tic exercise is perceived being legitimate only in national frame. This is 
why the Nation is a privileged frame to exercise the democracy» [4, p. 167]. 

The fact that in the European community doesn’t exist a commu-
nity of fate like that is specific for every nation is pointed out by the 
«No!» that French and Dutch citizens said in 2005 at the referendum 
for the «Treaty establishing a Constitution for Europe»; by the Germany’s 
citizens’ refuse to support financial the Greek state or that of Great Britain 
concerning the same problem by the decision of Denmark and Great 
Britain to keep their national currency. 

In what concern the European unity cultural identity, we can observe 
a cultural diversity; the most striking is the linguistic diversity. At the 
USA unity was a only language, the English one that was the dominant 
language in the colonies and it is kept until today. 

But it is not necessary that the linguistic diversity to be an obstacle 
for the unity of a nation, because if we take a look at the year 1789, we 
will see that on the French territory was present a variety of dialects, 
(present till today) that made a Frenchman from a region to hardly under-
stand with another from the other region. To solve the problem, in 1791 
the French language became national-language and those that «were 
bilingual or they didn’t speak French, they were considered enemies 
of the Nation» [5, p.134]. 

But at the same time it is not necessarily that a language to unite 
peoples. Even if Europe would talk only one language it wouldn’t make 
necessarily a step to the unity. We mention the fact that the historical 
Romanian province despite they had the same language, same culture, 
they wore wars. Is pertinent Pierre Manent’s observation that «the word 
doesn’t produce community, but the community produces and main-
tain the word» [8, p. 48]. Also, «I think that the Israelis and Palesti-
nians spokesmen, and the Indian and Pakistan diplomats speak a very 
good English. The instrument of a common language doesn’t produce 
communication by itself» [8, p. 48]. 
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It is known that the languages are dynamic elements of culture, 
that during the history some of them have been suffered some changes, 
a few of them have been fused with others, some of them «died» (like 
Latin), reason why it is not impossible that in the future the national-
languages to suffer a certain process of transformation and to be re-
placed by a composite based on the English language. But this trans-
formation occurs in the time, and if we consider the importance of French 
language for a Frenchman, that is more than a simple mean of commu-
nication, being the one that give identity to the Frenchman and is related 
to the nation in an insoluble way, the renounce at this language is enough 
far off. 

A difference between the political cultures of the Europe’s countries 
that reflects different conceptions in what concern the nationality is that 
concerning the immigrants.  

The sociologist Emmanuel Todd classified the countries of the 
Europe regarding the presence of three fundamental values – equality, 
liberty and authority – in different combinations, and he observed three 
different practices of France, Great Britain and Germany regarding the 
integration of immigrants. 

France, where predominant are the values of equality and liberty, 
practice in what concern the immigrants a politic of assimilation, not 
taking into account if the immigrants are from Europeans, Muslims, 
Africans or Asians. In Germany, the country of the order and hierarchy, 
the Cod of nationalities distinguish clearly the Germans from foreign 
people; the cod guarantee that «95% from the children born in Germany 
from foreign parents will maintain their identity» [14, p. 529]; thus a 
new category is constituted in Germany: «the Foreign». In Great Britain 
where are present the values of inequality and liberty, the foreign peo-
ples are concentrated into ghetto (not in a pejorative sense); the English 
government recognizes their identities, and their self-organization make 
possible to participate at the political processes like a group. Because 
of this fundamental differences in what concern the immigrants, the 
question that the sociologist ask-himself is: «If the son of an Algerian 
become a French citizen, if the son of a Turk concern his identity living 
in Germany, if the son of a Pakistani become a particular kind of British 
citizen, which one will be an European in 2007?» [14, p. 529]. 

The absence of an European identity is again pointed out by the fact 
that the boundaries of Europe are not known: the Russian or Ukrainian 
Peoples aren’t Europeans? If they are, why they don’t integrate in the 
European Union?  
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Is possible an European democracy?  
In the event of creating an European over-state, this would neces-

sary be a democratic one. But the question that arises from this hypothe-
sis is: how would the democracy be possible in this big European state? 

If we will scrutinize the history of the democracy in Europe we will 
observe a strong connection between this and the Nation; more precisely 
the two developed together, the nation being the frame where the demo-
cracy was born and developed. In England, the Parliamentary Govern-
ment meant the nobles’ and the aristocrats’ victory over the king and 
over the rest of the people; in France, «the National Assembly that set 
up after the revolution, represented the third class that was the same 
with the People (the king and the nobles were excluded)» [5, p.117]. 

Because the history of the European democracies isn’t the same 
for all of them, «the European version of the democratic empire is cha-
racterized throw a radical separation of the democracy from any real 
people and the building of a Kratos without Demos» [8, p.15]. This is 
the reason why European Peoples would «be governed by some instru-
ments of governess and not of government», «a democratic governess 
that seem with a representative government that doesn’t represent and 
doesn’t govern» [8, p. 15]. 

Robert Dahl noticed that «Medieval England’s Parliament was the 
result of a simple evolution rather than that of a thought-before plan» 
[3, p. 23]. Instead, the European Parliament is rather the result of a 
before-thought plan, than that of a simple evolution. 

The biggest risk that supposes the creation of such a big democracy 
is that it never work well, the citizens never understand it, because the 
laws, the institutions wouldn’t represent their spiritual and material 
necessities. It would be what the Romanian thinker and politician, 
Titu Maiorescu called a form without substance. (this theory could be 
resumed: «the discrepancy between the degree and the intensity of the 
one activity that generate values, and the legitimacy of the institutions 
imported to stimulate this activity»). The negative effects of a such 
enterprise were visible in the United Principalities of Romania in the 
XIX century, when was introduced a constitution and a democratic 
government, even if ¾ from the people was illiterate, the main econo-
mic productive activity was the agriculture and the middles-class was 
absent. Thus the Romanian state was not «a result of the Romanian 
spirit, but a French text inserted to a People that doesn’t understand it, 
and will never do it» [2, p. 291]. The result was a inefficient gover-
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nance, a big corruption, a lot of politicking and and exploitation of the 
governed by the governers. 

We can also identify in the European constitutions some shadows 
that any time could ever be a reason for a big conflict. The first article 
of the French Constitution says: «France is an indivizible republic, laic, 
democratic and social» while the Hungary’s Constitution affirms: «God 
bless the Hungarians […] we are proud that our king, Saint Stephen 
built the Hungarian state on solid ground and made our country a part 
of Christian Europe one thousand years ago; […] Hungary shall protect 
the institution of marriage as the union of a man and a woman established 
by voluntary decision, and the family as the basis of the nation’s sur-
vival (Art. L). Poland Constitution refers also at the nation’s relation 
with God, at the institution of marriage and at abortion (are forbidden). 

But there are some lights too: the respect for the rights of man 
and the Parliamentarism that is present in all the European political 
systems of government (but, how we have seen, the historical meaning 
of the Parliament is different from country to country). 

If there will be someday, the European society will need an econo-
mic system and it will necessary be a capitalist market-economy. But 
this system can be a double-edged sword for the little developed coun-
tries like Romania, if there are nor accomplished some variables. In this 
sense we bring into question Robert A. Mundell’s theory of optimum 
currency areas. 

There is a number of factors that if they are respected, the currency 
area will be a success. Of the all 8 factors the transaction’s volume, the 
stability of the monetary politic, the absence of the control over the 
currency, the power and the continuity of the central state, the power 
of recurrence, the mobility of production factors, the degree to which 
the production is diversified and the degree of the economy’s opening 
– we will analyze the one referring at the mobility of production factors. 

This factor is measured by some indicators: «the legislation’s rigidity 
concerning the labor protection (EPL), the active efficient politics from 
the labor market as G.D.P. percent, the labor fiscality and the degree of 
syndicates» [10]. The statistical analysez point out that in the present, 
the European Union doesn’t complain this criterya, so it can not be 
considered a optium currency area. For example, the score of labour 
protection in Irland is 1,39 and in Luxemburg is 3,39 (the maximum 
on the scale is 4 and it means a high degree of protection); a degree 
of syndicates over 90% in Finland, between 10%-19% in states like 
Slovakia, Spain. There are and another obstacles that decrease the mobi-
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lity of labor factors: language and tradition differences, difference bet-
ween the social-systems, between the educational-systems. 

The linguistic diversity is a factor very important that stop the mobi-
lity of labor forces, increasing the possibility of an asymmetric shock. 
For example, when the romanian ecomonic market opened to the services, 
manufactured made in the great industrial powers, because of the low 
prices due to the advanced tehnology and to a big efficiency scale, the 
majority romanian goods and services were suffocated. The consequ-
ence was the crash of a lot of factories and a big number of unemployed. 
The asymmetric shock was avoided because the new unemployed turned 
to the labor market from Italy, Spain. But when those markets will be 
saturated, the romanian workers will have to turn to the German, French 
or Danish labor markets; but if every country keep their national langu-
age, the adaptation will be harder, and they will start with a structural 
disadvantage. But maybe this situation will be avoided if the Europeans 
will become polyglots or if the industrial capitalism will bring a new 
lingua franca. 

The debate over the European construction is between federalism 
– «a political union in which that has the same financial, foreign and 
military politics and there is no clause for leaving for the subfederal 
structures» and confederalism – «a union in which the nations and the 
states have separated financial, extern and military politics, and there 
are clauses for leaving ant the relations are established by negotiation 
and consensus» [6, p. 64]. 

The economic, cultural, historical and political conditions from 
Europe are turning the balance, in this moment, to a form of confedera-
lism. Some philosophers’ reflections concerning the world governement, 
turned out the result that the confederalism is the better. Immanuel Kant 
considered that an international state is an dangerous and impassable 
target; it is «impassable because the state don’t agree to renounce at 
their own sovereignity, and the glob’s territory is too big to be governed 
be a only supreme authority. Dangerous because of his potential tyran-
nical implications of a only one centralized-state» [6, p. 272]. So, 
Immanuel Kant conclude that «in place of the positive idea of a univer-
sal republic (when not everything is lost) remain the negative substitute 
that prevent the war that of a permanently confederation, that will always 
extent, to stop the torrent of injust, hostile inclination, that always threat 
the break out» [7, p. 83].  

A similar idea we can find at John Rawls. Like the German philo-
sopher, Rawls sustain that the concept of law of People will realise 

 74

throw «different forms of cooperative association between the demo-
cratic Peoples, and not a global state», bcause it would be «a global 
despotism, or a frail empire broken by civil conflicts between diffe-
rent regions and People that try to obtain the autonomy» [11]. 

We could extrapolate philosophers’ reflections about the state poli-
tical organization to maintain the peace, over the Europe, because due 
to his diversity of People, his big number of people, his history cand 
be considered a world sui generis. But we can ask, why in the USA. 
never raised up the question about a potential despotic government? 
Because there, during the history, the american states never jad another 
form of government than the democracy reason why the democratic 
political culture had been perpetuated and fortified from generation 
to generation; one reason of this is «the american politicy guidance to 
the administration of the public business, rather than to the governance 
of citizens» [12, p. 94]. This explain why there are only two political parties. 

Instead, in Europe the situation is different. During the history we 
had here despotic, absolutist, totalitarian regime of governing, and this 
is the reason why in some pleaces the democratic culture is different. And 
the possibility of an undemocratic governing system can be considered. 

Those are the arguments for I consider that in this moment we don’t 
have an European nation and that a democratic process wouldn’t work. 
Usualy when someone say «no» to some european political project like 
the Constitution for Europe is classified like someone against the peace, 
the economic prosperity, against the right of men; in fact is not like this. 
If in my article I say no, is because I want to keep all the European 
values created during the centuries; I try to make a difference between 
what we (the Europeans) want, and what can be possible. When those 
absent facts will appear in the Europe there will be no necesity for us 
to build the European Union: it will be built by itself; there will almost 
a natural process. We must make realistic projects, not utopias! 
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Кодрін-Богдан СТЕГАРУ 
 

Фактори, які вплинули на формування демократії  
у середовищі Європи націй 

Основною метою статті є вирішення проблеми європейського 
демократичного будівництва. Очевидно, що це будівництво поча-
лося з верху донизу, це робота політиків, що викликає багато запи-
тань і дискусій. Інтеграційних досягнень усе більше і більше, але 
ми бачимо багато проблем в Європейському Союзі: протести гро-
мадян, економічні негаразди. Ці факти змушують нас запитати се-
бе, чи не є Європейський Союз формою без змісту? Європейська 
демократія розвивалася всередині національних держав, і населен-
ня розуміло це. Створення мета-демократії в Європі означає владу 
без реальної підтримки. Це одна з великих вад європейського феде-
рального проекту, принаймні на даний момент. Інша вада була від-
значена такими філософами, як І.Кант або Дж.Роулз: небезпека 
панування європейських цінностей над державою. Потенційні 
наслідки цього панування можуть бути деспотичними. 

Ключові слова: нація, демократія, конфедералізм, конституція, 
оптимальний валютний простір. 
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Кодрин-Богдан СТЕГАРУ 
 

Факторы, повлиявшие на формирование демократии  
в среде Европы наций 

Основной целью статьи является разрешение проблемы евро-
пейского демократического строительства. Очевидно, что это стро-
ительство началось с верху вниз, это работа политиков, которая вы-
зывает много вопросов и дискуссий. Интеграционных достижений 
все больше и больше, но мы видим много проблем в Европейском 
Союзе: протесты граждан, экономические кризисы. Эти факты заста-
вляют нас спросить себя, не является ли Европейский Союз фор-
мой без содержания? Европейская демократия развивалась внут-
ри национальных государств, и население понимало этот факт. 
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УДК 321.01 
Наталія МІНЄНКОВА 

 
        
Люстрація в Польщі у контексті процесів системної 

трансформації в країні 
 

Окреслено специфіку люстраційної практики у Польщі, зок-
рема підкреслено, що вона мала затяжний, незавершений характер, 
а також використовувалася польськими політиками як засіб мані-
пулювання суспільством та як інструмент для боротьби з полі- 
тичними опонентами. Доведено, що завдяки компромісному хара-
ктеру початку політичної трансформації, знищення значної час- 
тини архівів Служби Безпеки ПНР, а також відсутності політич-
ної еліти, яка була би насправді зацікавлена у завершенні люстра-
ційних процедур, у сучасній Польщі не вдалося успішно провести 
процес люстрації. 

Ключові слова: люстрація, Центрально-Східна Європа, Польща, 
посткомунізм, системна трансформація. 

 
Що таке люстрація? «Ілюстрація дурості», за гучним висловом 

першого президента незалежної України Л.Кравчука, чи необхід-
ний крок до оновлення політичних режимів в посткомуністичних 
країнах? Ця дилема і досі залишається не вирішеною. Спроби де-
яких українських політичних сил одразу же після подій «помаран-
чевої революції» розпочати процес люстрації в Україні, а також, 
полярність позицій серед громадян України щодо люстрації від ра-
дикальності на заході до індиферентності на сході робить актуаль-
ним вивчення досвіду люстрації в інших країнах, зокрема, в Поль-
щі. При цьому вибір польського варіанту люстрації обумовлюється 
такими чинниками:  

по-перше, люстрація в цій країні є невід’ємним елементом 
процесу системної трансформації, розуміння якого неможливе без 
з’ясування специфіки люстраційного законодавства та практики 
його виконання; 

по-друге, люстрація в Польщі має незавершений, затяжний ха-
рактер та очевидні негативні наслідки, зокрема, існує певна залеж-
ність польської політичної еліти від проблеми люстрації через ви-
користання люстраційної практики як засобу маніпуляції масовою 
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свідомістю поляків задля реалізації власних політичних цілей та 
інтересів, чого би не хотілося допустити в Україні;  

по-третє, проблема люстрації взагалі й у Польщі, зокрема, у 
вітчизняній історіографії є малодослідженою.  

Отже, враховуючи все вищезазначене, слід констатувати, що 
вивчення процесу люстрації в Польщі є актуальним дослідженням і 
для української політичної науки і для сучасної політичної практики. 

Аналіз вітчизняної літератури, присвяченої проблемам люс-
трації показав, що абсолютна більшість статей були написані в 2004-
2005 рр. на хвилі «помаранчевої революції» і мають публіцистич- 
ний характер [10; 13; 14; 17]. Винятком є робота С.Шевчука, в якій 
автор розглядає теоретичні аспекти люстрації, виділяє типи люс-
траційних практик та приходить до висновку, що люстрації в кра-
їнах посткомунізму стали важливим, але не єдиним, чинником ус-
пішного переходу від авторитаризму до демократії та поновлення 
перехідної справедливості і примирення суспільства [16]. Поль-
ська історіографія з цього питання є більш репрезентативною, хоча 
також вирізняється певною фрагментарністю, а головне, залиша-
ється маловідомою українським дослідникам. Так, у Польщі існує 
також багато різноманітних публіцистичний статей, присвячених 
цій проблематиці та значно менше праць наукового характеру. Се-
ред останніх слід виділити роботи А.Опалінської, особливо, її моно-
графію присвячену люстраційним процесам у Польщі та Німеч-
чині [5; 6; 7], а також працю П.Гжеляка, де автор показав всю склад-
ність і конфліктність процесу люстрації у Польщі, риторично наз-
вав монографію «Війна за люстрацію» [3]. 

Отже, люстраційна проблематика взагалі та її польський варі-
ант, зокрема, і в вітчизняній, і в польській історіографії це, перш за 
все, публіцистичний доробок, що відрізняється емоційністю, висо-
ким ступенем суб’єктивізму. Щодо наукових досліджень, то ця те-
матика більш глибоко опрацьована в Польщі; існує низка моногра-
фій та різноманітних статей, які, на жаль, є маловідомими в украї-
нській політичній науці, і все це лише підвищує актуальність про-
понованого дослідження. 

Мета цієї статті полягає у визначенні специфіки процесу люс-
трації в сучасній Польщі в умовах системної трансформації. Дос-
лідження проводилось на основі законів «Про люстрацію», що прий-
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малися в Польщі в різні періоди, спогадів польських політиків та 
громадських діячів, а також статичних даних∗.  

У процесі проведення люстраційної реформи у Польщі, авто-
ром виділено чотири етапи. Визначені періоди, обумовлюються кон-
кретними спробами різних політичних сил прийняти нормативні 
документи та розпочати процес люстрації. 

Перший етап хронологічно охоплює 1990-1992 рр. У цей час 
проблема люстрації стає однією із основних тем для громадськості 
Польщі; подальша доля таємних співпрацівників радянського ре-
жиму активно обговорюється у суспільстві. Незважаючи на акту-
альність проблеми для польського суспільства та прихід до влади 
опозиції, остання демонструвала повну відсутність політичної волі 
у вирішенні цього питання. Так, у перші місяці роботи в «контрак-
товому сеймі» домінувала така атмосфера, що відносно невелика 
кількість депутатів наважувалася публічно порушувати питання люс-
трації; на цю тему розмовляли переважно пошепки і в кулуарах.  

Першим кроком на шляху здійснення люстрації стало ство-
рення в березні 1990 р. комісії істориків у складі А.Міхніка, А.Айнен-
кела, Є.Холзера, Б.Кролла, яка отримала популярну назву «комі-
сія Міхніка». Головним завданням цієї групи було на основі обсте-
ження архівів Міністерства внутрішніх справ підготувати рішення 
щодо їх відкриття. Висновок комісії цілком відповідав атмосфері, 
що панувала у владі в той час: архіви відкривати не слід, оскільки 
вони були часткового знищені та сфальсифіковані, і через недо-
стовірність документів запровадження люстрації є ризикованим 
процесом. 

Наступною спробою стала ініціатива Християнсько-народного 
об’єднання. 10 травня 1991 р., під час обговорень у Сеймі проекту 
закону про вибори, ним було запропоновано документ, у якому 
передбачалося проведення перевірки на предмет співпраці зі спе-
ціальними службами колишнього режиму всіх кандидатів у депу-
тати та сенатори. Причому, у цьому проекті передбачалося насам-
перед публічне оголошення встановленого факту співпраці, при 
цьому покарання чи якесь обмеження для осіб, щодо яких будуть 
підтверджені відомості про співпрацю, не призначалося. Поширен-
ня інформації про співпрацю залишало вибір для громадян Польщі: 

                                                 
∗ Висловлюю щиру подяку Fundację Nauki Polskiej i Kasy im. Józefa Mianowskiego 
за надану стипендіальну підтримку для двомісячного стажування в травні – червні 
2009 р., під час якого і були опрацьовані джерела для цієї статті. 
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обирати такого репрезентанта своїх інтересів до органів держав-
ної влади чи ні. Цікавою, на наш погляд, була реакція депутатів на 
запропонований проект, зокрема, Я.Відацький наголосив, що про-
вести таку роботу неможливо, виходячи з кількості співробітників 
спеціальних служб – близько 3 млн. «У Польщі немає комісії, спро-
можної перевірити таку кількість осіб». Результат голосування за 
проект не важко було передбачити: 47 депутатів висловилися «за», 
163 – «проти», 90 – утрималися [3, с. 24]. 

Слід зазначити, що незважаючи на створення «Комісії Міх-
ніка», перші уряди Т.Мазовецького (24.08.1989 – 25.11.1990 рр.), 
К.Белецького (12.01.1991 – 05.12.1991 рр.) взагалі не порушували 
цього питання. На наш погляд, це було цілком зрозуміло, оскільки 
перший уряд, був переважно лівий за своїми поглядами, другий 
– хоч і був створений більшістю правих сил, але діяв у складній 
міжнародній ситуації. 

Чергова спроба запровадити процес люстрації відбулася тільки 
у листопаді 1991 р. Керівник Управління державної охорони А.Мілча-
новський підготував список агентів СБ, що працюють на держав-
них посадах, проте ця ініціатива знову не була підтримана владою.  

Найгучнішу реакцію громадськості викликав ще один перелік 
агентів т. зв. «список Мачеревича». 28 травня 1992 р. за ініціативою 
депутата партії Унії Реальної Політики Я.Корвіна-Мікке Сейм при-
йняв рішення про проведення люстрації, а саме: виявлення осіб, які 
в 1944-1992 рр. співпрацювали зі спеціальними службами СРСР. 
Отже, це був перший прийнятий закон про люстрацію в сучасній 
Польщі, проте він також фактично не розпочав діяти внаслідок 
наступних подій. Вранці 4 червня 1992 р. А.Мачеревич (керівник 
Міністерства внутрішніх справ Польщі) з’явився в Сеймі з двома 
списками. Перший він роздав усім представникам парламентських 
фракцій, і в ньому було 64 прізвища агентів (в т. ч. 3 міністри, 39 
депутатів, 11 сенаторів). Другий список (де були прізвища Л.Валенси і 
В.Хжановскего) був вручений президенту, маршалкам Сейму і Се-
нату, Голові Вищого Суду і Голові Конституційного Трибуналу. 
У цей день робота парламенту тривала всю ніч. У результаті полі-
тичної кризи у відставку було відправлено уряд Я.Ольшевского, а 
процес люстрації взагалі призупинено. Конституційний Суд виз-
нав закон «Про люстрацію» неконституційним. Отож, чергова спро-
ба провести люстрацію завершилася невдачею.  

Після «списку Мачеревича» було ще декілька спроб провести 
люстрацію, проте жодна з них не знайшла підтримки у Сеймі. Всі 
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малися в Польщі в різні періоди, спогадів польських політиків та 
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подані після 1992 р. проекти про люстрацію умовно можна поді-
лити на дві групи: радикальні – передбачали проведення люстра-
ції із декомунізацією; ліберальні проекти (зокрема, проект О.Квас-
невського передбачав створення Комісії суспільної довіри, яка би 
виносила рішення про факти співпраці, проте залишати пост чи 
працювати далі – вирішувала сама особа, що проходила люстрацію). 

Другий етап інтенсивних спроб провести люстрацію припадає 
на 1997-1998 рр. Саме в цей час було не тільки прийнято закон про 
люстрацію, але й розпочалася практична реалізація люстраційної 
практики в Польщі. Новий проект закону про люстрацію був вне-
сений представником Польської Народної партії Б.Пенком 11 квіт-
ня 1997 р. Проект підтримала опозиція, правляча партія Союз Лівих 
Демократів голосувала проти, але її лідер президент О.Квасневський 
не використав права вето. Згідно цього закону люстрації підляга-
ли: президент, депутати, сенатори, особи, що займають вищі держа-
вні посади, судді, адвокати, ректори, проректори ВНЗ, керівники 
радіо й телебачення. Не подавали заяви особи, що народилися 
після 31 липня 1972 р. 

Люстраційна процедура була такою: вказані вище особи пода-
вали заяви до 5-го Відділу Апеляційного Суду у Варшаві (названо-
го люстраційним судом). Контроль за внесенням заяв здійснював 
Радник Інтересу Публічного (новий закон 2006-2007 рр. ліквідував 
цей орган). Радник оцінював листи, і якщо він визначав, що заява 
є неправдивою, то подавав позов до Суду. Логіка закону була такою: 
зізнання про співпрацю не каралося, покарання же заслуговувало 
приховування правди, й саме воно приводило до заборони здій-
снювати публічні функції впродовж 10 років. Тобто, люстрація – 
це правдивість зізнання, а не осудження того, чим людина займа-
лася в минулому. Проте реалії політичного життя показували, що 
ця межа була дуже тонкою.  

У 1998 р. було створено Інститут національної пам’яті (ІНП). 
Від початку свого існування він мав подвійне призначення: з одно-
го боку, функціонував як центр історичних досліджень різномані-
тних питань сучасної історії Польщі, з іншого – вів «слідчу діяль-
ність», і в ІПН зберігалися частина архівів Служби Безпеки часів ПНР.  

Після прийняття цього закону чимало діючих політиків ста-
ли «жертвами» «дикої люстрації», тобто люстрації стихійної, на ос-
нові неперевірених даних. Зокрема, Ю.Олекси (Прем’єр-міністр 7 
березня 1995 – 26 січня 1996 рр.) та Є.Яскерня (лідер партії «Союз 
Демократичної Лівиці»), які згодом були виправдані, але перший 
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вже так і не повернувся в політику. Крім того, Є.Бузек (Прем’єр-
міністр 21 жовтня 1997 р. – 19 жовтня 2001 рр., сьогодні Голова Єв-
ропарламенту); Л.Мачульські (лідер правої партії «Конфедерація 
Незалежної Польщі».  

Наступні спроби здійснити процес люстрації в Польщі при-
падають на 2001-2002 рр. Особливістю цього третього періоду бу-
ло домінування лівих сил у політичному полі, а відповідно, у такій 
ситуації вони змогли провести зміни до закону про люстрацію від 
1997 р., які суттєво змінювали формат люстраційної практики. У 
новообраному в 2001 р. парламенті було представлено два проекти 
доповнень до закону «Про люстрацію»: перший – від Президента 
О.Квасневського, другий – від Сенату. Обидва пропонували ви-
ключити із переліку інститутів, які підлягали люстрації, розвідку 
й контррозвідку. Пояснювалося це тим, що ці служби стояли на 
захисті інтересів Польщі, і співпраця з ними не є злочином проти 
народу і держави). У результаті декількох розглядів у Сеймі й Се-
наті цих проектів 5 листопада 2002 р. парламентом все-таки була 
прийнята нова поправка до закону «Про люстрацію», яка вносила 
суттєві зміни до її змісту. Зокрема, по-перше, з кола осіб, що 
підлягали люстрації, виключалися співробітники розвідки та 
контррозвідки; по-друге, ті особи служб розвідки та контррозві-
дки, які раніше зізналися про таємну та свідому співпрацю, могли 
скласти нове зізнання; по-третє, для осіб, які визнавали, що їх спів-
праця мала формальний характер, або ж вони свідчили, що ухиля-
лися від співпраці, також дозволялося змінити зміст люстраційно-
го зізнання. Отже, зміни внесені до закону «Про люстрацію» на-
давали особливий статус колишнім агентам спецслужб розвідки 
та контррозвідки, які в сучасному політичному житті Польщі 
претендували на високі публічні посади. Слід звернути увагу, що 
цей проект був ініційований та прийнятий завдяки наполегливим 
зусиллям Союзу Лівих Демократів – Унії Парці. Спроби правих 
сил, зокрема Громадянської платформи, Права і Справедливості, 
Ліги польських сімей, Польської Народної Партії (всього 122 де-
путати, які підготували та подали позов) оскаржити у Конститу-
ційному Трибуналі зміст цього законопроекту як такого, що не 
відповідає Конституції Польської Республіки, не мали успіху. 

Зміни до закону «Про люстрацію» правим політичним пар-
тіям вдалося внести лише в 2006-2007 рр. Отож, четвертий період 
«люстраційної боротьби» у Польщі, на наш погляд, розпочинається 
у 2005 р. (із перемоги Л.Качинського на президентських вибо-
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подані після 1992 р. проекти про люстрацію умовно можна поді-
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міністр 21 жовтня 1997 р. – 19 жовтня 2001 рр., сьогодні Голова Єв-
ропарламенту); Л.Мачульські (лідер правої партії «Конфедерація 
Незалежної Польщі».  

Наступні спроби здійснити процес люстрації в Польщі при-
падають на 2001-2002 рр. Особливістю цього третього періоду бу-
ло домінування лівих сил у політичному полі, а відповідно, у такій 
ситуації вони змогли провести зміни до закону про люстрацію від 
1997 р., які суттєво змінювали формат люстраційної практики. У 
новообраному в 2001 р. парламенті було представлено два проекти 
доповнень до закону «Про люстрацію»: перший – від Президента 
О.Квасневського, другий – від Сенату. Обидва пропонували ви-
ключити із переліку інститутів, які підлягали люстрації, розвідку 
й контррозвідку. Пояснювалося це тим, що ці служби стояли на 
захисті інтересів Польщі, і співпраця з ними не є злочином проти 
народу і держави). У результаті декількох розглядів у Сеймі й Се-
наті цих проектів 5 листопада 2002 р. парламентом все-таки була 
прийнята нова поправка до закону «Про люстрацію», яка вносила 
суттєві зміни до її змісту. Зокрема, по-перше, з кола осіб, що 
підлягали люстрації, виключалися співробітники розвідки та 
контррозвідки; по-друге, ті особи служб розвідки та контррозві-
дки, які раніше зізналися про таємну та свідому співпрацю, могли 
скласти нове зізнання; по-третє, для осіб, які визнавали, що їх спів-
праця мала формальний характер, або ж вони свідчили, що ухиля-
лися від співпраці, також дозволялося змінити зміст люстраційно-
го зізнання. Отже, зміни внесені до закону «Про люстрацію» на-
давали особливий статус колишнім агентам спецслужб розвідки 
та контррозвідки, які в сучасному політичному житті Польщі 
претендували на високі публічні посади. Слід звернути увагу, що 
цей проект був ініційований та прийнятий завдяки наполегливим 
зусиллям Союзу Лівих Демократів – Унії Парці. Спроби правих 
сил, зокрема Громадянської платформи, Права і Справедливості, 
Ліги польських сімей, Польської Народної Партії (всього 122 де-
путати, які підготували та подали позов) оскаржити у Конститу-
ційному Трибуналі зміст цього законопроекту як такого, що не 
відповідає Конституції Польської Республіки, не мали успіху. 

Зміни до закону «Про люстрацію» правим політичним пар-
тіям вдалося внести лише в 2006-2007 рр. Отож, четвертий період 
«люстраційної боротьби» у Польщі, на наш погляд, розпочинається 
у 2005 р. (із перемоги Л.Качинського на президентських вибо-



 83

рах) і триває донині. Специфіка цього етапу – «домінування пра-
вих політичних сил» – спершу Права і Справедливості, а з 2010 р. 
– Громадянської платформи. Новий проект закону «Про люстра-
цію», що був діаметрально протилежний за змістом попередньо-
му, представлений Правом і Справедливістю, отримав силу закону 
18 жовтня 2006 р. Цей нормативний акт принципово змінив мо-
дель люстрації. По-перше, було ліквідовано цілу низку інституцій: 
Люстраційний Суд, посаду Радника Інтересу Публічного, автолю-
страцію; по-друге, розширено коло осіб, які повинні пройти лю-
страцію (до них включені працівники ВНЗ від ад’юнктів до рек-
тора, співробітники Польської академії наук (ПАН) тощо; зага-
льна же кількість таких осіб зросла з 27 тис. до 400-700 тис.) [7]; 
по-третє, змінилася дата співпраці: була з 1944 до 10 травня 1990 р., 
а стала до 31 липня 1990 р. (щоби охопити люстрацією якнайбіль-
ше коло осіб); по-четверте, скасовано статус «оскарженого» [7]. 

До сьогодні процес люстрації не завершився. Серед політич-
них сил найбільш активним прибічником люстраційної практики 
є Право і справедливість. Правляча партія – Громадянська плат-
форма значно ліберальніше ставиться до цієї проблеми, в цілому, 
не заперечуючи її необхідності. Хоча, як показує політична прак-
тика, з 2010 р. – часу виразного домінування Громадянської плат-
форми на політичній арені ця політична сила не зробила жодно-
го реально кроку в цьому напрямку. 

Проведення люстрації у Польщі протягом всього періоду су-
проводжувалося різноманітними скандалами, найбільш гучні з 
яких були пов’язані і іменами М.Незабітовскої, Ю.Алекси тощо. 
Крім того, своєрідним прецедентом до різного роду провокацій, 
пов’язаних із витоком інформації, став створений у 1998 р. Інсти-
тут національної пам’яті. Гучний скандал відбувся у січні 2005 р., 
коли в Інтернеті був опублікований лист, що містив 160 тис. (за 
іншими даними 240 тис.) прізвищ агентів, серед яких, зокрема, 
були прізвища таких відомих у Польщі діячів, як Я.Куронь, Р.Капу-
штінський, Я.Станішкаш. І хоча ця інформація була доступною 
на сайті всього декілька годин, чимало людей устигли з нею озна-
йомитись. Лист отримав назву «лист Вільдстейна» (за іменем жур-
наліста, який в той час втратив роботу, але після виборів 2005 р. 
став Президентом одного з провідних телеканалів «TWP»). Згодом 
стало відомо, що інформація була взята журналістом з Інституту 
національної пам’яті.  
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Наступний гучний скандал стався влітку 2008 р. Саме тоді з’я-
вилися дві книги про Л.Валенсу [2; 9]. В обох монографіях автори, 
посилаючись на джерела, що зберігаються в Інституті національ- 
ної пам’яті подавали «сенсаційну інформацію» у першій – про зв'я-
зок Л.Валенси зі спецслужбами, у другій – про аморальність лі-
дера «Солідарності». 

Затяжний характер люстрації в Польщі вплинув і на громад-
ську думку. Різні статистичні дані свідчать, що при стабільно висо-
ких відсотках підтримки люстрації (за даними Центру досліджень 
громадської думки в 1997 р. за люстрацію висловлювалося 76% 
населення, в 2005 р. – 62%), у найбільш «драматичні» періоди її 
здійснення підтримка суттєво слабнула. Так, наприклад, у 2002 р., 
після гучних скандалів «дикої люстрації», за неї висловлювалися 
лише 33% поляків [1, с. 244]. 

Люстраційна реформа в Польщі й досі не завершена. Чому ж 
Польщі, на відміну, наприклад, від Чехії та Німеччини, не вдалося 
швидко й ефективно провести люстраційну практику. На наш пог- 
ляд, це можна пояснити специфікою процесу системної трансфор-
мації у сучасній Польщі, а саме: 

по-перше, «компромісний початок» політичної трансфор-
мації закрив для Польщі можливість швидко і, головне, ефектив- 
но провести люстрацію. Перший закон про люстрацію було прий-
нято тільки у 1992 р.: раніше ні в парламенті, ні в уряді це пита- 
ння взагалі не порушувалося (згадаємо, що у висновку «комісії 
Міхніка» стверджувалося, що люстрацію проводити не можна). 
Все це, на наш погляд, є результатом домовленостей між владою 
та опозицію під час переговорів за «круглим столом»; 

по-друге, для ефективного проведення процесу люстрації необ-
хідною умовою є збереження всього масиву документів спеціа-
льних служб. У Польщі цей процес набув драматичного вирішення. 
Закон про ліквідацію Служби Безпеки (СБ) – силового органу за 
часів ПНР – був прийнятий «контрактовим сеймом» тільки 6 
квітня 1990 р., тобто через 10 місяців після перших напівдемок-
ратичних виборів до парламенту. До цього часу, як зазначає польсь-
кій дослідник П.Гжеляк значна частина архівів СБ була знищена. 
Причому ні «новий» парламент, ні уряд Т.Мазовецького нічого не 
зробили, щоби запобігти ліквідації документів СБ, яка розпочалася 
ще влітку 1989 р. [3, с. 17]. У знищенні архівів СБ та ПОРП 
(Польської Об’єднаної Робітничої Партії) були переконані та не-
одноразово зазначали й інші дослідники та політики; цей факт 
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підтвердила й «комісія Міхніка» [8, с. 39-40]. У громадській ду-
мці того часу взагалі домінувала версія, що знищення архівів та 
гальмування процесу люстрації було частиною компромісу між 
владою та опозицію, досягнутого ще під час таємних перегово-
рів за «круглим столом» у Магдаленці під Варшавою [8, с. 34];  

по-третє, процес люстрації як засіб трансформації політичної 
системи потребує не тільки прийняття відповідного закону, але й 
абсолютно необхідною є наявність «опозиційної політичної еліти», 
електорату, який би легалізував зміни, та професійних кадрів, 
які змогли би замінити відсторонених від процесу управління. Ана-
ліз же люстраційної практики в Польщі, її затяжний, драматичний 
характер яскраво свідчить про брак і політичної сили, і потужної 
електоральної підтримки, і кадрових можливостей. Політичній 
еліті сучасної Польщі спочатку не вистачало політичної волі роз-
почати процес люстрації, а згодом зусиль, щоби його завершити. 
Більшість спроб провести люстрацію перетворювалися, головним 
чином, у спосіб використання компромату в боротьбі з політич-
ними опонентами.  

Таким чином, люстрація в Польщі, що розпочиналася силами 
опозиції, нею ж і була загальмована в 1992 р. Компромісна полі-
тика опозиції на поч. 90-х XX ст. стала однією з причин поразки 
правих на польській політичній сцені і панування у 1995-2005 рр. 
лівих партій. Люстрація в Польщі має затяжний, драматичний, неза-
вершений характер, внаслідок чого вона стає своєрідним дзеркалом 
сучасної польської політичної сцени, яке чітко демонструє хто є 
хто в польській політиці. 
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Наталия МИНЕНКОВА 
 
Люстрация в Польше в контексте процессов  

системной трансформации в стране 
Очерчена специфика люстрационной практики в Польше, в 

частности подчеркнуто, что она имела затяжной, не завершенный 
характер, а также использовалась польскими политиками как спо-
соб манипулирования обществом и как инструмент для борьбы с 
политическими оппонентами. Доказано, что благодаря компро-
миссному характеру начала политической трансформации, унич-
тожению значительной части архивов Службы Безопасности ПНР, а 
также отсутствия политической элиты, по настоящему заинтере-
сованой в завершении люстрационных процедур, в современной 
Польше не удалось успешно провести процесс люстрации. 

Ключовые слова: люстрация, Центрально-Восточная Европа, 
Польша, посткоммунизм, системная трансформация. 

 
 

Natalia MINENKOVA 
 

Lustration in Poland in the Context of System 
Transformation Processes in the Country 

Outlined the specifics lustration practices in Poland, in particular, 
stressed that it had a long, not complete character, and was used by Polish 
politicians as a way to manipulate the public, and as a tool against 
political opponents. It is proved that due to the compromise character 
of political transformation, destruction of a large part of the archives 
of the NRP Security Service, as well as a lack of political elites, who 
would be truly interested in completing the lustration procedures in up-
to-date Poland, the process of lustration was not successfully carried out. 

Keywords: lustration, Eastern and Central Europe, Poland, post-
Communism, system transformation.  

  

 88

УДК 327.39 
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Ольга ХРИСТЕНКО 

 
Розширення ЄС на сучасному етапі: стан процесу й деякі 
економічні наслідки для країн-кандидатів на вступ 
 
У статті скорочено аналізуються місце й роль Європейського 

Союзу в сучасній системі світогосподарських зв’язків; розгляда-
ється хронологія переговорного процесу окремих країн-кандидатів; 
надається порівняльна характеристика основних макроекономіч-
них показників потенційних членів Спільноти; на основі новітніх 
статистичних даних оцінюється доцільність їхнього приєднання.  

Ключові слова: євроінтеграція, Європейський Союз, євро, ВВП, 
інфляція, рівень безробіття, країни-кандидати, експорт, імпорт, 
сальдо.  

  
Постановка проблеми. Однією з характерних рис сучасної 

системи світогосподарських зв’язків є поглиблення й зростання вза-
ємозалежності економік окремих її акторів. Особливо гостро останнє 
проявляється в умовах глобальної кризи, коли значна кількість дер-
жав виявилася неспроможною власноруч подолати проблеми, що 
виникли. Відповідно, посилюється науковий і практичний інтерес 
до дослідження питань, пов’язаних із можливостями своєчасного 
виявлення загроз та пропонування ефективних заходів щодо їхньо-
го подолання. 

З огляду на вищезазначене, особливої актуальності набуває 
аналіз багатогранного досвіду Європейського Союзу (ЄС), який з 
моменту свого заснування і до 2009 р. за всіма основними показ-
никами підтверджував доцільність створення інтеграційного об’єд-
нання. Так, упродовж 2004-2009 рр. ЄС впевнено посідав лідерські 
позиції за обсягом валового внутрішнього продукту (ВВП), який 
в останньому році означеного періоду дорівнював 11 785 475 млн 
євро або 15 273 млрд дол (для порівняння, в США, що посіли друге 
місце у світовому рейтингу, відповідний показник становив 14 204 
млрд дол.; Китаї – третє місце – 7 916 млрд дол.) [6]. У тому же 
році Європейський Союз випередив решту країн і об´єднань світу 
за обсягами експорту: його питома вага становила 17,1% [6]. Друге 
і третє місця посіли Китай та США із 13,8% та 11,6% відповідно. 
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Lustration in Poland in the Context of System 
Transformation Processes in the Country 

Outlined the specifics lustration practices in Poland, in particular, 
stressed that it had a long, not complete character, and was used by Polish 
politicians as a way to manipulate the public, and as a tool against 
political opponents. It is proved that due to the compromise character 
of political transformation, destruction of a large part of the archives 
of the NRP Security Service, as well as a lack of political elites, who 
would be truly interested in completing the lustration procedures in up-
to-date Poland, the process of lustration was not successfully carried out. 
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Розширення ЄС на сучасному етапі: стан процесу й деякі 
економічні наслідки для країн-кандидатів на вступ 
 
У статті скорочено аналізуються місце й роль Європейського 

Союзу в сучасній системі світогосподарських зв’язків; розгляда-
ється хронологія переговорного процесу окремих країн-кандидатів; 
надається порівняльна характеристика основних макроекономіч-
них показників потенційних членів Спільноти; на основі новітніх 
статистичних даних оцінюється доцільність їхнього приєднання.  

Ключові слова: євроінтеграція, Європейський Союз, євро, ВВП, 
інфляція, рівень безробіття, країни-кандидати, експорт, імпорт, 
сальдо.  

  
Постановка проблеми. Однією з характерних рис сучасної 

системи світогосподарських зв’язків є поглиблення й зростання вза-
ємозалежності економік окремих її акторів. Особливо гостро останнє 
проявляється в умовах глобальної кризи, коли значна кількість дер-
жав виявилася неспроможною власноруч подолати проблеми, що 
виникли. Відповідно, посилюється науковий і практичний інтерес 
до дослідження питань, пов’язаних із можливостями своєчасного 
виявлення загроз та пропонування ефективних заходів щодо їхньо-
го подолання. 

З огляду на вищезазначене, особливої актуальності набуває 
аналіз багатогранного досвіду Європейського Союзу (ЄС), який з 
моменту свого заснування і до 2009 р. за всіма основними показ-
никами підтверджував доцільність створення інтеграційного об’єд-
нання. Так, упродовж 2004-2009 рр. ЄС впевнено посідав лідерські 
позиції за обсягом валового внутрішнього продукту (ВВП), який 
в останньому році означеного періоду дорівнював 11 785 475 млн 
євро або 15 273 млрд дол (для порівняння, в США, що посіли друге 
місце у світовому рейтингу, відповідний показник становив 14 204 
млрд дол.; Китаї – третє місце – 7 916 млрд дол.) [6]. У тому же 
році Європейський Союз випередив решту країн і об´єднань світу 
за обсягами експорту: його питома вага становила 17,1% [6]. Друге 
і третє місця посіли Китай та США із 13,8% та 11,6% відповідно. 
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Трійка лідерів зберегла свої позиції і в імпорті: вищу сходинку 
посів Європейський Союз із 17,6%; другу та третю розділили США 
(16,5%) та Китай (10%). Крім того, ЄС був основним донором 
глобальних прямих іноземних інвестицій за останніх 8 років, за 
винятком 2002 та 2004 рр., коли почесне місце лідера отримали 
США. Питома вага ЄС у світі сягнула рекордного значення 50% 
в 2007 р.  

Остання рецесія, наслідки якої одностайно визнаються про-
відними вченими найжорсткішими за всю історію світової еконо-
мічної системи, на жаль, не обійшла стороною й Європейський Союз. 
Значного удару зазнали економіки окремих старих і нових членів, 
а також країн-кандидатів на вступ.  

У цьому сенсі, заходи з підтримки Європейським Союзом своїх 
проблемних членів, а також безпосередньо доцільність подальшо-
го розширення спільноти заслуговують на вивчення й оцінку, в т. ч. 
й перш за все, країнами, що лише знаходяться на шляху до цього 
об'єднання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проце-
сів євроінтеграції присвячено дослідження багатьох вітчизняних 
учених-економістів, серед яких слід відзначити Буторину О.В., 
Герчикову І.М, Даниленко А.А., Дзяд О.В., Кашкіну С.Ю., Кире-
єва А.П., Ковалевського В.В., Козака Ю.Г. тощо. Значну увагу цим 
проблемам приділено також і в працях зарубіжних науковців, серед 
яких Fisher D., Haas M., Hacker B., King R., Mitrany D., Okylski M., 
Puchala P.J., Salt J., Scharpf F.W., Spinelli A., Tapinos G.P., Wallace W. 
Проте єдиної думки щодо наслідків розширення ЄС як для зас-
новників, так і для нових членів не існує. Крім того, необхідно 
підкреслити, що переважна більшість досліджених робіт має за-
гальнотеоретичний характер. У пропонованій статті здійснено спробу 
математичного обґрунтування доцільності приєднання до Євро-
пейського Союзу окремих країн-кандидатів. 

Формулювання цілі статті. Метою статі є аналіз окремих ас-
пектів розвитку інтеграційних процесів на теренах Європейського 
Союзу на сучасному етапі; оцінка доцільності приєднання до Спіль-
ноти для держав-кандидатів. 

Виклад основного матеріалу. Станом на 2013 р. членами 
Європейського Союзу є 28 країн, проте, згідно з EU 2020 strategy, 
процес триває. На сьогодні декілька країн отримали статус канди-
датів і намагаються виконувати необхідні вимоги й долати пере-
шкоди на шляху приєднання до Європейської Спільноти; інші є 
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лише потенційними кандидатами [4]. Окремі характеристики пере-
говорного процесу визначених держав узагальнено в Таблиці 1.  

Таблиця 1  
Загальна характеристика стану переговорного процесу 

країн-кандидатів [2,3] 
     Показник 
 
 
 
Країна, 
Статус 

Досягнення Перешкоди 

Албанія 
(заявник) 

Підписання договору про 
асоціацію; демократичні 
вибори; приватизація енер- 
гетичного сектору  

Високий рівень коруп- 
ції та організованої 
злочинності; недостат- 
ня свобода судової сис-
теми; слабка інфра-
структура та людський 
капітал 

Боснія та 
Герцеговина 
(асоційова-
ний член) 

Вирішення питань проб- 
лемних регіонів; реформа 
системи державного 
управління; співробітни-
цтво з міжнародним три-
буналом; зниження ставки 
мита та податків 

Нестабільне політичне 
середовище; низький 
рівень впровадження 
європейських законо-
давчих актів; корупція 

Хорватія 
(стала повно-
ційнним чле-
ном ЄС у 
2013 р.) 

Створення органу по бо-
ротьбі з корупцією; про-
ведення реформи держав-
ного управління; заходи із 
захисту прав меншин; ак-
тивне регіональне співро-
бітництво 

Неефективна судова 
система; високий рі-
вень організованої 
злочинності та коруп-
ції; порушення прав 
нацменшин; питання 
щодо повернення бі-
женців; переслідуван-
ня за воєнні злочини; 
делімітація кордону 

Ісландія  
(у процесі 
переговорів) 

Проведення реформи бан-
ківського сектору; покра-
щення політичного діалогу 

Високий рівень дер-
жавного боргу; відсут- 
ність консенсусу між 
політичними партіями 

Македонія 
(кандидат) 

Проведення демократичних 
виборів; покращення полі-

Високий рівень без-
робіття, неефективна 
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тичного діалогу, судова ре-
форма; захист прав людини 

соціальна та екологічна 
політика  

Чорногорія 
(кандидат) 

Демократичні парламент-
ські вибори; розвиток ту-
ристичної галузі; реформа 
банківського сектору; за-
хист прав споживачів; 
прогрес у транспортній, 
екологічній, податкові 
сферах 

Неефективні боротьба 
з корупцією та транс-
портна політика; не-
прозорість судової сис-
теми 

Сербія 
(заявник) 

Підписано підготовчу угоду 
про асоціацію; співробіт-
ництво з міжнародним 
трибуналом; впроваджен-
ня програми з євроінтег- 
рації; реформа системи 
державного управління 

Високий рівень коруп-
ції та організованої 
злочинності; неефек-
тивність судової сис-
теми; невизнання Ко-
сово 

Туреччина 
(в процесі пе-
реговорів) 

Судова та культурна ре-
форми; запровадження 
державного телебачення; 
прогрес щодо вирішення 
«курдського питання» 

Крах конституційної 
реформи; недостатня 
свобода слова та друку, 
жорстоке поводження 
із в’язнями  

Для реалізації окресленої вище мети необхідно проаналізувати 
основні макроекономічні показники країн-кандидатів, зокрема ВВП 
(валовий внутрішній продукт), обсяг експорту та імпорту, рівень 
безробіття та щорічні темпи приросту інфляції (таблиці 2-5). 

Таблиця 2  
ВВП країн-претендентів на вступ до ЄС, 2000-2009 рр., 

млн євро [5] 
         Рік 
 
 
Країни 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Хорватія 23 146 35 725 39 102 42 833 47 370 45 379 
Ісландія 9 421 13 124 13 316 14 932 10 276 8 692 
Чорногорія 1 066 1 815 2 149 2 681 3 086 2 981 
Македонія 3 893 4 676 5 231 5 965 6 720 6 676 
Туреччина 289 

446 
387 
655 

419 
013 

472 
879 

501 
339 

441 
600 
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Албанія 3 945 6 561 7 168 7 828 8 861 8 500 
Боснія та  
Герцеговина 5 977 8 757 9 844 11 126 12 630 12 268 

Сербія 25 539 20 306 23 305 28 785 33 418 29 963 
Косово 1 624 3 068 3 192 3 434 3 841 3 902 
ЄС-27 9 209 

155 
11 071 

480 
11 699 

068 
12 395 

912 
12 493 

943 
11 785 

475 

Як видно з наведеної таблиці, впродовж 2005-2008 рр. сумар- 
ний обсяг ВВП Європейського Союзу зростав досить активними 
темпами (в середньому на 3,75% щороку). Однак вже в 2009 р. 
спостерігається негативна тенденція до зменшення відповідного 
показника – на 708 468 млн євро або на 6%. Аналогічна картина 
спостерігається і серед країн-кандидатів: найбільш постраждали- 
ми виявилися Ісландія, де рівень падіння склав 16%; Туреччина 
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Таблиця 3 
Обсяг експорту та імпорту товарів країн-претендентів на 

вступ до ЄС, млн євро [5] 
 

Експорт Імпорт Сальдо  
 
Країни 2000  2009  2000  2009 2000 2009 

Хорватія 5 188 7 458 11 327 15 144 -6 139 -7 686 
Ісландія 2 058 2 908 2 803 2 583 -745 324 
Чорногорія 461 277 974 1 654 -514 -1 377 
Македонія 1 178 1 925 2 105 3 616 -927 -1 691 
Туреччина 30 182 73 305 59 444 100 658 -29 

263 
-27 
353 

Албанія 348 784 1 587 3 699 -1 238 -2 915 
Боснія та  
Герцеговина 908 1 920 2 928 5 670 -2 019 -3 750 

Сербія 1 680 5 630 3 606 6 691 -1 926 -1 061 
Косово 57 165 1 050 1 934 -994 -1 768 
ЄС-27 849 740 1 094 

411 
992 
695 

1 199 
196 

-142 
956 

-104 
785 
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тичного діалогу, судова ре-
форма; захист прав людини 

соціальна та екологічна 
політика  

Чорногорія 
(кандидат) 

Демократичні парламент-
ські вибори; розвиток ту-
ристичної галузі; реформа 
банківського сектору; за-
хист прав споживачів; 
прогрес у транспортній, 
екологічній, податкові 
сферах 

Неефективні боротьба 
з корупцією та транс-
портна політика; не-
прозорість судової сис-
теми 

Сербія 
(заявник) 

Підписано підготовчу угоду 
про асоціацію; співробіт-
ництво з міжнародним 
трибуналом; впроваджен-
ня програми з євроінтег- 
рації; реформа системи 
державного управління 

Високий рівень коруп-
ції та організованої 
злочинності; неефек-
тивність судової сис-
теми; невизнання Ко-
сово 

Туреччина 
(в процесі пе-
реговорів) 

Судова та культурна ре-
форми; запровадження 
державного телебачення; 
прогрес щодо вирішення 
«курдського питання» 

Крах конституційної 
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свобода слова та друку, 
жорстоке поводження 
із в’язнями  

Для реалізації окресленої вище мети необхідно проаналізувати 
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(валовий внутрішній продукт), обсяг експорту та імпорту, рівень 
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млн євро [5] 
         Рік 
 
 
Країни 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 
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Чорногорія 1 066 1 815 2 149 2 681 3 086 2 981 
Македонія 3 893 4 676 5 231 5 965 6 720 6 676 
Туреччина 289 

446 
387 
655 

419 
013 

472 
879 

501 
339 

441 
600 
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ЄС-27 9 209 

155 
11 071 

480 
11 699 

068 
12 395 

912 
12 493 

943 
11 785 

475 
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Позицію лідера за абсолютними обсягами ВВП за досліджу-
ваний період 2000-2009 р. стійко посідала Туреччина, де щорічний 
середній приріст ВВП складав 3,75%. Зокрема, в 2009 р. її питома 
вага в сукупності решти претендентів складала майже 80%; на дру-
гому і третьому місцях опинилися Хорватія та Сербія із показни-
ками 8% та 5% відповідно. На частку інших країн припало 7,7%. 

Таблиця 3 свідчить, що за загальної тенденції до зростання об-
сягів експорту й імпорту, майже всі країни-претенденти в 2009 р. 
(як і ЄС в цілому) мали від’ємне сальдо торгівлі, крім Ісландії, від-
повідний показник якої дорівнював 324 млн євро. Загалом, така кар-
тина свідчить про уповільнення торговельних операцій внаслідок 
проявів глобальної фінансово-економічної кризи. Так, найбільше 
від’ємне сальдо мала Туреччина (-27 353 млн євро), Хорватія (-7 686 
млн євро), а також Боснія і Герцеговина (-3 750 млн євро). 

Таблиця 4  
Рівень безробіття країн-претендентів на вступ до ЄС, % [5] 

                  Роки 
 
Країни 

 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Хорватія 17,0 12,6 11,1 9,6 8,4 9,1 
Ісландія 1,9 2,5 2,8 2,3 2,9 7,2 
Чорногорія 19,3 30,3 29,6 19,3 16,8 19,1 
Македонія 32,2 37,3 36,0 35,0 33,8 32,2 
Туреччина 6,5 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 
Албанія 16,8 14,1 13,8 13,5 13,0 13,8 
Боснія та 
Герцеговина 39,7 43,9 31,1 29,0 23,4 24,1 

Сербія 13,3 21,1 21,0 18,3 13,6 16,1 
Косово 57,1 41,1 44,9 43,6 47,5 45,4 
ЄС-27 9,3 8,9 8,2 7,1 7,0 8,9 

 
Окремого висвітлення потребує питання зайнятості в ЄС та 

країнах-претендентах, зокрема. Так, якщо в 2008 р. рівень безро-
біття в Європейському Союзі становив 7%, то вже наступного року 
він складав 8,9%, що свідчить про погіршення ситуації на євро-
пейському ринку зайнятості. Серед країн-претендентів найбільший 
рівень безробіття спостерігався в Косово (45,4%), Македонії (32,2%), 
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Боснії та Герцеговині (24,1%) та Сербії (16,1%). Цей факт є озна-
кою існування цілої низки проблем в балканських країнах та по-
требує ефективного вирішення. 

 Таблиця 5 
Щорічні темпи приросту інфляції, у % порівняно до по-

переднього року [5] 

                    Роки 
 
Країни 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Хорватія 4,5 3,0 3,3 2,7 5,8 2,2 
Ісландія 4,4 1,4 4,6 3,6 12,8 16,3 
Чорногорія - - - - 7.4 3,4 
Македонія 5,8 0,5 3,2 2,3 8,3 -0,8 
Туреччина 53,2 8,1 9,3 8,8 10,4 6,3 
Албанія 4,2 2,0 2,5 3,1 2,2 3,5 
Боснія та  
Герцеговина 4,8 3,8 6,1 1,5 7,4 -0,4 

Сербія 79,6 16,2 11,7 7,0 13,5 8,6 
Косово - -2,1 -1,5 2,8 12,4 9,7 
ЄС-27 3,5 2,3 2 2,4 3,7 1,0 

 
Наведені в таблиці 5 дані відбивають покращення ситуації зі 

зростанням загального рівня цін як в ЄС (приріст становив 1% в 
2009 р. порівняно з 3,7% – в попередньому), так і в більшості 
держав-претендентів. Найгірша ситуація спостерігалася в Ісландії, 
де щорічний приріст становив 16,3%, Косово (9,7%) та Сербії 
(8,6%), що в рази перевищує допустимі значення. А в Македонії, 
Боснії та Герцеговині вперше за досліджуваний період навіть намі-
тилося скорочення темпів приросту інфляції – на 0,8% і 0,4% 
відповідно. 

Введемо коефіцієнт К=1000 і на основі вищенаведених даних 
розрахуємо сукупну корисність TU, яка дорівнює: 

TU= ΔВВП+ Сальдо +Δ (К * Рівень інфляції) + Δ (К * Рі-
вень безробіття) 

Так, для Хорватії, наприклад, цей показник становить:  
(45379 – 47370) – 7686+1000*2.2 + 1000*9,1 =1623 
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Для розрахунку граничної корисності MU використовуємо 
формулу: 

MU=
Χ

ΔTU
, де Х – це показник ВВП, експорту (імпорту), 

інфляції або безробіття за 2009 р. 
Зведемо отримані результати в наступну таблицю: 
 

      Показник 
 
Країни 

ΔTU MUВВП 
MU 
експорту 

MU 
імпорту 

MU 
інфляції 

MU 
безробіття 

Хорватія 1 623 0,036 0,22 0,11 0,74 0,18 
Ісландія 22 240 2,56 7,65 8,61 1,36 3,09 

Чорногорія 21 018 7,05 75,88 12,71 6,18 1,10 
Македонія 29 665 4,44 15,41 8,20 - 37,08 0,92 

Туреччина - 66 
792 - 0,15 - 0,91 - 0,66 - 10,6 - 4,77 

Албанія 14 024 1,65 17,89 3,79 4,01 1,02 
Боснія та 

Герцеговина 19 588 1,60 10,20 3,45 - 48,97 0,81 

Сербія 20 184 0,67 3,59 3,02 2,35 1,25 
Косово 53 393 13,68 323,59 27,61 5,50 1,18 
 
Висновки. Аналіз наукових і статистичних джерел, проведе-

ний у ході написання статті, свідчить про неоднозначність наслід-
ків приєднання для окремих країн-кандидатів. Позитивні показ-
ники свідчать про доцільність входження країни до Європейської 
Спільноти. Натомість, негативні результати підтверджують існу- 
вання певних проблем в країні, які необхідно подолати задля як-
найшвидшого приєднання до ЄС. Як свідчать дані розрахунків, най-
вигіднішим вступ до Європейського Союзу стане для Косово, Чор-
ногорії, Албанії, в той час, як Туреччина, Македонія, Боснія та Гер-
цеговина не відчують на собі особливих позитивних змін. 

Перспективи майбутніх досліджень. Подальші роботи авто-
рів будуть присвячені аналізу наслідків розширення Європейсь-
кого Союзу для країн, що були його членами станом на 2011 р.  
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В статье в краткой форме анализируются место и роль Евро-
пейского Союза в современной системе мирохозяйственных связей; 
рассматривается хронология переговорного процесса отдельных 
стран-кандидтов; предоставляется сравнительная характеристика 
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Для розрахунку граничної корисності MU використовуємо 
формулу: 

MU=
Χ

ΔTU
, де Х – це показник ВВП, експорту (імпорту), 

інфляції або безробіття за 2009 р. 
Зведемо отримані результати в наступну таблицю: 
 

      Показник 
 
Країни 

ΔTU MUВВП 
MU 
експорту 

MU 
імпорту 

MU 
інфляції 

MU 
безробіття 

Хорватія 1 623 0,036 0,22 0,11 0,74 0,18 
Ісландія 22 240 2,56 7,65 8,61 1,36 3,09 

Чорногорія 21 018 7,05 75,88 12,71 6,18 1,10 
Македонія 29 665 4,44 15,41 8,20 - 37,08 0,92 

Туреччина - 66 
792 - 0,15 - 0,91 - 0,66 - 10,6 - 4,77 

Албанія 14 024 1,65 17,89 3,79 4,01 1,02 
Боснія та 

Герцеговина 19 588 1,60 10,20 3,45 - 48,97 0,81 

Сербія 20 184 0,67 3,59 3,02 2,35 1,25 
Косово 53 393 13,68 323,59 27,61 5,50 1,18 
 
Висновки. Аналіз наукових і статистичних джерел, проведе-

ний у ході написання статті, свідчить про неоднозначність наслід-
ків приєднання для окремих країн-кандидатів. Позитивні показ-
ники свідчать про доцільність входження країни до Європейської 
Спільноти. Натомість, негативні результати підтверджують існу- 
вання певних проблем в країні, які необхідно подолати задля як-
найшвидшого приєднання до ЄС. Як свідчать дані розрахунків, най-
вигіднішим вступ до Європейського Союзу стане для Косово, Чор-
ногорії, Албанії, в той час, як Туреччина, Македонія, Боснія та Гер-
цеговина не відчують на собі особливих позитивних змін. 

Перспективи майбутніх досліджень. Подальші роботи авто-
рів будуть присвячені аналізу наслідків розширення Європейсь-
кого Союзу для країн, що були його членами станом на 2011 р.  
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«Європа – чудова земля з багатьма провінціями» 
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У статті розкриваються основні напрямки процесів регіона-

лізації в Європейському Союзі, а також суть феномену Європи 
регіонів. Особлива увага зосереджена на тому, яким чином в ЄС 
у рамках інтеграційних процесів відбувається формування тре-
тього регіонального рівня політичної системи, та як він співвід-
носиться з двома іншими рівнями – національним і наднаціональним. 

Ключові слова: регіон, регіоналізація, національна держава, 
державний суверенітет, Європа регіонів. 

 
Складний шлях становлення української державності, позна-

чений перманентною зміною зовнішньополітичного вектора, а також 
пошуком Україною свого місця на геополітичній арені зумовив ак-
туальність дослідження всього спектру проблем, що стосуються 
європейської інтеграції загалом, так й ідеї трансформації держав- 
ного суверенітету в межах Європейської Співдружності, зокрема. 

Актуальність дослідження зумовлена активним поширен-
ням, поруч з інтеграційними процесами в межах ЄС, процесів децен-
тралізації та регіоналізації. Підвищення ролі держави у регулю-
ванні соціальних відносин поступово призвело до перевантаження 
державних інститутів, що своєю чергою продемонструвало неефек-
тивність централізованого державного управління у сучасних умо-
вах. Слід зазначити, що цей процес торкнувся навіть тих держав, які 
традиційно вважалися оплотом централізованого унітарного устрою 
– Великобританії, Іспанії та Франції. 

Під впливом глобалізації та процесів інтеграції на перший план 
все частіше виходять регіони та міжрегіональні інтереси, які за-
мість національно-державних сприяють трансформації ідеї держав-
ного суверенітету. Така стратегія все більше поширюється в Євро-
пі, яку сьогодні все частіше називають Європою регіонів. 

Дослідженням феномену Європи регіонів займалося чимало 
науковців. Зокрема, особливої уваги заслуговують праці К.Домо-
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ренок, В.Дубнова, І.Бусигіної, Т.Зонової, В.Іноземцева. Водночас, 
слід зазначити, що окремої монографії, присвяченої цій тематиці 
немає.  

Метою пропонованої статті є визначення суті та основних на-
прямів процесів регіоналізації в Європейському Союзі, розкриття 
феномену Європи регіонів.  

Виклад основного матеріалу. Третє тисячоліття характери-
зується виникненням нового міжнародного порядку, що спрямо-
ваний на інтенсифікацію інтеграційних процесів. Інтеграція як про-
цес створення й розвитку різноманітних моделей взаємодії між 
політичними акторами стала головною характеристикою міжна-
родних відносин після закінчення періоду «холодної війни». З од-
ного боку, відбувається глобалізація економічних зв’язків і сти-
рання національних відмінностей у процесі поширення масової куль-
тури, з іншого, все наполегливіше заявляють про себе нові актори 
на міжнародній арені: транснаціональні корпорації, неурядові орга-
нізації, регіональні й місцеві органи влади й т.д. У своїй діяльно-
сті вони прагнуть вийти за рамки національних держав, що ставить 
світове співтовариство перед необхідністю вироблення нових пра-
вил і механізмів регулювання взаємин [4]. Відбувається радикаль-
ний перегляд національної державності, яка зазнає подвійного впли-
ву міжнародної і наднаціональної спільноти зверху та локальних і 
регіональних структур – знизу [5, с. 67]. 

Подолання державних рамок, вважає де Ружмон, доцільне зі 
всіх точок зору. «Національні держави застаріли: вони занадто малі 
й занадто великі водночас. Занадто малі, оскільки не в змозі гаран-
тувати своїм громадянам безпеку і брати активну участь у світових 
справах. Занадто великі, позаяк не можуть забезпечити адекватного 
розвитку всіх своїх складових і дати можливість громадянам бу-
ти ефективними учасниками громадського життя» [1]. 

Все це вимагає поглиблення процесів європейської інтеграції. 
Хоча, як стверджує С.Гантінгтон, головними дійовими особами 
у світовій політиці й надалі залишаються національні держави [3], 
однак щодо країн, які входять до Євросоюзу, ця теза потребує пев-
ної корекції. Ще в 1973 р. канцлер ФРН В.Брандт, виступаючи у 
Страсбурзі в Європарламенті, наголошував, що метою інтеграції 
є «розумно організований європейський уряд, який зможе прий- 
мати необхідні рішення у галузі спільної політики та буде підля-
гати парламентському контролю. Європейські держави передадуть 
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цьому уряду свої суверенні права, які в майбутньому, можливо, 
будуть здійснюватися тільки спільно» [9, с. 206]. 

В ЄС створено наднаціональні владні інституції (Європарла-
мент, Єврокомісія, Європейський суд), що репрезентують всі фор-
мальні гілки державної влади; національні органи влади поступово 
втрачають своє пріоритетне значення. Звичайно, що така ситуація 
створює для регіонів набагато більші можливості щодо задоволе-
ння своїх вимог, оскільки вони тепер можуть апелювати безпосе-
редньо до вищих європейських владних інстанцій, оминаючи свої 
національні уряди. Іншими словами, регіони починають розгля-
дати себе не в національному, а в загальноєвропейському вимірі. 
Водночас серед європейського політичного істеблішменту та широ-
кої громадськості поширюється переконання, що майбутня Європа 
– це Європа регіонів. 

«Регіони ... є головними підвалинами демократії; вони – опора 
культурного різноманіття в Європі, головні партнери в соціальному 
та культурному розвитку. Тому саме вони мають взяти на себе від-
повідальність в тих галузях, де в них є перевага: в економіці, куль-
турі, захисті довкілля, в регіональному та загальнодержавному пла-
нуванні, науці тощо. Велика різноманітність регіонів ... обумовлює 
чималу кількість моделей і структур, що визначають регіональний 
розвиток». Ці слова, взяті з передмови Президента Асамблеї євро-
пейських регіонів Люка Ван ден Бранде до «Декларації АЄР щодо 
регіоналізму в Європі», не тільки віддзеркалюють оцінку особли-
вої ролі регіонів у процесі європейської інтеграції, але й приму-
шують ще раз замислитися над впливом регіонального чинника на 
світовий політичний процес. 

У 1995 p. в публікації під символічною назвою «Ревізія Маа- 
стрихтської угоди» державний міністр Баварії Е.Губер зазначав: 
«Ще кілька років тому угоди (Європейської) Співдружності були 
«глухі» до регіонального рівня, слово «регіон» навіть не згаду-
валось у них» [12, с. 56]. 

Вожночас Ж.П’єре, колишній генеральний секретар Конфе-
ренції периферійних приморських регіонів Європейської Співдруж-
ності (КППР), згадував: «... Римська угода практично ігнорувала 
регіони, і навіть план щодо регіональної політики (для досягнен- 
ня кращого балансу між центром і периферією), який зажадав іта-
лійський уряд, був відхилений іншими державами як другорядний. 
Так було аж до Паризького саміту 1972 p., коли було досягнуто 
рішення про створення Європейського фонду регіонального роз-
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немає.  
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феномену Європи регіонів.  
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Подолання державних рамок, вважає де Ружмон, доцільне зі 
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мати необхідні рішення у галузі спільної політики та буде підля-
гати парламентському контролю. Європейські держави передадуть 
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цьому уряду свої суверенні права, які в майбутньому, можливо, 
будуть здійснюватися тільки спільно» [9, с. 206]. 
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Так було аж до Паризького саміту 1972 p., коли було досягнуто 
рішення про створення Європейського фонду регіонального роз-
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витку. Та і з його втіленням не поспішали ще два з половиною роки, 
аж до червня 1975» [13, с. 8]. 

Цей рік вважає поворотним і колишній директор в Раді Єв-
ропи Ж.Балу: «Резолюція 75-4 Ради Європи від 19 лютого 1975 p. 
офіційно зробила Конференцію місцевих влад відкритою для ре-
гіонів. Конференція місцевих влад перетворилася на Конференцію 
місцевих та регіональних влад Європи. ... Таким чином, відбулося 
офіційне впровадження Європи Регіонів до європейських інсти-
туцій» [11, с. 21]. 

Європейський простір, на нашу думку, є найкращим прикла- 
дом розвитку регіоналізму та інституалізації цього процесу. Для 
осмислення ролі регіонів у процесі європейської інтеграції слід 
відзначити, що модель Європейського Союзу багато в чому уні-
кальна. Вона об'єднує низку характеристик, не притаманних жод- 
ному іншому міжнародному об'єднанню. 

По-перше, ЄС є регіональною організацією, тобто є вираз-
ником регіоналізму на найвищому рівні – як форми міжнародного 
міждержавного співробітництва, що реалізується шляхом об'єдна-
ння та інтеграційних зв'язків між націями, розташованими геогра-
фічно близько. Умовою такого співробітництва вважається спіль-
ність національних інтересів, подібність соціально-політичних сис-
тем, взаємодоповнюваність економік, спорідненість культур, мов, 
історичних традицій та релігії. ЄС демонструє наявність усіх цих 
складових. Окрім географічної близькості, в його основі лежить 
глибокий культурно-історичний зв'язок західноєвропейських країн, 
які, за деякими винятками, створили ринкові економіки та буду-
вали демократичні суспільно-політичні системи. 

По-друге, ЄС – найбільш інституціоналізоване інтеграційне 
об'єднання, рівень організованості діяльності наднаціональних інсти-
тутів якого можна порівняти з механізмом державного апарату. В 
ЄС функціонують не тільки органи влади, які є характерними для 
будь-якої сучасної держави (законодавча, виконавча, судова), але й 
низка інших інститутів, що свідчать про зміцнення співробітни-
цтва у сферах, які раніше входили виключно до компетенції наці-
ональних держав. Як і раніше, актуальним залишається питання 
повноважень відповідних інститутів Європейського Союзу, але тен-
денція однозначна: із дня виникнення організації вони постійно 
збільшуються. 

Третя, найбільш специфічна риса. Саме в рамках європейської 
інтеграції виникає та розвивається процес внутрішньої регіона-
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лізації. Це виключно західноєвропейський феномен, можливість 
та необхідність виникнення якого ймовірні тільки за умови існува-
ння високого рівня внутрішньої інтегрованості об'єднання. Цей 
процес представляє особливий інтерес, ставлення до нього є доволі 
неоднозначним, а наслідки його важко передбачуваними. У цьому 
випадку йдеться про регіони як субнаціональні території, узаконені 
адміністративно-територіальним поділом багатьох країн (регіони 
у Франції, федеральні землі в Німеччині, області в Італії та Іспа-
нії, кантони у Швейцарії, графства у Великій Британії тощо), так 
і регіони, що утворюються в результаті транскордонного співро-
бітництва [6, с. 155]. Вони виявляють усе більше бажання прий-
мати автономні рішення і представляти свої інтереси на загально-
європейському рівні. З одного боку, держави часто йдуть назу-
стріч їх вимогам, а з іншого – ЄС заохочує такі прагнення і ство-
рює спеціальні органи та інструменти для обговорення та виріше-
ння регіональних проблем. 

На початку 1990-х років європейські регіони сформулювали 
головні вимоги щодо трансформації європейського політичного про-
цесу у бік врахування його регіонального виміру. Так, Маастрихт-
ський договір враховує вимоги територіальних спільнот (не тільки 
регіональних, але й місцевих) принаймні частково: принцип субси-
діарності впроваджено у договірну базу ЄС, створено новий кому-
нітарний інститут – «колективний голос» територій – Комітет регі-
онів, регіони федеративних держав отримали право представляти 
свої країни в Раді міністрів. Важливим каналом для лобіювання 
регіональних інтересів є Асоціація європейських регіонів. 

Водночас європейські субнаціональні територіальні спільноти 
є занадто різнорідними з точки зору формулювання консолідо-
ваного регіонального інтересу: території займають становище у 
складі держав-членів ЄС, що сильно відрізняються одне від одного, 
більше того, у деяких із них регіональний вимір практично від-
сутній. Політичні можливості територій, щільність їх ділових і 
соціальних мереж, громадянські й політичні культури, зрештою, 
їх інституціональні й фінансові можливості суттєво відрізняються. 
Вони поки що не здатні діяти на європейській політичній сцені як 
автономні політичні актори [2], оскільки основною структурною 
одиницею європейського співробітництва й надалі залишається 
держава-нація. Тому цілком реалістичною видається теза про те, 
нібито «малоймовірно, що майбутня Європа складатиметься з чи-
сельних самостійних регіонів: саме держава й надалі буде збирати 
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податки, утримувати армію, вона буде у вирішальний спосіб впли-
вати на характер європейських відносин і надалі залишиться єди-
ним перевіреним інститутом захисту справедливості та інших люд-
ських цінностей» [7, с 8]. 

Що являє собою феномен «Європи регіонів»? Зважаючи на не-
однозначність процесу регіоналізації на європейському континенті, 
відповідно, існують й різні концепції у трактуванні цього явища. 
По-перше, точка зору про поступове відмирання національної дер-
жави через її неадекватність сучасним реаліям і формування Єди-
ної Європи двох рівнів – наднаціонального й регіонального. По-
друге, думка про інтенсифікацію міжрегіонального економічного 
співробітництва, тобто про «зрощення» Європи на базі тісної коо-
перації й взаємодії регіонів у єдиному економічному просторі. І, 
нарешті, «триступінчаста» Європа: Євросоюз, національна держа-
ва, національні регіони [1]. 

На наш погляд, кожна із цих концепцій відображає який-небудь 
аспект феномену «Європа регіонів». Перша концепція – це, свого 
роду, тенденція. Звичайно, не можна говорити про абсолютне відми-
рання національної держави, адже на сучасному етапі розвитку не 
тільки Європи, але й світу, це навряд чи можливо та й необхідно в 
силу різних причин.  

Глобалізація економіки ще не досягла такого масштабу, щоби 
охопити весь світ у кожній його частині. Незважаючи на плане-
тарний ефект від глобальної економіки, під якою розуміється еко-
номіка, здатна працювати як єдина система в режимі реального 
часу в масштабі всієї планети, її існування й форма зачіпають лише 
окремі сегменти й економічні структури, країни й регіони [8, с. 391]. 
Таким чином, відбувається регіональна диференціація глобальної 
економіки, що підтверджує особливу значимість регіону у всіх ас-
пектах. На сьогодні немає й у недалекому майбутньому не перед-
бачається поява повністю інтегрованого, відкритого світового рин-
ку праці, технологій, товарів і послуг, доти, поки існують окремі 
держави (або альянси держав, такі, як Європейський Союз) з уря-
дами, покликаними захищати інтереси власних громадян і фірм, 
що перебувають під їхньою юрисдикцією, в умовах глобальної кон-
куренції [8, с. 119].  

Отже, в силу нерівномірності економічного розвитку, регіо-
нальної диференціації й сегментації глобальної економіки, а також 
через низку політичних інтересів національні держави продовжу-
ють відігравати значну роль у світовій економіці та політиці. 
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Активна діяльність національних держав із захисту інтересів 
своїх громадян й організацій яскраво проявляється в концепці Єв-
ропи «двох швидкостей» [10, с. 330-331]. Держави – учасники Євро-
пейського Союзу, найбільш розвинені економічно (Франція, Ні-
меччина), пропонують у рамках ЄС створити ще один союз аби 
захистити інтереси цих держав у процесі тотального розширення 
й включення до складу ЄС країн із більш низьким рівнем еконо-
мічного розвитку. Таким чином, поки існують нерівномірності в 
економіці, національні держави не втратять свого значення повністю.  

Але, безумовно, у рамках Європейського співтовариства спо-
стерігається тенденція до ослаблення національної держави. Сам 
факт того, що держави-члени Європейського Союзу передали час-
тину своїх суверенних повноважень наднаціональній організації, 
закріпивши цей факт не тільки договірними відносинами, але й в 
основних законах (конституціях) своїх країн, говорить вже багато. 

Як ми вже зазначали, кожна з цих позицій відображає якийсь 
аспект феномену «Європи регіонів». Перша позиція (відмирання 
національної держави через її неадекватність сучасним реаліям) 
ґрунтується на неоліберальних концепціях, які акцентують на по-
верненні до вільної конкуренції з гаслом «менше держави, більше 
ринку»; вони вважають, що регіони за прикладом підприємств по-
винні вступити один з одним у конкурентну боротьбу. Прихиль-
ники такого підходу до регіоналізації пропонують трансформувати 
централізовану податкову систему і передати вирішення проблем 
соціального забезпечення, зайнятості та освіти на місцевий рівень. 
Вони розглядають подібну реформу як рух від «держави добро-
буту» до «громади добробуту» [6, с. 155-164]. 

Своєю чергою, їм протистоять «євроскептики», які вважають за 
необхідне зберегти центральну роль за нацією-державою. На їхню 
думку, сучасне суспільство – інститут набагато складніший, ніж 
підприємство. Лібералізація руху капіталів та створення єдиного 
ринку не вирішили головної проблеми – не тільки не вирівняли 
рівня розвитку регіонів, але й суттєво збільшили розрив між ними. 
Із точку зору виробництва та доходів, у Європі різко зросла нерів-
ність, капітали перетікають у найбагатші регіони [6, с. 155-164]. 

При цьому європесимісти вважають таку наднаціональну орга-
нізацію, як ЄС, разом з її структурами дітищем економічних ін-
тересів, механізмом, який одного разу був запущений і який немо-
жливо зупинити. До того ж, він усе більше й більше виходить з-
під контролю. На думку євроскептиків, наднаціональні структури 
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ЄС – приклад «атаки на демократію», оскільки представництво 
інтересів населення в органах прийняття рішень зведене до міні-
муму, а інститути Євросоюзу є інструментом реалізації інтересів 
великих економічних структур, капіталу. 

На наш погляд, власне «трьохступенева» Європа на даний мо-
мент найбільш точно відображає ситуацію у взаємодії регіону, на-
ціональної держави та ЄС, де кожний рівень наділений відповід-
ними повноваженнями на основі принципу субсидіарності. Таким 
чином регіони набувають усе більшого економічного та політич-
ного значення, але національні держави ще потрібні для забезпе-
чення інтересів своїх громадян та організацій через нерівномірність 
економічного розвитку. 

Висновки. Отже, підсумовуючи все вище наведене, можна ствер-
джувати, що в Євросоюзі у рамках інтеграційних процесів відбу-
вається процес формування третього регіонального рівня політич-
ної системи, який є однак дуже асиметричним, неспівмірним з двома 
іншими – національним і наднаціональним. Зміни, які регіони спри-
чинили у європейській політичній системі, залишаються наразі в 
рамках і в логіці націй-держав. 

Наслідком описаної ситуації стало розроблення концепції «Єв-
ропи регіонів», що має на меті визначити місце регіонів у Євро-
союзі. Проте вона виступає скоріше як схема, у рамках якої слід 
діяти для подолання, з одного боку, «локалістської» філософії, а 
з іншого – ідеї гегемонії національної держави й уряду. У такому 
контексті регіони ЄС і пов'язаний із ними феномен регіоналізації 
виступають як стратегічний інструмент для проектування і ство-
рення нової Європи, пристосованої як для подальшої економічної, 
так і політичної інтеграції. 
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УДК 327(477):061.1 
Наталія КРИВОРУЧКО 

 
Методика відкритої координації співпраці з ЄС: 

перспективи застосування в Україні 
 
Стаття присвячена розгляду проблеми координації співпраці 

з Європейським Союзом, зокрема методиці відкритої координації, 
що була впроваджена відносно нещодавно членами ЄС та довела 
свою результативність. У публікації розглядаються основні недо-
ліки системи координування щодо України та робиться спроба 
прогнозування перспектив впровадження цієї методики. 

Ключові слова: Україна, ЄС, співробітницвто, координація, 
методика.   

 
Координування співробітництва з ЄС на сьогодні повинно бу-

ти невід’ємною складовою державного управління, необхідною 
внутрішньо- та зовнішньополітичною процедурою налагодження 
зв’язків. Розробка та впровадження нового методу координації – 
методу відкритої координації – зумовлена сучасними викликами, 
що постали перед європейською спільнотою на початку ХХІ ст., 
а також неефективністю класичних методів співпраці між держа-
вами європейського політичного простору. За допомогою коор-
динаційних та кооптаційних засобів можна впливати на різні сус-
пільно-політичні системи, втручатись не лише в антропоморфні 
суспільні формації, але й у будь-які інші. Так, скажімо, сучасна наука 
чітко експлікує ефективність таких впливів на організацію струк-
тур не тільки суспільних, але й практично на всі види флори і фауни 
(починаючи від найпростіших, до формування груп ссавців, при-
матів, найвищих за своєю організацією ієрархізованих систем).  

Що стосується суспільних систем, то такий ін’єкційний вплив 
демонструє свою результативність у галузі структурно-системної 
організації як у великих комерційних компаніях, так і на політич-
ному, міжнародному рівні: в організації ринку, у формуванні еко-
номічних, політичних, військових та інших структур, як у мікро-, 
так і у макроструктурних параметрах. Набутий досвід у цій галузі 
свідчить, що використання механізмів координації робить розподіл 
елементів системи більш ефективним і таким, що може отримати 
позитивний результат, недосяжний для системи цілісності (в суку-
пності її ізольованих і самостійних одиниць).  
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У пропонованій розвідці розглядається одна із моделей євро-
пейської інтеграції – методика відкритої координації як форма 
впливу на недосконале суспільно-політичне та економічне формо-
утворення, результатом якого є зближення із системою європей-
ського політико-економічного простору. Складовими цієї моделі 
є підпорядкування суспільних інтенцій єдиним цілям, впорядкува-
ння кількісних та якісних змін та їх реалізація у конкретному про-
сторі й часі, моніторинг, вимірність результатів, експортування 
набутого досвіду іншими державами. 

На сучасному етапі розвитку політичних відносин, Україна 
задекларувавши зовнішньополітичне прагнення інтеграції до Євро-
пейського Союзу, перебуває на завершальному етапі (переговори 
щодо узгодження формулювань до преамбули Угоди, парафування 
та підписання, укладання Угоди про Асоціацію з ЄС, включно з 
питанням про всеосяжну зону вільної торгівлі). Водночас такі не-
гативні внутрішньополітичні фактори, як вибіркове правосуддя, 
недовіра суспільства до реформ, які намагається проводити полі-
тична верхівка, підписання угоди з Митним союзом, засудження 
окремих представників опозиції та періодична змінність намірів у 
деклараціях Президента України щодо напрямку головного полі-
тичного вектора та часових рамок реалізації поетапних дій у кон-
тексті входження до ЄС і т.п., несуть додаткову загрозу для непід-
писання Угоди про асоціацію і виносять на порядок денний пита-
ння про відхилення європейською спільнотою «українського про-
екту». У цьому контексті важливо відзначити прогрес у перего-
ворному процесі під час головування Польщі в ЄС.  

Саме тому на сьогодні актуальним постає питання впрова-
дження нових дієвих методик управління та координування в Ук-
раїні як державі, що, задекларувавши свої європейські прагнення 
ще 1994 р. (із укладенням Угоди про співробітництво, яка була вве-
дена дію 1998 р.), так і не змогла налагодити ефективний процес 
координування співробітництва та зближення з Європейським Со-
юзом класичними методами.  

Метою статті є показати перспективи впровадження мето-
ду відкритої координації як магістрального шляху євроінтеграцій-
ного поступу України, а також стан та шляхи координації співпра-
ці України з ЄС, висвітлити основні ризики, що постають у разі 
відхилення Угоди про Асоціацію. 

На сьогодні питання координації євроінтеграційної динаміки 
в Україні вивчені недостатньо. Більшість розвідок зводиться до об-
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сервації окремих секторальних активностей та скоординованості з 
політикою ЄС. Проблеми реалізації зовнішньополітичної страте-
гії Європейського Союзу і, зокрема, щодо східноєвропейських країн, 
представлені в роботах таких західних дослідників, як Д.Гамільтон, 
Дж.Батор, Е.Вілсон, К.Волкер, К.Жукровська, К.Шаке, С.Лукареллі 
та ін. В Україні питання відкритої координації співпраці з Євро-
пейським Союзом на сьогодні розглядається у роботах С.Алберта, 
В.Авер’янова, Г.Атаманчука, Н.Гнидюк, М.Деркач, В.Дзюндзюка, 
А.Коваленка, Н.Нижник, Л.Пашко, І.Розпутенка, Л.Приходченко, 
С.Серьогіної, В.Цвєткова, Ю.Шарова та ін.  

Серед теорій, підходів та поглядів на проблему координації 
окреслились окремі підходи, які можна вважати класичними. Якщо 
вужче, то фахівці виділяють три основних форми, які містять дифе-
ренційні ознаки – це горизонтальна, вертикальна, парламентська 
та змішана [8]. Якщо розглядати методику відкритої координації 
як нове й цілісне поняття, то дослідники у змістове його визначе-
ння вкладають такі дефініції: (1) створення для Європи нової пара-
дигми європейської інтеграції; (2) нова методика управління серед 
членів Європейського Союзу; (3) форма координації різних форм 
інтеграції в Європейському Союзі. 

З цього випливає, що тип відносин співробітництва, який на-
магаються впровадити між Україною та ЄС є не лише однією з 
новітніх форм інтеграції, але й необхідністю (за визначенням твор-
ців європейського законодавства), що може стати основою для тво-
рення нової парадигми європейської політики. Останнє несе додат-
кове навантаження та відповідальність перед країнами, що декла-
рують прагнення стати членом ЄС.  

Якщо же вести мову про дефініцію терміна «відкрита коорди-
нація», то варто зазначити, що Рада Європи у 2000 р. офіційно 
його розтлумачила як метод інтеграції для країн-кандидатів, роз-
роблений з метою допомогти країнам – членам ЄС поступально роз-
вивати свої політики [6, с. 210]. Тобто це один із методів стимулю-
вання як секторального, так і загального зближення ЄС з націо-
нальними політиками для кожної з країн, які висловили євроінте-
граційні прагнення. Його виникненню й розвитку сприяли еконо-
мічна політика та політика у сфері зайнятості, закріплені Мааст-
рихтським та Амстердамським договорами. Рада Європи розши-
рила цю методику й на інші сфери, зокрема на суспільну, де поруч 
із політикою зайнятості, залишилися також політика соціальної ін-
теграції, соціальний захист, освіта та професійне навчання. 
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У пропонованій розвідці розглядається одна із моделей євро-
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Як зазначалося вище, відкрита координація є передовсім ме-
тодом, що застосовується в управлінській діяльності. Часто її засто-
совують, до кінця не дослідивши основні правила, закони та меха-
нізми функціонування. Однак проблема координації залишається 
універсальною формою міжнародного регулювання. Відкрита ко-
ординація стає одним із найбільш ефективних методів внесення 
змін до процесу універсального об’днання держав. Ефективність 
цього методу залежить від багатьох факторів, серед яких найваж-
ливим є знання, його використання (іншими державами та на наці-
ональному грунті), а також обмежувальні умови впровадження для 
деяких держав [3, с. 50]. 

Опираючись на думку В.Стрельцова, можна сказати, що від-
критий метод координації посідає проміжну позицію у співпраці 
між суспільствами, спільнотами, що склалися в рамках ЄС та кан-
дидатами на вступ (перша колона) та міжурядовим співробітниц-
твом (друга і третя колони) і застосовується у сферах, які знахо-
дяться в компетенції держав-членів: зайнятість, соціальний захист, 
соціальне залучення, освіта, молодь, професійна підготовка [9]. Са-
ме тому відкрита методика координації – це новий метод зближе-
ння політики держав-членів ЄС задля досягення спільних цілей.  

Як підкреслюють Еберлейна і Кервер, ця методика переваж-
но базується на добровільних стандартах діяльності [4]. У цьому 
контексті право відіграє важливу роль, але не як «політичний ін-
струмент», а як інструмент задля втілення конкретних цілей з до-
держанням певних процедур. 

Схожа інтерпретація відносин відкритої координації і у К.Ра-
деллі. Він пише, що цей метод «дозволяє політикам взяти на себе 
нові завдання, що є особливо чутливими для політики або такі, що 
не можуть бути вирішені в рамках класичних методів координа-
ції спільнотою. У результаті діяльності, відкрита координація виз-
начається як «м'яке право», нові політичні інструменти та орієн-
тири політики [10, с. 7]. 

Однак Л.Чекаленко має іншу думку. На противагу методиці 
відкритої координації вона висуває тезу про те, що євроінтеграція 
у нинішній «м’якій» формі не забезпечує бажаних структурних 
перетворень, оскільки не дає можливості не лише подолати геопо-
літично проміжне положення, але й пом’якшити зумовлені ним не-
безпеки. А отже, не дає змоги вирішити найбільш нагальні завдан-
ня зовнішньої політики. [11, с. 29]. Йдеться про те, що порушення 
права, основних правових принципів та норм як інструменту до-
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сягнення спільних з Європейським Союзом цілей, не може вести до 
інтегрування і лише створює ілюзію успіху цього процесу. 

Тому можемо константувати, що методика відкритої коорди-
нації застосовується для тих країн-кандидатів, де звичайні способи 
інтеграції є менш ефективними та не призводять до значних резуль-
татів шляхом прийняття законів, директив та постанов. Трактуючи 
відкриту координацію як інструмент для поліпшення внутрішньо-
політичної, економічної соціальної ситуації, впровадження стан-
дартів і принципів функціонування Європейського Союзу, науко-
вці стверджують, що вона дає можливість гнучко адаптувати свою 
політику щодо транснаціональних, спільних моделей інтеграції, 
визначити сфери компетенції та відповідальності, розділену між 
відомствами. Саме тому виділяють низку функцій, покликаних на-
лагоджувати ефективну координацію співпраці з ЄС: (1) функція 
стимуляції – створення бачення внутрішньополітичного розвитку 
та інтеграції в Європейський Союз; розробка довгострокових кон-
цепцій зростання; (2) регулятивна – створення правової бази, що 
відповідає базовим засадам законодавства ЄС; перерозподіл ресур-
сів; (3) інтегративна – об’єднання ресурсів, моніторинг, аналіз та 
оцінки [3, с. 34]. 

Реалізовуючи свої функції у державі, що проходить шлях збли-
ження та інтеграції з європейськими нормами та моделями пове-
дінки, методика відкритої координації грунтується на регулярній 
оцінці в досягненні цілей, що дозволяє державам порівнювати їх 
зусилля, і дізнатися показники зросту чи спаду, визначати пози-
тивні та негативні тенденції задля застосування чи уникнення їх в 
інших країнах. Більшою мірою ця методика заснована для допо-
моги державам, у яких є проблеми з циклічним розвитком полі-
тичних відносин, тому включає в себе: 

• розробку керівних принципів, разом із відповідними для Єв-
ропейського Союзу термінами досягнення цілей в коротко-, серед-
ньо- і довгостроковій перспективі; 

• введення якісних і кількісних показників (індикаторів) та 
орієнтирів (критеріїв); 

• послуги управлінця, керівника цих принципів у національній 
та регіональній політиках; 

• періодичні спостереження, аналіз та оцінки (рецензування) [2]. 
У своєму розвитку та імплементації в національні правові, по-

літичні, економічні і т.д. відносини, відкрита методика координації 
проходить кілька етапів. На першому Рада Європи висуває полі-
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сягнення спільних з Європейським Союзом цілей, не може вести до 
інтегрування і лише створює ілюзію успіху цього процесу. 

Тому можемо константувати, що методика відкритої коорди-
нації застосовується для тих країн-кандидатів, де звичайні способи 
інтеграції є менш ефективними та не призводять до значних резуль-
татів шляхом прийняття законів, директив та постанов. Трактуючи 
відкриту координацію як інструмент для поліпшення внутрішньо-
політичної, економічної соціальної ситуації, впровадження стан-
дартів і принципів функціонування Європейського Союзу, науко-
вці стверджують, що вона дає можливість гнучко адаптувати свою 
політику щодо транснаціональних, спільних моделей інтеграції, 
визначити сфери компетенції та відповідальності, розділену між 
відомствами. Саме тому виділяють низку функцій, покликаних на-
лагоджувати ефективну координацію співпраці з ЄС: (1) функція 
стимуляції – створення бачення внутрішньополітичного розвитку 
та інтеграції в Європейський Союз; розробка довгострокових кон-
цепцій зростання; (2) регулятивна – створення правової бази, що 
відповідає базовим засадам законодавства ЄС; перерозподіл ресур-
сів; (3) інтегративна – об’єднання ресурсів, моніторинг, аналіз та 
оцінки [3, с. 34]. 

Реалізовуючи свої функції у державі, що проходить шлях збли-
ження та інтеграції з європейськими нормами та моделями пове-
дінки, методика відкритої координації грунтується на регулярній 
оцінці в досягненні цілей, що дозволяє державам порівнювати їх 
зусилля, і дізнатися показники зросту чи спаду, визначати пози-
тивні та негативні тенденції задля застосування чи уникнення їх в 
інших країнах. Більшою мірою ця методика заснована для допо-
моги державам, у яких є проблеми з циклічним розвитком полі-
тичних відносин, тому включає в себе: 

• розробку керівних принципів, разом із відповідними для Єв-
ропейського Союзу термінами досягнення цілей в коротко-, серед-
ньо- і довгостроковій перспективі; 

• введення якісних і кількісних показників (індикаторів) та 
орієнтирів (критеріїв); 

• послуги управлінця, керівника цих принципів у національній 
та регіональній політиках; 

• періодичні спостереження, аналіз та оцінки (рецензування) [2]. 
У своєму розвитку та імплементації в національні правові, по-

літичні, економічні і т.д. відносини, відкрита методика координації 
проходить кілька етапів. На першому Рада Європи висуває полі-



 113

тичні цілі та принципи, які держави-члени чи кандидати повинні 
імплементувати в національні та регіональні стратегії. Наступний 
етап відбувається у вигляді згоди всіх сторін щодо критеріїв та по-
казників, які використовують для визначення та оцінки найкра-
щих практик у ЄС. На третьому етапі відбувається моніторинг та 
оцінка відкритої методики координаці, узагальнюються результа-
ти, подаються звіти та рекомендації [6, с. 215]. Таким чином, роз-
будована система періодичних оцінок, вимірювань, порівнянь та 
рекомендацій призводить до того, що у публічній політиці керівні 
органи держав-партнерів посилено займаються пріоритетними пи-
таннями (відповідно до визначених цілей), представляють досяг-
нуті результати чи публічно пояснють причини їх відсутності. 

Накладаючи поетапно моделі реалізації координаційної по-
літики відкритого типу на українські відносини координації з Єв-
ропейським Союзом, помічаємо деякі риси впровадження цієї ме-
тодики. У цьому контексті, символічно, що по завершенню строку 
Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 
(1998–2008 рр.), Угода про асоціацію, підготовлена в рамках т. зв. 
Східного партнерства, може означати наступний, другий етап у роз-
витку взаємин. Однак, на відміну, скажімо, від Республіки Польща, 
яка в процесі європейської інтеграції на етапі асоціації закріпила 
наступну перспективу членства в ЄС, в українській Угоді про асо-
ціацію, цього пункту немає. Однак, на думку деяких учених, це не 
є суттєвим у відносинах між Україною та ЄС, адже Угода про асо-
ціацію спрямована насамперед на проведення низки внутрішньо-
політичних реформ та оновлення інституційних рамок співпраці 
України та ЄС [8]. 

Важливо відзначити, що в процесі координації відносин з ЄС, 
комплексні документи є необхідним фактором формування бази 
даних успішних та невдалих реформ, проведених країнами ЄС. 
Якщо говорити про використання досвіду координування сусід-
німи державами, то варто сказати, що на початку самовизначення 
Польщі в нарямку європейської інтеграції була розроблена про-
грама дій та принципів, якими керувались усі органи державної 
влади та місцевого самоврядування, установи, відомства тощо. На 
сьогодні створена т. зв. Біла Книга (представлена перед Європей-
ською Комісією 25 липня 2011 р.), де закріплюються засади євро-
пейського управління та окреслюються межі застосування відкри-
того методу координації. У ній закріплено тезу про те, що підви-
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щення якості, ефективності та спрощення регуляції буде можливим 
завдяки поєднанню і комбінації різних політичних інструментів.  

Окрім того, у країнах Центральної та Східної Європи, що на 
сьогодні є членами ЄС, на початку процесу інтерації було ство-
рено єдиний центр координації у сфері політики європейської ін-
теграції. Наприклад, Управління європейської інтеграції у Польщі, 
утворене в 1991 р., а через 4 роки перейменоване на Управління 
Комітету європейської інтеграції (УКЄІ) [9]. Натомість, в Україні 
нині такий комплексний центр координування відносин з Євро-
пейським Союзом відсутній.  

На сьогодні координацією відносин з ЄС в Україні займаю-
ться 4 основних координаційних центри. Перше – це МЗС, до 
сфери компетенції якого входять спільна зовнішня та безпекова 
політика ЄС і політичний діалог із його країнами-членами. Друге 
– Міністерство юстиції, відповідальне за адаптацію національного 
законодавства, правосуддя та внутрішні справи з ЄС. Третє – Мі-
ністерство економіки, що координує всі економічні та секторальні 
питання відносин, зокрема у транспортній та енергетичній сферах. 
Четверте – Секретаріат Кабінету Міністрів України, покликаний 
координувати виконання Плану дій. Узгодження дій органів влади 
у реалізації рішень для виконання Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України здійснюється 
через Координаційний центр з виконання Плану дій щодо лібе-
ралізації Європейським Союзом візового режиму для України на 
чолі з Першим віце-прем’єр-міністром – Міністром економічного 
розвитку і торгівлі [1]. 

Нині координація співробітництва з Європейським Союзом від-
бувається централізовано, без чіткого розподілу повноважень та 
відповідальності. Як зазначають науковці та експерти, на сучасно-
му етапі політичних відносин України з ЄС існує небезпека, що 
з посиленням інтенсивності праці та в умовах відсутності єдиного 
координаційного центру Україна буде нездатна узгоджено й чіт-
ко відповідати Євросоюзу. Горизонтальна природа політики по-
лягає в тому, що робота одного міністерства впливатиме на роботу 
багатьох інших міністерств. Таким чином, очевидно, що «верти-
кальні», або профільні, міністерства змушені будуть тісно співпра-
цювати одне з одним для узгодження різних позицій, аби предста-
вити ЄС єдину спільну позицію. Окремому міністерству важко про-
вадити горизонтальну політику, не маючи впливу на політику ін-
ших міністерств [3, с. 76].  
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За словами О.Шаповалової, специфіка політичного життя в 
Україні зумовлює домінування у процесі прийняття рішень фак-
торів внутрішнього рівня, серед яких європейська інтеграція фігу-
рує умовно. ЄС не є впливовим учасником внутрішньополітичних 
дискусій, немає самостійного помітного позиціонування у медіа-
просторі та не є активним суб’єктом економічної системи країни 
[13, с. 154]. Із цього випливає одна з основних внутрішньополі-
тичних перешкод для євроінтеграції Україи, а саме: амбівалент-
ність її офіційних позицій у відносинах з ЄС та його країнами-чле-
нами. За словами Представника України в Європейському Союзі, 
посла України з особлих питань А.Веселовського, частими стають 
випадки, коли українські делегації не ставлять до відома МЗС, про 
що збираються домовлятися. Нерідко переговори чи консультації 
відомчі представники ведуть з відомчих позицій. Хоча інтегрує-
ться в ЄС не відомство, а країна, і лише при загальному баченні 
процесу з’являється можливість прийняти оптимальне рішення [1]. 
Виходячи з цього, можна сказати, що на цьому етапі на рівні уряду 
Україна прихильна до моделі, за якою євроінтеграція тлумачиться 
не як окремий напрям державної політики (яким слід опікувати-
ся одному із віце-прем’єрів), а як фундаментальна складова кож-
ного із них (напрямів). 

Екстраполюючи на політичні відносини всього періоду не-
залежності України, варто відзначити, що зі зміною етапів євро-
інтеграції України, відбувалося постійне коригування пріоритетів 
та темпів політики, разом зі зміною політичного керівництва кра-
їни переформатовувалися схеми координаційного, організаційного 
та інституційного забезпечення євроінтеграції. Своєю чергою, не-
усталеність базових політичних параметрів та стратегічна неви-
значеність відносин збільшують залежність результату від полі-
тичної кон’юктури. Окрім того, колапс євроінтеграційних прагнень 
України полягає ще й у тому, що Національного агентства з пи-
тань розвитку та європейської інтеграції, Уповноваженого України 
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції чи Державної 
ради з питань інтеграції – нині не існує. Однак саме на цьому етапі 
в Польщі, як і в інших країнах-членах ЄС, було створено такі ін-
ституції, що займались всіма аспектами євроінтеграції.  

Наступними внутрішньополітичними причинами, що призво-
дять до погіршення координації співпраці з ЄС також є: ліквідація 
урядових комітетів (як механізму обговорення проектів рішень 
членами уряду), зменшення ролі міністерств, в т. ч. через законо-
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давче закріплення ліквідації «урядових органів» та надання усім 
органам (не міністерствам) статусу центральних органів виконав-
чої влади [13, с. 150]. На рівні стимулювання внутрішніх перетво-
рень потрібно визнати, що порядок та напрями проведених реформ, 
окреслені як у базових документах співпраці Україна – ЄС остан-
ніх років (План дій у рамках ЄПС, Порядок денний про асоціацію), 
так і в документах поточного діалогу («матриця Фюлле»), так і 
не стали заагльнодержавною програмою модернізації країни. Голов-
ною причиною цьому є характер внутрішніх процесів та особли-
востей прийняття рішень на найвищому рівні. [13, с. 147] 

Таким чином, питання покращення координації у відносинах 
з ЄС постає на порядку денному не лише серед науковців, держав-
них службовців і т.д., але й серед незалежних неурядових громад-
ських організацій, серед яких: Організація економічного співро-
бітництва та розвитку (ОЕСР), Український незалежний центр по-
літичних досліджень (УНЦПД), Інститут економічних досліджень 
та політичних консультацій (ІЕД), Центр політико-правових реформ 
(ЦППР) та ін. Однак спроби покращити рівень координації з боку 
громадського сектору, як і науковців, зазнає опозиційної позиції 
з боку уряду, що зменшує можливості для впливу перших на полі-
тичні відносини з ЄС. 

Необхідне закріплення положення про забезпечення постійно-
го моніторингу (в т.ч. громадського) та звітності про перебіг його 
виконання. При розробці методики відкритої координації важ-
ливим постає регулярне оприлюднення звітів про стан реалізації 
заходів щодо європейської інтеграції та процесу переговорів (яка 
буде чітка й зрозуміла не лише безпосереднім учасникам перего-
ворів, але й громадянам України). Саме узагальнення офіційних 
результатів та громадський моніторинг сприятиме формуванню 
об’єктивного діалогу в суспільстві, експертнго обговорення ситу-
ації та пошук шляхів до її вирішення. На сьогодні в Україні здій-
снено перший крок до реалізації вищезазначених заходів: ство-
рена громадська експертна рада при Комітеті з питань співробіт-
ництва між Україною та ЄС, до складу якої входять провідні нау-
ковці та експерти в галузі євроінтеграції, директори Інститутів, до-
слідницьких центрів та євроклубів. На Раду покладена, з одного 
боку, функція прозорості й контролю за діяльністю уряду з питань 
європейської інтеграції (адже Комітет є тією інституцією, яка опі-
кується всім спектром питань відносин між Україною та ЄС), а з 
іншого – забезпечення якості рішень, що ухвалюються Українською 
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частиною Комітету через проведення громадської експертизи [5, 
с. 25-26]. 

При чіткому визначенні механізмів забезпечення синхронно-
сті спільних дій європейських інституцій та профільних міністерств 
і відомств України з дотриманням сторонами графіка виконання 
взятих на себе зобов’язань, координованість оцінок виконання за-
ходів значно покращується. Тут слід також враховувати практику 
регулярного взаємного інформування країнами про діяльність один 
одного з реалізації документу (в рамках двосторонніх механізмів 
взаємодії, зокрема, Комітету з питань співробітництва між Укра-
їною та ЄС). Адже «відкритість Європи» передбачає відкритість 
країн-кандидатів в її члени. І саме в цьому аспекті перешкодою є 
недосконала внутрішня система координації дій. Централізація 
керівництва та розпилення функціонального поля у сферу відання 
декількох державних органів, нівеляція правових приписів і норм 
та засудження опозиції, ігнорування прав людини та громадянина, 
порушення у виборчому процесі, часта зміна законодавства і т.д. 
– призводять не лише до формування негативного іміджу України 
серед євроспільноти, але й сприяють наростаттю протестних на-
строїв серед громадян України, і т. зв. міжнародних лоббістів Ук-
раїни (Польща, країни Балтії тощо). 

Таким чином, механізм відкритої координації співпраці з ЄС 
для України стає шансом для зміни парадигми усталеного неефек-
тивного механізму європейської інтеграції, дає змогу управляти 
ефективністю інтеграційних процесів, реалізацією цілей, які тлума-
чаться та імплементуються у кожній із держав-членів і кандида-
тів. Удосконалення координації української та європейської дипло-
матії є першочерговою умовою для зміцнення міжнародної суб’єкт-
ності України. Саме тому науковці, як і середовище громадських 
експертів України, сходяться на необхідності створення єдиного 
координаційного центру, який би розробляв і координував загальну 
політику щодо Європейського Союзу, а також міг забезпечити вра-
хування позицій різних міністерств та відомств. Спеціальний Офіс 
європейської інтеграції міг би пропонувати шляхи вирішення таких 
проблем, що, у свою чергу, дозволило б Україні ефективніше вико-
ристовувати можливості у відносинах із ЄС. 
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на пострадянському просторі (кінець ХХ − початок ХХІ ст.) 

 
У статті автор аналізує основні інтеграційні проекти Росій-

ської Федерації на пострадянському просторі наприкінці ХХ − на 
початку ХХІ ст. Основна увага акцентується на ідейних витоках 
і практичній реалізації проекту Євразійського союзу. У висновках 
наголошується, що спроби російської політичної еліти наприкінці 
ХХ − на початку ХХІ ст. відновити єдність пострадянського про-
стору не увінчалися успіхом.  

Ключові слова: інтеграційні процеси, інтеграційні проекти, 
Російська Федерація, пострадянський простір, Євразійський союз. 

 
Російська зовнішня політика наприкінці ХХ ст. стала більш 

чіткою, спрямованою на перспективу та врахування геополітичних 
факторів. Однак залишаються серйозні проблеми, пов’язані з можли-
востями її реалізації. Вони обумовлені насамперед такими обста-
винами як: неспівпадіння всередині Російської Федерації та за її 
межами уявлень про майбутнє Росії, у т. ч. про її позиції у ниніш-
ньому світопорядку; ризики нової ізоляції держави; поява альтер-
нативних геополітичних моделей, які, з точки зору керівництва РФ, 
не враховують або послаблюють інтереси Російської держави. 

Для реалістичної оцінки можливостей російських геополітич-
них проектів, які реалізовувалися наприкінці минулого та на почат-
ку нинішнього століття, доречно проаналізувати особливості су-
часної ситуації. Відомо, що геополітичне становище держави ви-
значається не тільки фізичною географією, але й змінами у світо-
вому геополітичному порядку, геоекономічними процесами. Після 
розпаду СРСР геополітичний статус Росії значно зменшився. На 
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пострадянському просторі, не виключаючи й частини території самої 
РФ, почали формуватися зовнішні центри сили. Дезінтеграційні 
процеси поставили на порядок денний питання про геополітичну 
суб’єктність Росії. Загалом геополітичне становище РФ у світі мо-
жна розглядати з двох точок зору. У першому випадку Росію мо-
жна оцінювати як географічний центр глобальної системи (харт-
ленд) та інтеграційне ядро Євразії [10]. Водночас поширене й уяв-
лення про Росію як про своєрідний «міст» між Європою та Азією 
(ця позиція має серйозне філософське обґрунтування: російські ми-
слителі, зокрема М.Бердяєв, говорили про Росію як «посередника» 
між Заходом і Сходом [1]).  

Сучасна Росія зберігає свій геополітичний потенціал центру 
Євразії, однак з обмеженими можливостями використання, що при-
зводить до її перетворення на регіональну державу з тенденцією 
до подальшого зниження геополітичного статусу. Економічна слаб-
кість РФ, відсутність державної волі та суспільного консенсусу що-
до шляхів розвитку не дозволяє реалізувати модель хартленду в 
її новому трактуванні: Росія як інтеграційне ядро Євразії. 

Якісно змінюється геополітична структура пострадянського 
простору, яка втрачає свій початковий «росієцентризм». Співдруж-
ність Незалежних Держав, куди ввійшли всі колишні радянські рес-
публіки, за винятком трьох балтійських, діє дуже неефективно. Го-
ловні фактори, що стримують її розпад, − залежність багатьох пост-
радянських держав від російської сировини, інші економічні при-
чини, меншою мірою − культурно-історичні зв’язки. Однак як гео-
політичний та геоекономічний центр Росія надто слабка. Тим часом 
з пострадянськими республіками активно взаємодіють європейські 
держави, зокрема Німеччина, Туреччина з її спробами відновити 
єдність тюркського світу «від Адріатики до Великої китайської стіни», 
Китай (Центральна Азія), США (Прибалтика, Україна, Грузія) та ін. 

У рамках цієї статті автор вирішив закцентувати свою увагу 
на російських інтеграційних проектах, які реалізовувалися та про-
довжують реалізовуватися на пострадянському просторі після роз-
паду СРСР. 

У зв’язку з розпадом СРСР наприкінці ХХ ст. серед громад-
ськості та окремих політиків деяких колишніх радянських респуб-
лік виникла потреба у відновленні більш тісної інтеграції. На по-
чатку ХХІ ст. ідея пострадянської євразійської інтеграції та нове 
євразійство знову набули популярності та широкого розповсюдже-
ння. Найбільш відомими їх прихильниками та ідеологами стали 
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президент Казахстану Н.Назарбаєв, президент Російської Феде-
рації В.Путін, філософи та політологи О.Панарін, І.Панарін, С.Гав-
рош, киргизький письменник Ч.Айтматов та багато інших. 

Уперше про необхідність створення Євразійського Союзу пи-
сали у 20-х−30-х рр. ХХ ст. класичні євразійці − М.Трубецькой, 
П.Савицький, Г.Вернадський [2]. Вони висловили ідею поетап-
ного перетворення Радянського Союзу в Євразійський Союз шля-
хом заміни комуністичної ідеології на євразійську.  

Перший такий деталізований проект Союзу Радянських Рес-
публік Європи та Азії − Європейсько-Азійського Союзу був запро-
понований ще напередодні розпаду СРСР академіком А.Сахаро-
вим [17]. Однак він так і залишився нереалізованим. Так само не мав 
особливого успіху й другий проект створення конфедеративного 
Союзу Суверенних Держав, хоча при цьому і було створено мало-
інтеграційне міжнародне (міждержавне) об’єднання Співдружність 
Незалежних Держав, оскільки реальний ефект від функціонування 
СНД, незважаючи на велику кількість підписаних угод та інших 
спільних документів, не настільки відчутний, щоби не виникало 
бажання створити нові інтеграційні механізми. 

Відповідно до наступного деталізованого проекту президента 
Казахстану Н.Назарбаєва (березень 1994 р.) пропонувалося, що 
спочатку до Євразійський Союзу ввійдуть п’ять республік коли-
шнього СРСР: Росія, Казахстан, Білорусія, Киргизія, Таджикистан. 
У подальшому до Союзу могли приєднатися інші держави − Вір-
менія, Узбекистан, Молдова, а також, можливо, самопроголошені 
пострадянські державні утворення − Абхазія, Південна Осетія, При-
дністров’я, Нагірно-Карабахська Республіка. 

Аналогічну політику на зближення з РФ проводила і Респуб-
ліка Білорусь. Внутрішня і зовнішня політика білоруської держави 
з 1994 р. (час приходу до влади О.Лукашенка) здійснювалася на 
користь Росії та була зорієнтована на політичну, економічну і вій-
ськову інтеграцію з Російською Федерацією. Так, у 1995 р. було під-
писано російсько-білоруський Договір про дружбу, добросусідство 
та співробітництво. Цей основоположний для взаємин двох держав 
документ ставив ці стосунки на міжнародно-правову основу та за-
кріплював факт існування Білорусі та Росії як двох незалежних і 
суверенних держав. У 1996 р. Білорусь і Росія уклали Договір про 
утворення Співтовариства, у 1997 р. трансформували його у Союз. 
У грудні 1998 р. президенти О.Лукашенко та Б.Єльцин заявили у 
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спільній декларації про намір створити єдину союзну державу та 
провести у 1999 р. референдуми в обох країнах із цього питання.  

У грудні 1999 р. президенти Білорусі та Росії підписали у Мос-
кві Договір про створення Союзної держави [6], який вступив у 
силу в січні 2000 р. Договір передбачав подальші спільні кроки 
двох держав по зближенню та об’єднанню їх правових, економіч-
них, фінансових, митних та інших систем, формуванню міждежав-
них владних структур, що в підсумку могло би призвести до утво-
рення Союзної держави. Обидві держави делегували їй частину сво-
їх повноважень, заявляючи одночасно про те, що вони зберігають 
незалежність та державний суверенітет. Однак від ідеї створення 
інтеграційного об’єднання у більш широкому представництві сто-
рони не відмовилися. 

На початку ХХІ ст. інтеграційні процеси у СНД йшли пара-
лельно із виникненням та активним розвитком регіональних об’єд-
нань держав Співдружності. Так, у 2003 р. керівники Росії, Біло-
русі, Казахстану та України заявили про наміри створити єдиний 
економічний простір (ЄЕП «чотирьох») з перспективою заснува-
ння Організації регіональної інтеграції. 

Створення Єдиного економічного простору було покликане 
координувати зусилля по зближенню зацікавлених держав Спів-
дружності. Переважна частина російського товарообігу з країна-
ми Співдружності – торгівля з Білорусією, Україною та Казахста-
ном, головними партнерами РФ у СНД. Дійсно, на ці держави і Росію 
припадає 94% ВВП і 88% загального товарообігу Співдружності [9]. 

Концепція ЄЕП передбачала, що, поряд із єдиним простором 
для руху товарів, необхідно було створити єдиний простір для руху 
капіталів, послуг та робочої сили [12]. На сучасному етапі на цьо-
му просторі діє чимало перешкод, причому кожна держава проя-
вляє високий рівень вишуканості, створюючи їх на абсолютно легі-
тимних основах та захищаючи вітчизняний бізнес. 

На думку Росії, все це вимагало створення наднаціональних 
структур у сфері регулювання та прийняття відповідних рішень 
із низки напрямів економічної політики. У вересні 2003 р. держави-
учасниці проекту ЄЕП (Росія, Білорусія, Україна, Казахстан) під-
писали остаточний документ про принципи будівництва такого про-
стору (Україна – з обумовленням, що буде брати участь у форму-
ванні ЄЕП у межах, передбачених Конституцією). 

Поглиблене військово-політичне співробітництво між держа-
вами СНД розвивається у рамках Договору про колективну без-
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пеку від 15 травня 1992 р. Найактивнішу участь у цьому утворенні 
беруть Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджи-
кистан. Мета Договору про колективну безпеку – попередити, а за 
необхідності ліквідувати військову загрозу суверенітету та тери-
торіальній цілісності держав-учасниць [5]. Саме для цієї мети ство-
рені та функціонують спеціальні органи управління СНД (система 
органів у рамках Договору про колективну безпеку (ДКБ) країн 
СНД, штаб із координації військового співробітництва, Антитеро-
ристичний центр, Рада командуючих прикордонними військами й 
інші структури). Саме через ці органи в кожному окремому випад-
ку обговорюються питання координації застосування сили при ви-
рішенні завдань як щодо запобігання можливої зовнішньої агресії 
проти країн-учасниць ДКБ, так і з метою боротьби з діяльністю 
незаконних, у т. ч. терористичних організацій та груп на території 
країн, які входять до складу СНД. Діяльність органів ДКБ на су-
часному етапі багато в чому зводиться до рутинної, «паперової» 
роботи, яка сама по собі не забезпечить безпеки в регіоні, але має 
велике значення тоді, коли намагаються створити політичні й ор-
ганізаційні передумови для вирішення завдань підтримки військово-
політичної стабільності в регіоні. Це, перш за все, розробка й удо-
сконалення нормативно-правової бази діяльності ДКБ, відстеження 
розвитку військово-політичної ситуації в зоні відповідальності ор-
ганізації, вивчення джерел і характеру викликів та загроз безпеці, 
мети, спрямованості та методів діяльності антиурядових сил, здій-
снення загальної координації зусиль держав-учасниць Договору 
в боротьбі з екстремізмом, розробка пропозицій щодо удоскона-
лення механізмів функціонування організації ДКБ та інші.  

Зауважимо, що процеси військово-політичної інтеграції відбу-
валися нерівномірно з певними зупинками та відступами. У різних 
державах Співдружності, у т. ч. і в країнах Договору колективної 
безпеки, окремі політичні сили прагнули перетворити інтеграцію 
в ненав’язливі форми військово-політичної співпраці, яка вже прак-
тикувалася у Співдружності. Однак рішучість деяких членів ДКБ, 
завперше Росії, привела до подолання цієї тенденції та поглибле-
ння інтеграції в межах Договору з виходом на якісно новий рівень 
– створення у травні 2002 р. у складі шести держав − Росії, Біло-
русі, Вірменії, Казахстану, Киргизії й Таджикистану Організації 
Договору про колективну безпеку, що певною мірою дозволило 
зміцнити організаційну основу партнерства. 
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спільній декларації про намір створити єдину союзну державу та 
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Одним із найбільш важливих завдань для РФ було збережен-
ня свого впливу у Центральноазіатському регіоні. Для досягнення 
цієї мети Росія запропонувала низку інтеграційних проектів для 
цього регіону. Так, 10 жовтня 2000 р. на основі раніше створеного 
Митного союзу було організовано Євразійське економічне спів-
товариство (ЄврАзЕС), яке об’єднало п’ять держав: Білорусь, Ка-
захстан, Киргизію, Росію і Таджикистан. Україна та Молдова мають 
статус спостерігачів. Мета співтовариства – створення митного, а 
можливо, й валютного союзу. Як модель взято принципи об’єднан-
ня держав ЄС. Як зазначив тодішній російський президент В.Путін: 
«Рішення Євросоюзу щодо створення єдиної прикордонної служ-
би – це вже утворення єдиної наднаціональної організації. Ми по-
рівнюємо те, що робимо, із Євросоюзом і намагатимемося вибу-
довувати нашу спыльну роботу всередині ЄврАзЕС» [11]. Харак-
терна особливість – всі рішення у межах ЄврАзЕС приймаються 
на основі консенсусу, при цьому вони обов’язкові для виконання. 

На сучасному етапі досить часто вказують на недоліки еконо-
мічної взаємодії у межах СНД та Євразійського економічного спів-
товариства (ЄврАзЕС). Спершу у документах, які були підписані 
в 1993-1994 рр., передусім у Договорі про створення Економічного 
союзу держав СНД [7], передбачалося, що Співдружність буде роз-
виватися за «лінійним» сценарієм регіонального інтеграційного 
об’єднання: зона вільної торгівлі, потім митний союз, після чого 
економічний та валютний союзи. Однак розуміння того, що на то-
дішньому етапі неможливо було створити спільний митний прос-
тір у межах всього СНД, привело у 1995 р. до створення Митного 
союзу п’яти держав Співдружності, на базі якого у кінці 1999 р. і 
було сформовано ЄврАзЕС. Цей союз було створено для ефектив-
ного просування процесу формування державами-учасниками Мит-
ного союзу Єдиного економічного простору, координації їхніх під-
ходів до інтеграції у світову економіку та міжнародну торговельну 
систему.  

Центрально-Азіатське співробітництво (ЦАС) утворено 28 
лютого 2002 р. Казахстаном, Киргизією, Узбекистаном та Таджи-
кистаном замість Центральноазіатського економічного співтова-
риства. Проголошена мета – створення єдиного економічного про-
стору у Центральноазіатському регіоні. Однак нині ЦАС уже не іс-
нує, оскільки у жовтні 2005 р. організація «Центрально-Азіатське 
співробітництво» та «Євразійське економічне співтовариство» об’єд-
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налися в єдину структуру, що змусило багатьох по-новому погля-
нути на ЄврАзЕС та на перспективи цієї організації [14]. 

Ще одним інтеграційним проектом у цьому регіоні виступає 
Шанхайська організація співробітництва (далі ШОС − прим. ав-
тора), яка була створена у червні 2001 р. [4] та займає одне із про-
відних місць у зовнішньополітичній діяльності держав Централь-
ної Азії. ШОС є прикладом інтеграційного утворення на постра-
дянському просторі, яке не передбачає чітку наявність держави-
лідера у своєму складі та побудоване за схемою коопераційної без-
пеки. Саме цей факт, а також наявність нестабільної геополітичної 
ситуації у регіоні сприяють тяжінню держав Центральної Азії та 
їх найближчих сусідів до ШОС. Такими чином, на порядку ден-
ному час від часу постає питання про включення до складу орга-
нізації нових учасників. 

Проблема можливого розширення Шанхайської організації до-
сить тісно переплетена з різними трактуваннями пріоритетів, які 
постали перед нею. На нашу думку, на сучасному етапі ШОС не 
вдалося досягти чіткого та єдиного для усіх держав-учасників ро-
зуміння власного курсу розвитку. На нинішньому етапі проблема 
«трьох бід», яка згуртувала шість держав у 2001 р. значною мірою 
втратила свою актуальність. Загальною для всіх країн залишилася 
лише проблема релігійного екстремізму. Відчуваючи потребу ШОС 
у самовизначенні, кожна з держав-учасниць організації, особливо 
великі гравці − Росія та Китай, по-різному уявляють собі майбутнє 
«Шанхайської шістки». Зокрема, Росія схиляється до формування 
моделі ШОС за зразком «азійського НАТО», де політична складова 
та проблеми безпеки будуть переважати над економічним чинни-
ком. Водночас Китай більше зацікавлений у розвитку економічної 
співпраці, що дозволило би йому за допомогою механізмів ШОС 
реалізувати довгострокову стратегію у Центральній Азії та фор-
сувати економічну інтеграцію в регіоні [18]. Своєю чергою, решта 
учасників організації одержують можливість будувати свою по-
літичну діяльність на зіткненні інтересів Росії та Китаю. 

Таким чином, процес створення Російською Федерацією галу-
зевих та регіональних інтеграційних структур на пострадянському 
просторі відбувався досить динамічно, однак при цьому Росія не 
забувала і про більш масштабний проект Євразійського Союзу. 
Знову про нього було згадано у грудні 2010 р. на саміті ЄврАзЕС. 
Восени 2011 р. проект Євразійського Союзу одержав новий по-
штовх у зв’язку з публікацією тодішнім Прем’єр-міністром Росії 
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налися в єдину структуру, що змусило багатьох по-новому погля-
нути на ЄврАзЕС та на перспективи цієї організації [14]. 
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В.Путіним статті «Новий інтеграційний проект для Євразії − май-
бутнє, яке народжується сьогодні» [15]. Таким чином, спочатку 
В.Путін, а дещо згодом і лідер провладної політичної партії «Єдина 
Росія» Б.Гризлов у статті «Майбутнє за нами» [3] недвозначно 
наголосили, що створення Євразійського Союзу дозволить Росії 
стати ще одним світовим полюсом впливу. 

Загалом РФ планує реалізувати ідею побудови Євразійського 
Союзу в три етапи [8]. Перший етап передбачає поглиблення інте-
граційних процесів у Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану 
за допомогою створення Єдиного економічного простору трьох 
держав. Другий етап включає трансформацію Єдиного економіч-
ного простору в Євразійський економічний союз (планується 
здійснити до 2015 р.). На третьому етапі (2020-2025 рр.) на базі 
Євразійського економічного союзу буде створюватися Євразій-
ський союз. Характерно, що всі три етапи передбачають підключе-
ння до наведених вище інтеграційних утворень Киргизстану, Таджи-
кистану, Узбекистану, Вірменії, Молдови, а також України. 

Зазначені вище етапи одержують своє практичне застосува-
ння. Так, як ми вище зазначали, після утворення Митного союзу в 
грудні 2010 р. на саміті ЄврАзЕС у Москві були досягнуті домо-
вленості про створення Євразійського союзу на базі ЄЕП Білорусі, 
Казахстану та Росії. З 1 січня 2012 р. на території трьох держав-
учасниць Митного союзу почав діяти Єдиний Економічний Про-
стір. Услід за створенням Митного союзу та формуванням Єдиного 
економічного простору держави-партнери, за словами Голови Дер-
жавної Думи РФ С.Наришкіна, мають намір приступити до ство-
рення наднаціонального − Євразійського − парламенту. За його 
словами «в останні роки на просторі СНД активно розвиваються 
інтеграційні процеси − уже створено Митний союз та Єдиний еко-
номічний простір, які стануть базою для формування майбутнього 
Євразійського союзу [13]. На думку С.Наришкіна новій наддержав-
ній структурі буде необхідне прозоре та зрозуміле економічне та 
інше законодавство. Однак ті наднаціональні органи, які зараз фор-
муються або уже створені, наприклад, Євразійська економічна комі-
сія, «не можуть і не повинні брати на себе парламентські завдання». 
Вирішувати їх доведеться наднаціональному парламенту [13]. 

Цілком очевидно, що спроби реалізувати ці та інші інтеграцій-
ні проекти на пострадянському просторі будуть продовжуватися. 
На сьогодні більшість з існуючих інтеграційних структур, у тому 
числі й новостворених, використовуються як форуми для обгово-
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рення актуальних проблем. Однак, на нашу думку, вони не зможуть 
претендувати на щось більше до того часу, поки держави-учасниці 
не доведуть до свого логічного завершення внутрішні економічні 
та політичні перетворення. 

Підсумовуючи, зазначимо, що на сучасному етапі у країнах ко-
лишнього Радянського Союзу з більшою чи меншою мірою успіш-
ності в межах різноманітних інтеграційних об’єднань: ЄврАзЕС, 
Союзна держава РФ та Республіка Білорусь, ЄЕП, ОДКБ, ШОС 
реалізовуються концепції «різнорівневої» (різний рівень співпраці 
у межах одного проекту) та «різношвидкісної» (існування на одному 
просторі декількох проектів або різна міра участі держав в рамках 
одного проекту) інтеграції. Водночас спроби російської політичної 
еліти наприкінці ХХ − на початку ХХІ ст. відновити єдність пост-
радянського простору не увінчалися успіхом.  

 
Список використаних джерел 

1. Бердяев Н. Судьба России / Н.Бердяев. − М.: Наука, 1990.− 240 с. 
2. В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией: хресто-

матия по истории российской общественной мысли XIX и XX веков: для 
высших учебных заведений: В 2-х ч. / Сост. Н.Г.Федоровский. − М.: Наука, 
1994 − 332 с. 

3. Грызлов Б. Будущее за нами [Электронный ресурс] / Б.Грызлов. 
− Режим доступа: http://www.ng.ru/ideas/2011-11-15/1_future.html. 

4. Декларация о создании ШОС от 15 июня 2001 г. [Электронный 
ресурс]. − Режим доступа: http://infoshos.ru/ru/?id=37. 

5. Договор о коллективной безопасности [Электронный ресурс]. − 
Режим доступа: http://www.odkb.gov.ru/b/azb.htm. 

6. Договор о создании Союзного Государства [Электронный ресурс]. 
− Режим доступа: http://www.soyuz.by/ru/?guid=10447. 

7. Договор о создании Экономического Союза [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=334. 

8. Евразийская интеграция как глобальный геополитический проект 
России: его сила и слабость [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 
http://hvylya.org/analytics/geopolitics/evraziyskaya-integratsiya-kak-globalnyiy 
-geopoliticheskiy-proekt-rossii-ego-sila-i-slabost.html. 

9. Євразійські економічні й політичні структури та Україна [Елек-
тронний ресурс]. − Режим доступу: http://personal.in.ua/article.php?ida=512. 

10. Зюганов Г. География победы: Основы российской геополитики 
/ Г.Зюганов – М.: Б. и., 1997. – 304 с. 

11. Интервью Президента Российской Федерации В.В.Путина // 
Информационный бюллетень МИД РФ. − 2002. − 14 мая. 



 127

В.Путіним статті «Новий інтеграційний проект для Євразії − май-
бутнє, яке народжується сьогодні» [15]. Таким чином, спочатку 
В.Путін, а дещо згодом і лідер провладної політичної партії «Єдина 
Росія» Б.Гризлов у статті «Майбутнє за нами» [3] недвозначно 
наголосили, що створення Євразійського Союзу дозволить Росії 
стати ще одним світовим полюсом впливу. 

Загалом РФ планує реалізувати ідею побудови Євразійського 
Союзу в три етапи [8]. Перший етап передбачає поглиблення інте-
граційних процесів у Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану 
за допомогою створення Єдиного економічного простору трьох 
держав. Другий етап включає трансформацію Єдиного економіч-
ного простору в Євразійський економічний союз (планується 
здійснити до 2015 р.). На третьому етапі (2020-2025 рр.) на базі 
Євразійського економічного союзу буде створюватися Євразій-
ський союз. Характерно, що всі три етапи передбачають підключе-
ння до наведених вище інтеграційних утворень Киргизстану, Таджи-
кистану, Узбекистану, Вірменії, Молдови, а також України. 

Зазначені вище етапи одержують своє практичне застосува-
ння. Так, як ми вище зазначали, після утворення Митного союзу в 
грудні 2010 р. на саміті ЄврАзЕС у Москві були досягнуті домо-
вленості про створення Євразійського союзу на базі ЄЕП Білорусі, 
Казахстану та Росії. З 1 січня 2012 р. на території трьох держав-
учасниць Митного союзу почав діяти Єдиний Економічний Про-
стір. Услід за створенням Митного союзу та формуванням Єдиного 
економічного простору держави-партнери, за словами Голови Дер-
жавної Думи РФ С.Наришкіна, мають намір приступити до ство-
рення наднаціонального − Євразійського − парламенту. За його 
словами «в останні роки на просторі СНД активно розвиваються 
інтеграційні процеси − уже створено Митний союз та Єдиний еко-
номічний простір, які стануть базою для формування майбутнього 
Євразійського союзу [13]. На думку С.Наришкіна новій наддержав-
ній структурі буде необхідне прозоре та зрозуміле економічне та 
інше законодавство. Однак ті наднаціональні органи, які зараз фор-
муються або уже створені, наприклад, Євразійська економічна комі-
сія, «не можуть і не повинні брати на себе парламентські завдання». 
Вирішувати їх доведеться наднаціональному парламенту [13]. 

Цілком очевидно, що спроби реалізувати ці та інші інтеграцій-
ні проекти на пострадянському просторі будуть продовжуватися. 
На сьогодні більшість з існуючих інтеграційних структур, у тому 
числі й новостворених, використовуються як форуми для обгово-

 128

рення актуальних проблем. Однак, на нашу думку, вони не зможуть 
претендувати на щось більше до того часу, поки держави-учасниці 
не доведуть до свого логічного завершення внутрішні економічні 
та політичні перетворення. 

Підсумовуючи, зазначимо, що на сучасному етапі у країнах ко-
лишнього Радянського Союзу з більшою чи меншою мірою успіш-
ності в межах різноманітних інтеграційних об’єднань: ЄврАзЕС, 
Союзна держава РФ та Республіка Білорусь, ЄЕП, ОДКБ, ШОС 
реалізовуються концепції «різнорівневої» (різний рівень співпраці 
у межах одного проекту) та «різношвидкісної» (існування на одному 
просторі декількох проектів або різна міра участі держав в рамках 
одного проекту) інтеграції. Водночас спроби російської політичної 
еліти наприкінці ХХ − на початку ХХІ ст. відновити єдність пост-
радянського простору не увінчалися успіхом.  

 
Список використаних джерел 

1. Бердяев Н. Судьба России / Н.Бердяев. − М.: Наука, 1990.− 240 с. 
2. В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией: хресто-

матия по истории российской общественной мысли XIX и XX веков: для 
высших учебных заведений: В 2-х ч. / Сост. Н.Г.Федоровский. − М.: Наука, 
1994 − 332 с. 

3. Грызлов Б. Будущее за нами [Электронный ресурс] / Б.Грызлов. 
− Режим доступа: http://www.ng.ru/ideas/2011-11-15/1_future.html. 

4. Декларация о создании ШОС от 15 июня 2001 г. [Электронный 
ресурс]. − Режим доступа: http://infoshos.ru/ru/?id=37. 

5. Договор о коллективной безопасности [Электронный ресурс]. − 
Режим доступа: http://www.odkb.gov.ru/b/azb.htm. 

6. Договор о создании Союзного Государства [Электронный ресурс]. 
− Режим доступа: http://www.soyuz.by/ru/?guid=10447. 

7. Договор о создании Экономического Союза [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=334. 

8. Евразийская интеграция как глобальный геополитический проект 
России: его сила и слабость [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 
http://hvylya.org/analytics/geopolitics/evraziyskaya-integratsiya-kak-globalnyiy 
-geopoliticheskiy-proekt-rossii-ego-sila-i-slabost.html. 

9. Євразійські економічні й політичні структури та Україна [Елек-
тронний ресурс]. − Режим доступу: http://personal.in.ua/article.php?ida=512. 

10. Зюганов Г. География победы: Основы российской геополитики 
/ Г.Зюганов – М.: Б. и., 1997. – 304 с. 

11. Интервью Президента Российской Федерации В.В.Путина // 
Информационный бюллетень МИД РФ. − 2002. − 14 мая. 



 129

12. Концепция формирования Единого экономического пространства 
[Електронный ресурс]. − Режим доступу: http://archive.kremlin.ru/text/ 
docs/2003/09/52480.shtml. 

13. Нарышкин С. Над пространством / С.Нарышкин [Электронный 
ресурс]. − Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/02/24/parlament.html. 

14. ОЦАС плюс ЕврАзЭС − кто следующий? [Электронный ресурс]. 
− Режим доступа: http://c-asia.org/post/index.php?year=2005&today=12& 
month=10. 

15. Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии − буду-
щее, которое рождается сегодня [Электронный ресурс] / В.Путин. − Ре-
жим доступа: http://izvestia.ru/news/502761. 

16. Савицкий П.Н. Континент Евразия / П.Н.Савицкий. − М.: Аграф, 
1997. − 464 с. 

17. Сахаров А.Д. Проект Конституции Союза Советских Республик 
Европы и Азии [Электронный ресурс] / А.Д.Сахаров. − Режим доступа: 
http://www.yabloko.ru/Themes/History/sakharov_const.html. 

18. Шевырин И. ШОС: путь через десятилетия [Электронный ресурс] 
/ И. Шевырин. − Режим доступа: http://telegrafua.com/world/12530/. 

 
 
 

Игорь МЕЛЬНИЧУК 
 
Интеграционные проекты Российской Федерации на 

постсоветском пространстве (конец ХХ − начало ХХІ вв.) 
В статье автор анализирует основные интеграционные проекты 

Российской Федерации на постсоветском пространстве на рубеже 
веков. Основное внимание акцентируется на идейных истоках и 
практической реализации проекта Евразийского союза. В заклю-
чении автор делает вывод о том, что попытки российской полити-
ческой элиты в конце ХХ − начале ХХІ вв. возобновить единство 
постсоветского пространства не увенчались успехом. 

Ключевые слова: интеграционные процессы, интеграционные 
проекты, Российская Федерация, постсоветское пространство, Евра-
зийский союз. 

 
 
 
 
 
 

 130

Ihor MELNYCHUK 
 
Integration Projects of the Russian Federation at the 

Post-Soviet Space (the End of XX - Beginning of XXI 
Centuries) 

The author analyzes the main integration projects of the Russian 
Federation on the Post-Soviet space at the end of XX – beginning of XXI 
centuries. The main attention is paid to the ideological origin and the 
practical implementation of the project of Eurasian Union. The author 
concludes that attempts of the Russian political elite to resume the unity 
of the former Soviet Union at the end of XX – beginning of XXI centu-
ries have failed. 

Keywords: integration process, integration projects, Russian Fede-
ration, Post-Soviet space, Eurasian Union. 

 
 
 



 129

12. Концепция формирования Единого экономического пространства 
[Електронный ресурс]. − Режим доступу: http://archive.kremlin.ru/text/ 
docs/2003/09/52480.shtml. 

13. Нарышкин С. Над пространством / С.Нарышкин [Электронный 
ресурс]. − Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/02/24/parlament.html. 

14. ОЦАС плюс ЕврАзЭС − кто следующий? [Электронный ресурс]. 
− Режим доступа: http://c-asia.org/post/index.php?year=2005&today=12& 
month=10. 

15. Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии − буду-
щее, которое рождается сегодня [Электронный ресурс] / В.Путин. − Ре-
жим доступа: http://izvestia.ru/news/502761. 

16. Савицкий П.Н. Континент Евразия / П.Н.Савицкий. − М.: Аграф, 
1997. − 464 с. 

17. Сахаров А.Д. Проект Конституции Союза Советских Республик 
Европы и Азии [Электронный ресурс] / А.Д.Сахаров. − Режим доступа: 
http://www.yabloko.ru/Themes/History/sakharov_const.html. 

18. Шевырин И. ШОС: путь через десятилетия [Электронный ресурс] 
/ И. Шевырин. − Режим доступа: http://telegrafua.com/world/12530/. 

 
 
 

Игорь МЕЛЬНИЧУК 
 
Интеграционные проекты Российской Федерации на 

постсоветском пространстве (конец ХХ − начало ХХІ вв.) 
В статье автор анализирует основные интеграционные проекты 

Российской Федерации на постсоветском пространстве на рубеже 
веков. Основное внимание акцентируется на идейных истоках и 
практической реализации проекта Евразийского союза. В заклю-
чении автор делает вывод о том, что попытки российской полити-
ческой элиты в конце ХХ − начале ХХІ вв. возобновить единство 
постсоветского пространства не увенчались успехом. 

Ключевые слова: интеграционные процессы, интеграционные 
проекты, Российская Федерация, постсоветское пространство, Евра-
зийский союз. 

 
 
 
 
 
 

 130

Ihor MELNYCHUK 
 
Integration Projects of the Russian Federation at the 

Post-Soviet Space (the End of XX - Beginning of XXI 
Centuries) 

The author analyzes the main integration projects of the Russian 
Federation on the Post-Soviet space at the end of XX – beginning of XXI 
centuries. The main attention is paid to the ideological origin and the 
practical implementation of the project of Eurasian Union. The author 
concludes that attempts of the Russian political elite to resume the unity 
of the former Soviet Union at the end of XX – beginning of XXI centu-
ries have failed. 

Keywords: integration process, integration projects, Russian Fede-
ration, Post-Soviet space, Eurasian Union. 

 
 
 



 131

УДК 32.001:008 
Анатолий ЛЫСЮК 

 
Политическая культура современной Беларуси: 

 основные параметры и тенденции 
 

В данной статье исследуются особенности политической куль-
туры в постсоветской Беларуси. Выделяются основные подходы 
к изучению этого феномена, содержательные параметры поли-
тической культуры и ее тренды. Указывается на роль культурной 
травмы в формировании политико-культурных процессов. Опре-
деляются основные причины консервации политической культуры 
в ее подданническом варианте. Дается анализ их основных типов. 
Отмечаются некоторые признаки ее трансформации в условиях 
системного кризиса белорусской модели развития. 

Ключевые слова: политическая культура, демократический 
транзит, культурная травма, белорусская модель развития. 

 
Проблемы политической культуры в современной Беларуси 

находятся на периферии научных интересов белорусских иссле-
дователей. Существующие же немногочисленные научные работы 
по этой теме можно условно разделить на две группы, соответ-
ствующих тому обстоятельству, что «в белорусской науке произо-
шел раскол на проправительственную, официальную и оппозици-
онную политологию» [1, с. 200]. Первая «группа», как правило, ли-
бо игнорирует эту проблему по причине собственной отстранен-
ности от анализа реальных политических процессов, или же в силу 
политической ангажированности, подменяя научный анализ про-
пагандисткой риторикой, нацелена на обозначение неприятия жи-
телями страны демократических ценностей и институтов. 

Вторая же «группа», представленная частью независимых по-
литических исследователей, ориентирована на изучение отдельных 
элементов политической культуры, утвердившихся в Беларуси на 
различных социально-субъектных уровнях. Как правило, при этом 
осуществляется фокусировка на объяснении причин политическо-
го лидерства А.Лукашенко сквозь призму его возможной культур-
ной интеграции с некоторыми социальными группами. При этом 
вне рамок исследования оказывается системный, целостный ана-
лиз политико-культурных составляющих, утвердившихся в пост-
советской Беларуси, что является целью данной статьи. 
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Политическая культура как социальный феномен 
В современной мировой политической науке в целом сущес-

твует тождество позиций относительно содержательных парамет-
ров политической культуры, основанное на принятии в качестве 
базового определение этого феномена американскими исследова-
телями Г.Алмондом и С.Вербой, рассматривающими его в качестве 
устойчивых ориентаций относительно политических объектов. 

Политическая культура осуществляется на нескольких соци-
альных уровнях. В первую очередь следует назвать уровень мега-
субъектный, фиксирующий базовые компоненты политической куль-
туры, характерные для определенного типа политических систем, 
существующих в определенном историческом пространстве. Каж-
дой из них присуща особая, устойчивая модель политической куль-
туры, которая в каждой конкретной стране предстает в национально-
специфической форме, отражая базисные параметры историчес-
кой традиции и цивилизационного развития. 

Второй (метасубъктный) уровень характеризует определенный 
тип политической культуры, версию которого разделяют большин-
ство граждан определенного государства. «При всех различиях в 
социальной структуре общества проблема выделения политико-
культурных систем решается, как правило, на национально-госу-
дарственном уровне, тогда как внутригосударственные политико-
культурные образования рассматриваются в качестве подсистем 
или субкультур» [2, c. 20]. Политическая культура, господствую-
щая на общенациональном уровне, получила наименование «на-
циональная политическая культура» (НПК).  

На третьем (мезасубъектном) уровне политическая культура 
выражает политические ценности определенных социальных групп. 
Очевидно, что любая НПК обладает своей сегментацией, своими 
специфическими субкультурными образованиями, присущими оп-
ределенным социальным группам и формирующими их «видение» 
идеальной модели политического устройства и содержания поли-
тических процессов. 

При исследовании политической культуры некоторые авторы 
выделяют в ней два способа проявления – «политическая социаль-
ная культура» и «культура политического истолкования». Первый 
уровень представляет собой имеющиеся у субъекта установки и 
образцы поведения относительно политических объектов.  

Второй способ включает в себя «ассортимент коммуникативно 
передаваемых политических интерпретаций», обращая внимание 
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не только на то, что является содержанием мотивации и комму-
никативного сообщения, но также на то, как это сообщение вос-
принимается, интерпретируется и, в конечном счете, интегриру-
ется в мотивационные структуры [3]. В этом случае в сферу науч-
ного анализа вводится не только внешне выраженный и однозначно 
трактуемый пласт политической культуры, но и «скрытый», обла-
дающий, по определению Л.Диттмер, «металингвистическими» свой-
ствами, в котором «факты интересны не сами по себе, но в силу 
проявляемого с их помощью отношения к другим фактам» [4, c. 
568]. Подобная дифференциация указывает на необходимость ис-
следования игнорируемых в большинстве исследований символи-
ческого пласта политической культуры, знаковых систем, а также 
искусства их использования политическими акторами. В данной 
работе автор ограничивается изучением первого способа. 

 
Политическая культура современной Беларуси: основные 

параметры 
Какие же конкретные элементы политической культуры задей-

ствованы в детерминации политических процессов в постсоветской 
Беларуси? 

Во-первых, те из них, которые в силу исторической укоренен-
ности в политическую культуру общества являются ее «первокир-
пичиками». Речь идет в первую очередь об этнической принадлеж-
ности, концентрированно выраженной в национальном характере 
и национальной идентичности, и религии, определяющей ценно-
стные парадигмы общества, основополагающие характеристики 
политического процесса. 

Как отмечал белорусский исследователь Л.Земляков, «в совре-
менном белорусском обществе религиозность утратила характер 
признака маргинальности… стала духовным качеством, присущим 
примерно в равной степени всем группам населения» [5, с. 73]. 
После обретения Беларусью государственного суверенитета рели-
гиозное развитие в стране существенным образом обуславлива-
лось особенностями эволюции политического режима. На началь-
ной стадии становления демократических институтов наблюдался 
своеобразный религиозный ренессанс. 

Политические трансформации, начавшиеся после первых пре-
зидентских выборов и приведшие к установлению авторитарного 
режима, изменили политическую «среду обитания» белорусских 
церквей. В первую очередь это проявилось в создании тесного со-
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юза государственного лидера и православной церкви. Эти «сою-
знические отношения» в немалой степени основывались на иде-
ологическом родстве, на неприятие западных ценностей, а также 
на подозрительном отношении к католицизму и протестантизму. 
Кроме этого, А.Лукашенко и Белорусскую православную церковь 
объединяют известный нигилизм относительно идеи националь-
ного возрождения, равно как и позиция закрепления за правосла- 
вием в белорусском обществе особой миссии. 

Для постсоветской Беларуси в целом характерна тенденция 
уменьшения числа атеистов при одновременном увеличении чи-
сла верующих людей. Большинство населения Беларуси при этом 
является либо атеистами, либо православными. Однако, учитывая 
тот факт, что среди православных только считанные проценты пас-
твы являются «воцерковленными», в полной мере соблюдая рели-
гиозные обряды, а также помня о недавнем атеистическом прош-
лом большинства из них, создается ситуация, когда между право-
славными и атеистами в политическом пространстве нет непрохо-
димых границ. Персонификация А.Лукашенко идеи «правослано-
го атеизма» соответствует базовым конструкциям обыденного со-
знания большинства граждан Беларуси, способствуя в этой плос-
кости эффективности его идентификаций с ними, укрепляя тем 
самым собственную легитимность. 

Что же касается национально-этнического фактора, то в со-
временной Беларуси важное место занимают ориентации, основа-
нные на принципах национального нигилизма, поскольку белорус-
ская нация до сих пор представляет собой нацию Пограничья, «ин-
тер-нацию», «меж-нацию», своего рода культурно-национальный 
«плавильный котел» (А.Казакевич), что обеспечивает господство 
в национальном масштабе лидера, персонифицирующего эти цен-
ностные приоритеты. С полным основанием можно утверждать, 
что А.Лукашенко – человек и политик культурного (и национа-
льного) пограничья. «Трагедия анонима «лукашенко» и одновре-
менно его существенное достижение в том, что он – как бы бело-
рус, и как бы еще нет… Лукашенко, таким образом, – это лишь 
верхушка айсберга, имя которому – «белорусский народ». Этот 
народ и до сих пор не знает, кто же он на самом деле» [6, с. 97]. 

Ориентации, основанные на идеях национально-культурного 
возрождения присущи только около 15-20% населения. Очевидно, 
что национально-демократический политико-культурный дискурс 
обладает в РБ ограниченными электоральными возможностями. 
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В последние годы все заметнее становится следующая тен-
денция: по мере утверждения государственного суверенитета, зако-
номерного изменения общественных настроений в пользу патри-
отизма и идеи национального возрождения, в политическом дис-
курсе А.Лукашенко «панрусизм и панславизм второй половины 
90-х гг., как проект отрицания европейской цивилизации и иден-
тичности, постепенно уходит в небытие. Сейчас слово «независи-
мость» выходит на первый план и занимает все большее значение» 
[7, с. 58]. Правда, в фокусе «нового национализма» белорусского 
президента, отражающего общественные настроения, находится не 
этнический компонент, а идея «сильного (и независимого) бело-
русского государства». 

Нельзя не согласиться с культурологом В.Акудовичем, утвер-
ждающим, что белорусский президент является нашей (белорус-
ской) великой паузой до момента обретения белоруским общес-
твом своей онтологической и национальной самости, что А.Лука-
шенко понадобилось остановить поток времени, задержать его в 
формах и конфигурациях, которые остались в Беларуси от совет-
ской поры в силу несформированности национального самосоз-
нания [8, с. 106]. Естественным образом, по мере обретения этой 
самости, изменяется и его политика. 

Во-вторых, существенным детерминирующим потенциалом 
в феномене политической культуры общества обладают мораль-
ные регуляторы деятельности. Объясняется это тем, что каждый 
человек обладает некоторой системой нравственных ориентаций, 
представлений о «добре и зле», чести и бесчестии, которые он при-
меняет и относительно мира политики. 

Влияние морального фактора на политическую систему осу-
ществляется двояким образом: с одной стороны, в качестве мо-
тива деятельности ее субъектов, а с другой – как критерий оценки 
их деятельности общественностью. Процесс подобной оценки пер-
манентен и соответствует эффекту «зеркала»: нравственные пози-
ции политических акторов, чаще всего, являются отражением (про-
екцией) нравственной доминанты общественных настроений. 

Нравственная мотивация субъектов белорусской политики от-
четливо выступала только на первом этапе становления незави-
симого белорусского государства. В последующем она потеряла 
свою актуальность по причине доминирования в обществе нрав-
ственного релятивизма, морального обструктивизма, утилитари-
зации нравственных ценностей. В целом, нравственная риторика 
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политиков выступала как средство политической борьбы, где кри-
терии добра и зла определяли они сами. Результаты социологи-
ческих исследований убедительно показывают, что в представ-
лении большинства белорусов политики их часто обманывают. Как 
следствие этого, идентификации между ними в плоскости нрав-
ственных проекций носят периферийный характер, все более фоку-
сируясь на проблеме «чаркі і шкваркі». Очевидно, что в современ-
ной Беларуси политика и политики лишены позитивного нрав-
ственного начала, не знают устойчивых нравственных персонифи-
цированных авторитетов, что предполагает широкое использова-
ние политических манипуляций. 

В-третьих, важнейшим компонентом политической культуры 
общества являются ориентаций политических субъектов и объек-
тов относительно ключевых элементов политической системы 
(государство, политические партии и др.). 

Результаты эмпирических исследований свидетельствуют, в 
современной Беларуси наблюдается доминанта патерналистских 
настроений с признанием особой роли государства. Действитель-
но, 53,4% белорусов полагают, что и государство должно заботи-
ться обо всех своих гражданах, обеспечивая им достойный уро-
вень жизни [9, с. 14], а 74,2% думают, что большинство не сможет 
прожить без опеки государства [10, с. 21]. По данным НИСЭПИ, 
в 2009 г. только 3,3% респондентов указали на то, что они ока-
зывают «решающее» и «довольно большое» влияние на то, что про-
исходит в стране, 4,9% – «в своем городе» (районе, селе), 10,5% 
– «в микрорайоне, на своей улице» [9, с. 14]. Все это приводит к 
достаточно высокому для постсоветского пространства уровню 
доверия к основным государственным институтам Беларуси.  

Важным аспектом политико-культурных идентификаций в по-
литическом пространстве демократического общества являются 
партийно-политические ориентации. Данная плоскость политиче-
ских идентификаций в постсоветской Беларуси имеет ограниче-
нное значение, поскольку политические партии пользуются в об-
ществе минимальной политической поддержкой. Так, результаты 
социологических исследований, проведенных НИСЭПИ (июнь 
2011 г.), показывают, что оппозиционные политические партии 
занимают предпоследнее место по индексу доверия среди соци-
ально-политических институтов Беларуси – им доверяют 20,1% 
населения страны (к примеру, президенту доверяют 35,7% бело-
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русов, милиции – 34,6%, а политическим партиям, поддержива-
ющим нынешнюю власть – 21,7%) [11, с. 27].  

В этих обстоятельствах широко артикулируемая А.Лукашенко 
позиция неприятия политических партий, и соответственно, их ли-
деров, находит в обществе необходимую поддержку. Не случайно, 
партийные лидеры и активисты во время избирательных кампаний 
по возможности стремятся скрыть свою партийную принадлежность. 

В-четвертых, существенным компонентом политической куль-
туры является ее политико-идеологический компонент. В совре-
менной Беларуси он представлен, так называемой, идеологией бе-
лорусского государства, выраженной в своеобразном симбиозе со-
циалистических идей и идей панславизма, умноженных на поли-
тический консерватизм.  

Данная идеологическая система эклектична, конъюнктурна, 
и, что принципиально, разработана слабо, поскольку, по верному 
утверждению белорусского политолога В.Ровды, рассматриваю-
щего белорусский политический режим как султанистский (нео-
патримониальный), «султанистское руководство обычно не име-
ет хорошо разработанной идеологии, но оно может использовать 
заявления лидера, которые предъявляют претензии на статус иде-
ологии… и являются средством обеспечения лояльности функ-
ционеров и подданных» [12, с. 185]. Действительно, в белорусс-
кой государственной идеологии неизменной является только идея 
абсолютной лояльности президенту А.Лукашенко. Остальные же 
положения подвержены эрозии, включая даже такие «священные 
коровы» как русофилия, советизм, антизападничество, панславизм. 

Следует обратить специальное внимание на советский фак-
тор. На постсоветском пространстве А.Лукашенко является одним 
из немногих оставшихся солдат, до сих пор не покинувших око-
пы «холодной войны», в том числе и по причине идентификации 
себя как советского человека. 

В современной Беларуси правящей элитой в качестве образ-
цовой принята советская модель политического устройства, крах 
которой до сих пор ею оплакивается. Одной из задач, стоящих пе-
ред современной белорусской государственностью, является ма-
ксимально возможное воспроизведение характеристик советского 
общества, включая и его политико-культурную систему: (1) бело-
русская модель объявляется «наследницей по прямой» модели со-
ветской; (2) победы, герои, символы сегодняшней Беларуси явля-
ются производными от советской политической культуры; (3) по 
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советским «лекалам» («два мира – две системы») осуществляется 
идентификация внешнего противника: западное сообщество рас-
сматривается как основная угроза Беларуси; (4) несмотря на ску-
дость ресурсов, артикулируется стремление к выполнению гло-
бальной политической роли. Таких же настроений придерживае-
тся значительная часть современных белорусов.  

В этих условиях технологично и эффективно воспроизводить 
модель государственного лидера в соответствии с советской ико-
нографией: не в образе «позднего Брежнева», а в ее идеализиро-
ванном (ленинском) варианте – «как лично очень скромного, почти 
аскетичного, вместе с тем воинственного и гипертрофировано прин-
ципиального, чувствительного к народному горю, энергичного, 
готового на все ради народного блага, способного в случае необ-
ходимости жертвовать своей семьей ради государственных ин-
тересов, нетерпимого к несправедливости» [7, с. 38]. 

В-пятых, одним из качественных параметров политической 
культуры является интерес к политике со стороны граждан. Резуль-
таты социологических исследований свидетельствуют о высоком 
его уровне, охватывающем почти три четверти населения РБ. Од-
нако этот интерес весьма специфичен в том отношении, что не 
предусматривает политической активности граждан. 48,9% опро-
шенных заявили, что их интерес к политике проявляется в голо-
совании на выборах. 31,0% – во внимательном отслеживании по-
литической информации. Для 28,0% – в обсуждении политичес-
ких событий. И только для 2,4% – в участии в политических ак-
циях [10, с. 18]. Модель политического участия, предлагаемая 
обществу А.Лукашенко, ограничивающая его находящейся под кон-
тролем президента электоральной деятельностью, в достаточно 
высокой степени соответствует этим политическим ориентациям. 

В этом отношении нагляден сравнительный анализ присвоения 
ценностей демократии гражданами Украины и Беларуси, осуще-
ствленный А.Коростелевой, и приписывающей демократиии, на-
равне с выборами и свободами, активную и ответственную роль 
«действующих лиц» (agency) (в терминологии Аристотеля – граж-
дан). В результате проведенного под ее руководством эмпиричес-
кого исследования выяснилось, что граждане обоих государств го-
товы поддерживать демократию преимущественно на уровне поли-
тических институтов, но не политических действий. Кроме этого, 
на протяжении последних лет увеличивалось число тех, кто при-
держивается авторитарных взглядов и единомыслия. И если граж-
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дане Украины при всем своем критицизме указывают на значи-
мость парламента и политических партий как канализаторов их ин-
тересов и активности, то белорусы не рассматривали их как инс-
трументы собственной политической практики. Соответственно, 
в Беларуси лидеры парламента и политических партий являются 
аутсайдерами политических рейтингов.  

А.Коростелева указала также на то, что для граждан Белару-
си, в гораздо большей степени, чем для жителей Украины, важна 
характерная для традиционного и харизматического господства 
эмоциональная связь с государственным лидером» [13, с. 50-52]. 
Не случайно, в Беларуси среди украинских политиков наивысшим 
рейтингом обладает Ю.Тимошенко, ориентированная на постро-
ение эмоциональных связей с последователями. 

В-шестых, важным параметром политической культуры яв-
ляется включенность основных агентов политического процесса 
в коммуникативные взаимодействия. С одной стороны, очевидно, 
что ключевым качеством современного профессионального поли-
тика является его способность вести социальные коммуникации. 
С другой стороны, в коммуникативное пространство должны быть 
интегрированы рядовые граждане государства, но обязательно де-
мократического. В современной Беларуси основным каналом ком-
муникативных взаимодействий являются СМИ. Как показывают 
данные социологических исследований, проведенных НИСЭПИ 
(май 2011 г.), 75,7%, белорусов получают общественно-полити-
ческую информацию из телевидения, 34,0% – из газет, 33,4% – 
из интернета [14, с. 19]. В современной Беларуси общественно-
политические радио, телевидение и большинство газет являются 
государственными, что делает их ключевыми агентами формиро-
вания в обществе политических убеждений и настроений. Интер-
нет все еще остается пространством информационной свободы, 
в возрастающей степени превращаясь для оппозиции в ключевой 
инструмент коммуникаций «с народом». Отметим также, что низ-
кий рейтинг оппозиции обусловлен не только ограниченностью 
ее информационных ресурсов, но и тем, что даже доступные для 
большинства населения СМИ демократической ориентации поль-
зуются ограниченным общественным вниманием. 

В-седьмых, атрибутом политической культуры являются так-
же актуальные политические мнения, настроения и чувства, на ос-
нове которых осуществляется взаимодействие участников поли-
тического процесса. С наибольшей силой их значимость проявля-

 140

ется в странах, находящихся в стадии транзита. В этом случае 
особое значение приобретает эмоциональная связь политиков и 
их последователей (страх, отчуждение, энтузиазм, предрассудки, 
доверие, проекция и др.), а также способы социально-психоло-
гического воздействия первых на вторых. 

В-восьмых, следует указать на существенное влияние на по-
литическую культуру Беларуси культурной травмы, вызванной кра-
хом коммунизма в Восточной и Центральной Европе, и связанной 
с резким и неожиданным разрушением доминировавших ранее цен-
ностных систем, дезорганизацией, расколом, конфликтом внутри 
господствовавшей ранее культуры, охватившей ее ключевые ком-
поненты – ценности, верования, нормы. В результате этого «про-
исходит нарушение порядка, символы обретают значения, отли-
чные от обычно означаемых. Ценности теряют ценность, требуют 
неосуществимых целей, нормы предписывают непригодное пове-
дение… Верования отвергаются, вера подрывается, доверие исче-
зает…» [15, c. 8, 10]. В результате происходят неизбежные пато-
логии политико-культурных систем, что в итоге приводит к раз-
личного рода деструкциям и дисфункциям политического процесса. 

 
Типология политической культуры постсоветской Беларуси 
Известно, что в странах, находящихся в состоянии транзита 

отсутствуют устойчивые типологии политических культур: прео-
бладают переходные политические культуры, эклектичные, проти-
воречивые и амбивалентные по своему содержанию. Основу же ут-
вердившейся в РБ (в меньшей степени), а в Украине (в большей) 
политической культуры составляет ее подданическо-партисипа-
торный тип, предполагающей наличие у значительной части насе-
ления специализированных ориентаций по отношению к полити-
ческой системе, равно как и «активистских самоориентаций». При 
этом существенная часть граждан продолжает ориентироваться на 
авторитарную систему правления и придерживаться пассивных по-
литических ориентаций, поскольку впитывает в себя элементы дру-
гих политических культур – этатистской, авторитарной, адапта-
ционной, советской, подданническойи др.  

Таким образом, политической культуре, утвердившейся в сов-
ременной Беларуси, характерны следующие признаки: (1) высо-
кая степень этатистских настроений; (2) доминанта политической 
пассивности; (3) преобладание политико-культурной гомогенно-
сти над фрагментарностью; (4) тяга к сильному государственному 
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дане Украины при всем своем критицизме указывают на значи-
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(харизматическому) лидерству и ориентация на построение эмо-
циональных отношений с ним; (5) одобрение авторитарного типа 
правления; (6) персонификация политических процессов; (7) ори-
ентация на российские или советские образцы политического прав-
ления; (8) скептическое отношение к демократическим ценностям. 
В конечном счете, все это естественным образом продуцирует нуж-
ду в авторитарном лидере и консолидированной автократии, ак-
тивно использующими политику популизма, в своем эталонном 
проявлении реализованную в постсоветской Беларуси. 

На уровне же политико-культурологических идентификаций 
между политиками и народом доминирует конструкция «базового 
мифа», вокруг которого эти идентификации осуществляются. Для 
современной Беларуси этот «базовый миф» состоит в этатистских 
ориентациях, предполагающих делегирование государству ответ-
ственности за собственную социальную и личную судьбу, а госу-
дарственная власть в ее персонифицированном проявлении выс-
тупает объектом для подданнических проекций. Концентрирова-
нным выражением доминанты этатизма в общественных настро-
ениях Беларуси явились итоги референдума 1996 г., на котором 
большинство избирателей высказались за передачу собственных 
властных прерогатив белорусскому президенту. В политическом 
процессе постсоветской Беларуси этатистско-подданнические на-
строения спроецированы на персону А.Лукашенко и отчасти на 
лидеров коммунистических политических партий. Бoльшая под-
держка первому основывается не только на лучшем оперировании 
коммуникационными ресурсами, но и по причине репрезентации 
им авторитарных тенденций государственной власти. 

 
Заключение 
Очевидно, таким образом, что политическая культура со-

временной Беларуси, сформированная под значительным воз-
действием не только исторической (и советской) традиции, но 
и культурной травмы, существенным образом детерминировала 
утверждение авторитарной модели политического правления, 
что, в свою очередь, не только локализовало общественный 
тренд в сторону формата демократического транзита, но и час-
тично законсервировала сложившуюся к середине 90-х гг. сис-
тему политических ценностей. Свой вклад в ее консервацию вне-
сло достаточно успешное выполнение действующей властью «со-
циального контракта» между президентом и гражданами РБ, 
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предусматривающего обмен политической лояльности населе-
ния на гарантии роста его уровня жизни. Нынешний систем-
ный кризис белорусской модели развития носит преимущест-
венно социально-экономический характер и не характеризуется 
протестными акциями по той причине, что не сопровождается 
радикальными трансформациями конформистского политико-
культурного ядра. Наряду с этим появились первые признаки 
его трансформации, связанные преимущественно с двумя изме-
нениями. С одной стороны, заметно снизился уровень доверия к 
основным государственным институтам, включая и президента. 
С другой стороны, выросло число сторонников европейской ин-
теграции, впервые превысившее в 2011 г. число сторонников 
интеграции евразийской. 
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Анатолій ЛИСЮК 
 

Політична культура сучасної Білорусі:  
основні параметри і тенденції 

У статті досліджуються особливості політичної культури 
в пострадянській Білорусі. Виділяються основні підходи до 
вивчення цього феномена, змістові параметри політичної куль-
тури та її тренди. Вказується на роль культурної травми у фор-
муванні політико-культурних процесів. Визначаються причини 
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розробок та пропозицій 
 
Досліджено основні етапи становлення та проблеми рефор-

мування адміністративно-територіального устрою (АТУ) Рес-
публіки Білорусь. Проаналізовано наукові підходи, науково-прак-
тичні розробки та пропозиції щодо проведення реформи АТУ краї-
ни. Розкрито можливості зміни нормативно-правової бази регіо-
нального управління Білорусі. Висвітлено підходи чинної влади щодо 
необхідності реформування цієї сфери. Окреслено перспективи про-
ведення реформи адміністративно-територіального устрою Рес-
публіки Білорусь. 
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У процесі реформування адміністративно-територіального ус-

трою України важливим є досвід пострадянських країн. Адже, як 
і Україна, вони успадкували устрій колишнього СРСР, всі його 
переваги та недоліки. Адміністративно-територіальні проблеми, 
з якими зіштовхнулися країни пострадянського простору мають 
багато спільного. Відповідно, вивчення їх досвіду реформування 
адміністративно-територіального устрою може окреслити напрями 
їх вирішення в Україні. Республіка Білорусь, як і Україна, нале-
жить до держав, де збережено практично без змін адміністративно-
територіальний устрій, який існував у радянський час. Проте ро-
зуміння його невідповідності сучасному розвитку країни існує, тому 
це питання обговорюється на рівні науковців, громадськості, орга-
нів державної влади. 

Метою статті є вивчення наукових розробок та пропозицій 
щодо реформування адміністративно-територіального устрою Рес-
публіки Білорусь з огляду на можливості їх використання в ук-
раїнській практиці. 

У відповідності з чинним законодавством метою адміністра-
тивно-територіального поділу території Республіки Білорусь є «ефек-
тивна організація державного управління та місцевого самовряду-
вання, забезпечення законності та правопорядку, реалізація прав, 
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свобод і законних інтересів громадян…» [1]. Територія Респуб-
ліки Білорусь адміністративно розділена на шість областей (Брест-
ську, Вітебську, Гомельську, Гродненську, Мінську і Могилевську), 
які, своєю чергою, включають 118 районів. Таким чином, в Біло-
русі, як і в Україні, зберігаються два рівні проміжних регіонів. У 
країні налічується 112 міст, 95 селищ міського типу, а також 1388 
сільських рад. Ряд великих міст розділено на міські райони (на-
приклад, в Мінську їх 9, а в Бресті і Гродно всього по 2). У серед-
ньому кожна сільрада об’єднує по 17 сіл та інших сільських насе-
лених пунктів, загальна кількість яких постійно скорочується. 

Слід відзначити, що з 1944 р. впродовж майже десяти після-
воєнних років республіка поділялася на 12 областей, які за тери-
торією, кількістю населення і районів нагадували укрупнені окру-
ги 20-х рр. У січні 1954 р. п'ять областей (Барановичська, Боб-
руйська, Пінська, Поліська та Полоцька) були ліквідовані, а на 
початку 1960 р. указом Президії Верховної Ради БРСР скасована 
Молодечненська область. У ході останньої великої реформи ад-
міністративно-територіального устрою БРСР, яка проходила в 50-
60-х рр. ХХ ст., неодноразово змінювалася мережа районів Біло-
русі. Спершу (в 1956-1962 рр.) райони суттєво укрупнили, їх за-
гальна кількість скоротилася більш, ніж у два рази і була доведена 
до 77. Проте на початку 1965 р. кількість районів було збіль-шено 
до 100, а ще через півтора року – до 117 одиниць.  

Метою реформ 1955-1966 рр. був пошук нової адміністративної 
сітки, яка відповідала би потребам централізованого управління 
сільським господарством. При формуванні кожного району врахо-
вувалися: загальна територія та її конфігурація; природно-кліматич-
ні особливості; розміри сільськогосподарських угідь; кількість на-
селення за категоріями; число колгоспів і радгоспів та їх економіч-
ний стан; наявність промислових підприємств та їх потужність; рі-
вень соціально-побутового обслуговування та число відповідних 
установ; протяжність залізниць, шосейних і ґрунтових доріг; кіль-
кість сільрад і населених пунктів; розташування адміністратив-
ного центру [2, с. 5-6]. Незважаючи на специфіку завдань цієї ре-
форми, слід визнати, що за своїми результатами (кожен третій ра-
йон БССР був скасований) вона загалом відповідала загальній тен-
денції, що спостерігалася в післявоєнній Європі – скорочення за-
гальної кількості та укрупнення низових адміністративних оди-
ниць [3, с.58]. Проте з кінця 60-х рр. мережа районів Білорусі прак-
тично не зазнала змін. Виняток стався в 1989 р., коли в Могильов-
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ській області було утворено новий, 118-й район – Дрібінський, з 
урахуванням необхідності вирішення завдань мінімізації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС.  

У Білорусі сформувалася відносно рівномірна і густа мережа 
населених пунктів. Середня відстань між містами менша 50 км, 
тобто в радіусі годинної транспортної доступності. Середня від-
стань між сільськими населеними пунктами становить близько 3 
км, що також полегшує зв’язок між ними. У середньому на кожну 
тисячу кв. км площі країни припадає одне міське поселення (мі-
сто або селище міського типу) і 115 сільських. Такі умови загалом 
є сприятливими для розвитку економічних, трудових, культурно-
побутових, родинних зв'язків [4, с. 111]. На території Білорусі роз-
ташовано 14 міст-«стотисячників», здатних успішно виконувати 
функції регіональних (проміжних) центрів (Мінськ, Гомель, Мо-
гильов, Вітебськ, Гродно, Брест, Бобруйськ, Барановичі, Борисов, 
Пінськ, Орша, Мозир, Новополоцьк, Солігорськ). Міське населення 
становить 72,4% загальної чисельності населення Білорусі. Проте 
за регіонами країни значення цього показника відрізняються. У 
західних областях питома вага населення, що проживає в містах 
і селищах міського типу дещо нижча (у Брестській обл. – 63,3%, 
у Гродненській обл. – 66,3%). Це обумовлено спеціалізацією еко-
номіки регіонів Білорусі, на формування якої вплинули як при-
родно-кліматичні та історичні чинники, так і політика розміще-
ння продуктивних сил, що проводилася в СРСР.  

Відсутність впродовж десятиліть принципових змін в адміні-
стративно-територіальному устрої Білорусі не може розглядатися 
як свідчення його оптимальності. Так, А.Ліс ще в 1972 р. на осно-
ві результатів глибокого регіонального аналізу зробив висновок: 
«Адміністративно-територіальний устрій БРСР економічно при-
стосований до сільськогосподарських, а не загальноекономічних 
завдань» [5, с. 254]. У довіднику «Адміністративно-територіальний 
устрій БССР» (1985 р.), обґрунтовано актуальний і в наш час вис-
новок: істотний недолік обласного поділу Білорусі полягає в тому, 
що східні райони Гродненської області розташовані дуже далеко 
від обласного центру і знаходяться в зоні впливу м. Мінськ. До 
цього слід також додати, що чотири з шести обласних центрів роз-
ташовані на периферії відповідних областей [6, с. 5].  

Чимало наукових і проектних розробок обґрунтовували реко-
мендації щодо соціально-економічного районування. Так, фахівці 
НДЕІ Білорусі відзначали велику умовність обласних кордонів і 
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пропонували нову схему поділу території республіки на 18-19 еко-
номічних районів [7, с. 9]. У Генеральній схемі комплексної тери-
торіальної організації БССР (1987 р.), були сформульовані більш 
радикальні рекомендації: поетапно реформувати всю існуючу сис-
тему адміністративно-територіального устрою. На наш погляд, ця 
схема, незважаючи на те, що вона розроблялася для умов центра-
лізованої планованої економіки, досі є зразком документа, що мі-
стить комплексну і найбільш детальну оцінку чинників, що визна-
чали на той період часу територіальну організацію Білорусі, а також 
аналіз наявних передумов для її реформування. У зазначеній схемі 
пропонувалося на першому етапі при збереженні існуючих обла-
стей і районів скоротити загальну кількість низових територіа-
льних одиниць, насамперед сільрад, з 1715 до 388. На другому – 
сформувати замість областей і районів 20 нових територіальних 
комплексів. На третьому – перетворити комплекси в органи само-
врядування [8, с. 208]. 

Загалом, ці пропозиції були досить ефективними, мали багато 
прихильників і отримали високу оцінку вчених і практиків. Проте 
вони не були реалізовані з кількох причин. По-перше, в центра-
лізованій плановій економіці БРСР чітко спрацьовував механізм 
відторгнення результатів наукових досліджень від економічної прак-
тики. По-друге, більшість фахівців пропонували спростити адміні-
стративно-територіальний устрій Білорусі за рахунок скорочення 
кількості територіальних одиниць і (або) рівнів управління. А це 
вже було пов'язано не з абстрактними загальнодержавними інте-
ресами, а з цілком конкретними особистими і груповими. Адже 
кожна область, район або інша територіальна одиниця з числа тих, 
які пропонували скасувати, – це тисячі людей. У зв'язку із цим, 
необхідним було політичне рішення на найвищому республікан-
ському рівні, яке так і не було прийняте. По-третє, до розпаду СРСР 
ідея ліквідації областей і створення округів або територіальних 
комплексів, потребувала схвалення на союзному рівні.  

Після 1991 р. проблеми вдосконалення адміністративно-терито-
ріального устрою Республіки Білорусь також неодноразово ста-
вали предметом дискусії. Деякі автори закликали використову-
вати вже виконані розробки. Наприклад, С.Польський і К.Красо-
вський пропонували розпочати реалізацію положень, сформульо-
ваних у Генеральній схемі комплексної територіальної організації 
БССР [9, с. 62]. Фахівці Мінекономіки Республіки Білорусь в останні 
роки неодноразово поверталися до ідей формування економічних 
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ській області було утворено новий, 118-й район – Дрібінський, з 
урахуванням необхідності вирішення завдань мінімізації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС.  
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стань між сільськими населеними пунктами становить близько 3 
км, що також полегшує зв’язок між ними. У середньому на кожну 
тисячу кв. км площі країни припадає одне міське поселення (мі-
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підрайонів. Проте їх пропозиції не були простою копією висуну-
тих раніше, в них періодично вносилися деякі зміни та уточнення. 
Так, А.Богданович та І.Удовенко висловили думки про те, що в 
умовах ринкової економіки область є зайвою ланкою, необхідно 
перейти до дворівневої системи адміністративно-територіального 
устрою, первинний рівень якої утворюють міста, селища міського 
типу, укрупнені сільські ради (громади), а другий – групи ниніш-
ніх районів, центрами яких є великі і середні міста. На думку заз-
начених авторів, у Білорусі доцільним є формування 18-19 округів 
із такими параметрами: час транспортної доступності центру в 
межах 1,5-2 годин, радіус зони тяжіння 80-100 км, площа 7-15 тис. 
кв. км, чисельність населення 200-900 тис. (крім м. Мінська). За-
галом пропонувалось скоротити кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць управління з 1770 до 500 [10, с.36, 38]. Пізніше 
А.Богданович дещо змінив розроблену модель [11, с. 96]. К.На-
дудік висловлювався за скасування областей, обґрунтовуючи пе-
рехід до триступеневої системи (з урахуванням загальнонаціональ-
ного рівня): волость – воєводство – республіка. Він пропонував ство-
рити 20 воєводств, в кожному з яких буде 20-30 волостей [12, с.17]. 

Як уже зазначалося, ідея скасування областей і в цілому не-
обхідність реформи адміністративно-територіального устрою мала 
не тільки прихильників, але й супротивників. Так, А.Злотніков 
піддав серйозній критиці пропозиції К.Надудіка, звернувши увагу 
на досвід невдалих адміністративно-територіальних перетворень, 
що мали місце в Білорусі в 50-60-х рр. А.Злотніков вважає: «... 
відроджувана сьогодні концепція адміністративного переділу, по-
перше, не має економічного обґрунтування, а має швидше декла-
ративний політичний характер; по-друге, суперечить тенденціям 
концентрації місцевих територіальних співтовариств; по-третє, щодо 
конкретної (постчорнобильської) ситуації послабить можливості 
вирішення проблем пом'якшення наслідків катастрофи на ЧАЕС; 
по-четверте, породжує значні диспропорції територіального роз-
поділу чисельності населення; по-п'яте, загрожує занепадом і за-
стоєм у розвитку ще 11 міських поселень області» [13, с. 27].  

Більш обережно і виважено висловив свої сумніви А.Висоцький, 
який цілком справедливо зазначив: «Слід позбавлятися ілюзій, що 
перехід від областей до більш дрібних округів із центрами-містами 
розв'яже останнім руки і принесе суцільні економічні вигоди» [14, 
с. 4]. Є.Бритіков поставив питання про гарантії того, що після ад-
міністративно-територіальних змін кількість апарату управління не 
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«наздожене» існуючу, і Білорусь отримає 18-20 областей замість ше-
сти [15, с. 20]. На нашу думку, ці сумніви небезпідставні, врахову-
ючи литовський і молдовський приклади реформування адміністра-
тивно-територіального устрою.  

Вичікувальну позицію займали білоруські законодавці: трива-
лий час адміністративно-територіальний устрій нової незалежної дер-
жави продовжував регулюватися нормативно-правовим актом, прий-
нятим ще в радянський період. Лише у квітні 1998 р. в республіці 
було прийнято Закон «Про адміністративно-територіальний устрій і 
порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою 
Республіки Білорусь» [16]. Втім, у депутатського корпусу респуб-
ліки не було чіткого бачення відповідей на питання про те, які пер-
спективи розвитку системи місцевого самоврядування в країні, а 
також його взаємовідносин із державним управлінням. А як пере-
конливо свідчить досвід багатьох інших європейських країн, без 
чітких політичних рішень із цих питань реформування АТУ часто 
набуває вигляду половинчастих, суперечливих перетворень терито-
ріальної організації держави, а іноді й просто приречене на невдачу.  

Слід зазначити, що в останні п'ять-сім років проблеми рефор-
мування АТУ Білорусі все ж не залишаються без уваги фахівців. 
Серед найцікавіших наукових робіт останніх років з питань теоре-
тичного і методичного обґрунтування можливих варіантів удоско-
налення існуючого АТУ Білорусі, на наш погляд, слід зазначити 
публікації Г.Радієвського [17, с. 5]. В них пропонується варіант 
соціо-еколого-економічного районування (СЕЕР) Республіки Бі-
лорусь з виділенням 15 регіонів, розроблений на основі викорис-
тання власної методики розрахунків індексу екологічної збалансо-
ваності соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу 
території методом вузлового районування. Крім того, автор про-
понує ще один варіант схеми – планувального районування з ви-
діленням 16 регіонів. При накладанні на карту із сіткою існую-
чого адміністративно-територіального поділу Білорусі двох схем 
наочно доведено, в яких частинах країни АТУ потребує уточнення. 
На думку автора цього методу, на його основі «можливе поступове 
і безболісне трансформування застарілого АТУ країни і створення 
планувальних структур, здатних забезпечити перехід усіх регіонів 
Білорусі до сталого розвитку». 

Чергова спроба обґрунтування нових варіантів зміни АТУ Бі-
лорусі була здійснена в 2003 р. в рамках підготовки за дорученням 
Президента Республіки Білорусь від 18.11.2002 № 16/541-54 Кон-
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підрайонів. Проте їх пропозиції не були простою копією висуну-
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перейти до дворівневої системи адміністративно-територіального 
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цепції реформування місцевого управління і самоврядування в Рес-
публіці Білорусь. Для розробки цього документа була сформована 
робоча група при Інституті економіки НАН Білорусі, до складу 
якої ввійшли вчені, депутати Ради Республіки і Палати представ-
ників Національних зборів Республіки Білорусь, державні служ-
бовці з Адміністрації Президента, Конституційного суду, представ-
ники місцевих органів управління та самоврядування, а також неу-
рядових організацій. У першій редакції Концепції було запропоно-
вано два варіанти переходу від трирівневої до дворівневої системи 
територіального управління зі скасуванням рівня сільських рад [18]. 
У першому варіанті передбачалося замість нинішніх 6 областей і 
міста республіканського підпорядкування Мінська сформувати 15 
областей (округів), середній радіус доступності адміністративних 
центрів яких становив би 54-80 км. Як базові адміністративно-
територіальні одиниці пропонувалося виділити 250-270 районів 
(громад, волостей) з радіусом доступності центру від 14 до 17,5 км. 
Другий варіант реформи, який також передбачав два рівні – ре-
гіональний (область) та місцевий (район), полягав лише в корекції 
кордонів сучасних адміністративно-територіальних одиниць. Згідно 
з ним, у результаті реформи кількість районів повинна зрости від 
90 до 119, а кількість одиниць обласного рівня – 6 (пропонувалося 
центральну Мінську область об'єднати з містом Мінськом). 

На наш погляд, перший варіант реформи АТУ як робоча ідея 
або ескіз реформи цілком заслуговував на увагу з подальшим опра-
цюванням та відповідною деталізацією. Другий варіант, який прак-
тично не вносив істотних змін на обласному та районному рівні, 
при повному скасуванні низових одиниць – сільських Рад, виглядає 
нежиттєздатним, оскільки веде до ще більшої централізації управ-
ління. Можна з упевненістю сказати, що в такому випадку місцеве 
самоврядування в Білорусі повністю би зникло. Органи держав-
ної влади і управління також не виграли би при цьому варіанті ре-
форми АТУ: оперативність їх діяльності, швидше за все, могла би 
підвищитися (меншою кількістю об'єктів управління завжди ле-
гше керувати), проте функції, які виконуються цими органами, вия-
вилися би сконцентрованими на реалізації загальнодержавних ін-
тересів, а не інтересів регіональних і місцевих громад та потреб 
конкретних громадян. Звертаючись знову до зарубіжного досвіду, 
слід зазначити, що такого радикального скорочення низових адмі-
ністративно-територіальних одиниць не було в жодній європей-
ській країні [19].  

 152

У наступних редакціях документа, розроблених в листопаді 
2003 р. – лютому 2004 р., зазначені два варіанти були виключені 
повністю і замінені одним, але значно більш загальним методоло-
гічним підходом до реформування адміністративно-територіального 
устрою Білорусі. У ньому були окреслені основні орієнтири пере-
творення АТУ в більш широкому контексті реформування всієї сис-
теми місцевого управління і самоврядування та підтверджена при-
хильність членів робочої групи до ідеї переходу від трирівневої до 
дворівневої системи територіального управління, а також пошуку 
оптимальних розмірів адміністративно-територіальних одиниць, 
які дозволять більш ефективно реалізувати принципи та функції 
місцевого управління і самоврядування, закріплені за відповідни-
ми рівнями.  

Білоруський дослідник М.Кобаса наголошує на трьох мож-
ливих варіантах розвитку процесу реформування системи місце-
вого самоуправління в Республіці Білорусь. Перший – збереження 
статус-кво: жодних змін, окрім косметичних рішень; другий – «імі-
тація реформ»: набір рішень та дій, які створюють враження роз-
витку реформи місцевого самоврядування: третій – «створення плац-
дарму»: підготовка до реформ та їх реалізація [20]. 

Таким чином, завершуючи огляд оцінок та пропозицій з проб-
лем адміністративно-територіального устрою Республіки Білорусь, 
опублікованих як окремими фахівцями, так і дослідницькими ко-
лективами і робочими групами, можна зробити такі висновки. 

По-перше, незважаючи на відсутність єдності підходів, що є 
нормальним для дискусії з такого складного питання, за зміну АТУ 
Білорусі все ж висловлюється більшість фахівців, які тривалий 
час професійно займаються вивченням і практичним вирішенням 
питань державного управління, регіональної економіки та управ-
ління, муніципального права тощо. 

По-друге, більшість пропозицій зводиться до скорочення рів-
нів територіальної організації держави.  

По-третє, чимало фахівців висловлюється за розукрупнення 
існуючих областей. Проте, якщо пропозиції щодо вдосконалення 
проміжного (регіонального) рівня АТУ, опубліковані в 1980-90-х рр., 
зводяться до формування 18-20 регіонів (нових областей, округів 
і т.п.), то в останні роки оцінки дещо змінилися. Найчастіше екс-
перти рекомендують виділити 15-16 регіонів. 

По-четверте, з питання про доцільність існування другого 
регіонального рівня (адміністративних районів), а також сільських 
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час професійно займаються вивченням і практичним вирішенням 
питань державного управління, регіональної економіки та управ-
ління, муніципального права тощо. 

По-друге, більшість пропозицій зводиться до скорочення рів-
нів територіальної організації держави.  

По-третє, чимало фахівців висловлюється за розукрупнення 
існуючих областей. Проте, якщо пропозиції щодо вдосконалення 
проміжного (регіонального) рівня АТУ, опубліковані в 1980-90-х рр., 
зводяться до формування 18-20 регіонів (нових областей, округів 
і т.п.), то в останні роки оцінки дещо змінилися. Найчастіше екс-
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По-четверте, з питання про доцільність існування другого 
регіонального рівня (адміністративних районів), а також сільських 
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Рад думки авторів пропозицій сходяться тільки в одному: Біло-
русі, з урахуванням розмірів її території, чисельності населення і 
типу системи розселення, недоцільно утримувати ні другий регіо-
нальний рівень, ні слабкі з точки зору економічного потенціалу, 
людських і фінансових ресурсів сільські ради. У той же час варі-
анти вирішення цього питання пропонуються різні. Одні заклика-
ють ліквідувати сільради і одночасно розукрупнити адміністра-
тивні райони, сформувавши на їх місці сильні з економічної та фі-
нансової точок зору самоврядні одиниці. Другий підхід полягає 
в тому, що сільради необхідно зберегти, попередньо збільшивши 
і передавши їм частину повноважень адміністративних районів. 
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Суперечності демократичної модернізації  

політичних інститутів пострадянських держав 
 

У статті аналізуються складнощі модернізації політичних 
інститутів в умовах трансформації політичного режиму в пост-
радянських державах та в Україні, зокрема. З’ясовуються особли-
вості переходу до демократії у Східній Європі та причини неефек-
тивності впроваджуваних реформ, визначаються можливі шляхи 
запобігання фрагментарній модернізації політичних інститутів, 
обґрунтовується позиція щодо незавершеності інституціоналізації 
політичних систем пострадянського простору, наголошується на 
ролі світоглядних чинників модернізаційних процесів.  

Ключові слова: демократична політична система, модерні-
зація, політичні інститути, світоглядний вакуум. 

 
Демократична політична трансформація на теренах колишньо-

го СРСР, безумовно, докорінно змінила структуру світової політич-
ної системи, розстановку політичних сил на міжнародній арені та 
характер багатьох політичних процесів. Тому з’ясування особли-
востей модернізації пострадянського регіону відіграє важливе зна-
чення для сприяння його інтеграції у європейський простір. 

Для пострадянських держав після здобуття незалежності пер-
шочерговим завданням політичної модернізації стало формування 
нових демократичних політичних інститутів. Безперечно, молоді 
держави у цьому процесі досягли значних успіхів. Однак, ствер-
джувати, що модернізація політичних інститутів здійснилась ус-
пішно, на жаль, не доводиться. Для країн колишнього СРСР досі 
характерні суперечності навздогінної модернізації та, навіть, існує 
загроза фрагментарної модернізації, що стає перешкодою для роз-
витку регіону та його входження до світового співтовариства на 
засадах рівноправного партнерства. Тому, попри тривалу теоретич-
ну розробку (Д.Растоу [1], С.Хантінгтон [2], Г.Зеленько [3], Д.Ткач [4]) 
та практичні політичні реформи, проблематика суперечностей полі-
тичної модернізації залишається актуальною. 

Тому метою статті є з’ясування причин суперечностей мо-
дернізації політичних інститутів у пострадянських державах та ос-
новних напрямів їх подолання на сучасному етапі. 



 155

Ihor NEDOKUS 
 

The Reform of Administrative Division of the 
Republic of Belarus: Review of Scientific and Practical 

Projects and Proposals 
The basic stages of formation and the problems of reforming admi-

nistrative division of the Republic of Belarus are studied. Research ap-
proaches as well as scientific and practical projects and proposals to 
reform the country's administrative division are analyzed. The possibilities 
of changing the regulatory framework of the regional administration of 
Belarus are described. Approaches of the current government on the need 
for reform this sector are elucidated. The prospects for administrative 
reform in the Republic of Belarus are identified. 

Keywords: administrative division, administrative structure, post-
Soviet countries, regional management. 

 
 
 

 156

УДК 321.011.5 
Віра ГАПОНЕНКО  

 
Суперечності демократичної модернізації  

політичних інститутів пострадянських держав 
 

У статті аналізуються складнощі модернізації політичних 
інститутів в умовах трансформації політичного режиму в пост-
радянських державах та в Україні, зокрема. З’ясовуються особли-
вості переходу до демократії у Східній Європі та причини неефек-
тивності впроваджуваних реформ, визначаються можливі шляхи 
запобігання фрагментарній модернізації політичних інститутів, 
обґрунтовується позиція щодо незавершеності інституціоналізації 
політичних систем пострадянського простору, наголошується на 
ролі світоглядних чинників модернізаційних процесів.  

Ключові слова: демократична політична система, модерні-
зація, політичні інститути, світоглядний вакуум. 

 
Демократична політична трансформація на теренах колишньо-

го СРСР, безумовно, докорінно змінила структуру світової політич-
ної системи, розстановку політичних сил на міжнародній арені та 
характер багатьох політичних процесів. Тому з’ясування особли-
востей модернізації пострадянського регіону відіграє важливе зна-
чення для сприяння його інтеграції у європейський простір. 

Для пострадянських держав після здобуття незалежності пер-
шочерговим завданням політичної модернізації стало формування 
нових демократичних політичних інститутів. Безперечно, молоді 
держави у цьому процесі досягли значних успіхів. Однак, ствер-
джувати, що модернізація політичних інститутів здійснилась ус-
пішно, на жаль, не доводиться. Для країн колишнього СРСР досі 
характерні суперечності навздогінної модернізації та, навіть, існує 
загроза фрагментарної модернізації, що стає перешкодою для роз-
витку регіону та його входження до світового співтовариства на 
засадах рівноправного партнерства. Тому, попри тривалу теоретич-
ну розробку (Д.Растоу [1], С.Хантінгтон [2], Г.Зеленько [3], Д.Ткач [4]) 
та практичні політичні реформи, проблематика суперечностей полі-
тичної модернізації залишається актуальною. 

Тому метою статті є з’ясування причин суперечностей мо-
дернізації політичних інститутів у пострадянських державах та ос-
новних напрямів їх подолання на сучасному етапі. 



 157

Для досягнення цієї мети насамперед звернемося до аналізу 
особливостей демократичних трансформацій пострадянського ре-
гіону. Ряд дослідників зазначають, що основними проблемами мо-
дернізації перехідних політичних систем стають конфронтація тра-
диційних та універсальних стандартів і цінностей та криза легітим-
ності влади. Ці особливості гальмують завершення процесу інсти-
туціоналізації демократичної політичної системи. 

По-перше, формально затверджені демократичні політичні 
інститути не підкріплені відповідним типом світогляду населення. 
Серед найважливіших специфічних рис нових демократій дослі-
дники, зокрема Д.Растоу [1], С.Хантінгтон [2], називають наявність 
пережитків тоталітарної доби, під якими розуміють корупцію, про-
текціонізм, викривлення цін, зовнішній борг, неефективні держав-
ні підприємства, порушений торговий баланс, фіскальну неста-
більність. Тому передумовою ефективної модернізації політичних 
інститутів є подолання зазначених явищ, виховання нової системи 
суспільно-політичних цінностей. 

Особливістю перехідних суспільств є також розчарування в 
існуючому політичному устрої та скептичність населення, що при-
зводить до кризи легітимності політичних інститутів. Також риси 
модернізаційних процесів у пострадянських країнах зумовлені спе-
цифікою мислення їхніх громадян, яка склалась під впливом три-
валого історичного розвитку. Так, у переважної більшості населен-
ня недостатньо розвинені почуття індивідуальної відповідальності 
та ініціативи, переважає схильність до державного патерналізму.  

У результаті, маси перебувають у вкрай дискомфортному ста-
новищі: продовжують розраховувати на допомогу, в той час як очі-
кування вирішення індивідуальних проблем на державному рівні 
виявляються примарними. Нестабільність політичної ситуації, зако-
нодавства, різноманітні грошові махінації, зрошення капіталу з кри-
мінальними структурами остаточно дискредитують чесну підпри-
ємницьку діяльність та отримання прибутку. Крім того, високий 
рівень ризику втрати капіталовкладень зменшує кількість бажаючих 
проявити власну ініціативу, а не чекати дотацій від держави. 

Негативним чинником модернізації політичних інститутів є 
відсутність усвідомлення спадковості політичного розвитку. Її мо-
жна пояснити таким чином: руху вперед заважає переконання на-
родів посткомуністичних країн, що за комунізму не було створено 
нічого корисного чи гідного збереження. Комунізм настільки гли-
боко проникнув у всі сфери людського життя, що ставлення пере-
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важаючої більшості населення до розвитку країни після розпаду 
цієї системи може бути сформульоване як початок з нуля і необ-
хідність будувати на порожньому місці.  

Відсутність усвідомлення спадковості посилює суперечності 
навздогінної модернізації. У свідомості постають образи постійної 
відсталості. Завдання трансформації постають як однополярно орі-
єнтовані (єдина мета – наздогнати Захід), що загрожує формува-
нням ситуації обмеженого плюралізму. Вона зумовлює зневаж-
ливе ставлення до історичного минулого. Будь-які спогади про ми-
нуле сприймаються як антиреформаторство, загроза демократії. Це 
приводить до важкої кризи колективної самоідентифікації пост-
комуністичних націй. Тобто, варто усвідомити, що критика кому-
ністичного режиму не завжди має позитивні результати як будь-
який однобічний погляд на речі. 

І.Пантін стан відсутності усвідомлення історичного минулого 
вважає провиною деяких ліберальних реформаторів, які так захо-
пилися боротьбою з комунізмом, що нехтують спадковістю у роз-
витку суспільної свідомості та позбавляють громадян розуміння 
історичної складової свободи. Автор стверджує: «Якщо не врахо-
вувати цього минулого, ставлячись до нього, зрозуміло, критично 
й осмислено, то реформи приречені на невдачу» [5, с. 76]. 

По-друге, сучасні політичні інститути користуються занадто 
низьким рівнем довіри та підтримки. Кризу легітимності влади 
поглиблює використання категорії «демократія» для позначення 
чогось позитивного та прогресивного в політичному житті або про-
тилежне до радянської тоталітарної доби. Перехід до демократії 
в пострадянських країнах розглядався на рубежі 80-90-х рр. як без-
умовне благо, що мало принести значні переваги, подолати все-
бічну кризу радянської політичної системи, вирішити соціально-
економічні проблеми. Тільки останнім часом у пострадянських гро-
мадян з’являється усвідомлення того, що демократія – це не тіль-
ки свобода, а тим більше вседозволеність, а, в першу чергу, зако-
нослухняність, повага до прав та свобод інших, здатність і готов-
ність взяти на себе відповідальність за суспільні справи.  

У перехідному суспільстві відсутні сталі уявлення про сво-
боду, тому вона сприймається як нічим не обмежена. Як наслідок, 
виникає важкий конфлікт між особистою свободою й державною 
владою. В умовах стабільності в суспільстві формуються певні 
норми свободи. Навіть розглянуті як недостатні певними соціаль-
ними групами, ці норми все-таки є фактами масової свідомості. 
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У періоди різких соціальних зрушень норми свободи починають 
руйнуватись, і це створює умови для виникнення конфлікту між 
особистою свободою й новими нормами. Починається боротьба, 
що може за певних умов перерости в масовий терор. 

У зв’язку з цим, принципом індивідуальної свободи, демокра-
тичними цінностями часто нехтують, віддаючи перевагу захище-
ності, покірності, відсутності ризиків. Тобто, типовою для політич-
них систем, що трансформуються, стає фрагментарна модерніза-
ція, яка проявляється в неузгодженості розвитку економічної та по-
літичної сфер. На думку С.Ханінгтона, вибираючи стабільність, 
політичні еліти роблять ставку на авторитаризм [2]. 

По-третє, встановлені політичні інститути незадовільно за-
безпечують основні принципи демократії. Гіпертрофовану форму 
має у пострадянських державах принцип народовладдя. Він є сво-
єрідним методом, за допомогою якого правляча еліта легітимізує 
власні вчинки, і одночасно, знімає із себе відповідальність за ре-
зультати своєї діяльності. Пояснюючи ті чи інші помилки фразою 
«так хоче народ» або вирішуючи гострі суспільні проблеми через 
різного роду обговорення, опитування, референдуми, народні об-
ранці шляхом різних маніпуляцій реалізують власні інтереси на 
цілком законних та обґрунтованих засадах. 

У результаті сприйняття народовладдя як засобу легітимації 
дій політичних суб’єктів нехтується необхідність ефективного упра-
вління за допомогою демократичного методу. За такого підходу 
не враховується, що демократія – це не просто багатоманітність 
поглядів, не просто форум, де всяка думка має місце, а й система 
правління [6, с. 70]. 

Незадовільно забезпечується і принцип представництва. У по-
літичних системах пострадянського простору інтегровані суспіль-
ні інтереси часто підміняють вузькогруповими, партійними. Така 
партія приваблює на свій бік тих виборців, які сподіваються на 
отримання певних особистих вигод внаслідок її перемоги на ви-
борах. Так виникають клієнтельні (кланові, олігархічні) партії, які 
нічого спільного із становленням громадянського суспільства не 
мають. Поширювати свій вплив їм відносно легко, оскільки лояль-
ність їхніх прихильників повністю базується на наданні їм мате-
ріальних благ і підтримки.  

Замість пошуку загальних суспільних цінностей та пріорите-
тів, розбудови об’єднуючої ідеології, політичні сили, навпаки, про-
вокують розкол суспільства з метою отримати підтримку на вибо-
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рах. Прикладами цього можуть служити суперечки про необхідність 
другої державної мови, регіональний поділ та протиставлення ін-
тересів різних територіальних соціальних груп в Україні.  

Загрозливою є тенденція зближення політичної (державної) та 
економічної сфер життєдіяльності. На цікавий зріз цієї проблеми 
звернув увагу А.Гальчинський. Він, для характеристики процесу 
зрощення капіталу та держави, виводить поняття «приватизації 
державної влади олігархічним капіталом» [7, с. 154]. Таке пере-
більшення ролі ринку підриває інститути представницької демо-
кратії, насамперед, породжуючи корупцію завдяки виправданню 
з моральної точки зору мотиву прибутку.  

На належному рівні не реалізований принцип свободи слова. 
Маніпулювання громадською думкою можливе завдяки характер-
ним для перехідних суспільств заангажованості ЗМІ та відсутності 
незалежних джерел інформації. Суттєво впливає на можливість ін-
формаційного впливу некритичність сприйняття громадянами інфор-
мації або їхнє небажання отримати об’єктивні дані через недоста-
тній рівень політико-правової свідомості та освіти. А.Толстоухов 
у зв’язку з маніпулятивним характером влади називає український 
політичний лад спекулятивною демократією і визначає його як різ-
новид формальної демократії, що поєднує в собі риси демократич-
ного та авторитарного режимів. Цей термін, за А.Толстоуховим, 
означає, що підвищення ролі громадян імітується, але насправді 
цілеспрямовано зводиться до мінімуму завдяки популістським діям 
та інформаційним маніпуляціям. Таким чином, зменшується соці-
альний базис підтримки демократичних перетворень [8, с. 137]. 

Тобто, пострадянський досвід демократичної модернізації по-
літичних інститутів засвідчує, що більшість традиційних інститу-
тів демократії формально вже давно стали дійсністю, але не спри-
яли розширенню свободи та прав людини. Для прикладу, досить 
згадати визнання української Конституції 1996 р. чи не найдемо-
кратичнішою у світі. Проте вона не забезпечила політичної ефек-
тивності та стабільності, а, навпаки, стала предметом постійних 
суперечок, змін та реформ, що заважають функціонуванню полі-
тичної системи. 

Іншою ілюстрацією другорядності формальних ознак демо-
кратії є наявність величезної кількості різноманітних партій, які 
теоретично свідчать про політичний плюралізм та представлення 
інтересів багатьох груп населення. Натомість, фактично вони ви-
ражають атомізованість, відсутність реальних альтернатив для ви-
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бору через нечіткість ідеологічної позиції переважаючої більшості 
політичних сил, що посилює недовіру, апатію й абсентеїзм громадян. 

Тому для перехідних держав важливо зрозуміти, що переду-
мовою модернізації мають стати моральні основи, без чого демо-
кратія може бути лише формальною. Цей висновок підкріплює-
ться наступним аргументом. Політична практика багатьох країн 
усталеної демократії, зокрема Франції, засвідчує можливість до-
тримання важливих процедур взаємодії вищих органів державної 
влади – парламенту, уряду і президента – без відповідного закрі-
плення у чинному законодавстві, у т. ч. й в основному законі (кон-
ституції). Значно важливішим може стати відпрацювання системи 
інших регуляторів, що упорядковують відносини між окремими 
владними інституціями. Тобто, реалізація цілей політичної рефор-
ми не завжди зводиться до відповідних змін у конституції та чин-
ному законодавстві [10, с. 92-93]. 

Таким чином, основою демократичної модернізації політич-
них інститутів у пострадянських державах мають бути: 

По-перше, поступовість у втіленні демократії. Тільки за цієї 
умови політична модернізація буде адекватно відповідати змінам 
у інших сферах суспільного життя, об’єктивним вимогам часу та 
внутрішнім установкам особистості. Іншими словами, суспільство 
має бути готове до запровадження демократії. Адже остання озна-
чає не тільки економічну свободу, але й ціннісну орієнтацію кож-
ного окремого індивіда на досягнення політичної свободи. Інакше 
розбудова демократії не тільки не дасть бажаних позитивних ре-
зультатів, але й може призвести до негативних наслідків.  

По-друге, формування у членів суспільства високого рівня де-
мократичної політичної культури. Суттєву роль у цьому процесі 
відіграє наявність публічних обговорень, дискусій, можливостей 
висловлення думок та їх вплив на перебіг політичних подій, іс-
нування незалежних, патріотично налаштованих ЗМІ. 

Не менш важливо, щоби громадяни вважали рішення, досяг-
нуті конституційним шляхом, важливішими за перемогу власної 
точки зору. Без такої поваги до демократичних процедур більшість 
принципів демократії не спрацьовують. Розмаїття думок мало для 
створення демократії: у разі прийняття окремими фракціями про-
тилежних догм наслідком буде не демократія, а громадянська війна. 
Сприяти цьому може виховання неформальних норм поведінки, 
толерантності, здатності до компромісу. 
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Варто прагнути до забезпечення взаєморозуміння й взаємо-
поваги між представниками всіх етнічних співтовариств, вихова-
ння поліетнічного державного патріотизму, що буде основою без-
конфліктності та стабільності політичного життя. Для цього до-
цільним видається у законодавстві щодо національних меншин 
визначити допустимі форми національних протестів, надати мо-
жливість цивілізованої артикуляції власних національних інтере-
сів, конституційних засобів їхнього досягнення, а також передба-
чити кримінальну відповідальність за порушення визначених норм.  

Формування інституту громадянства є необхідною передумо-
вою модернізації політичних інститутів. Його наявність обумов-
лена рівнем громадського виховання, формуванням специфічного 
типу політичного лідерства, локальними громадськими зборами, 
відкритістю та легкістю обігу політичної інформації, застосуван-
ням референдумів та обговорень, електронного голосування, мобі-
лізації мас на політичні дії. 

По-третє, поруч із класичними інститутами громадянського 
суспільства має стимулюватись виникнення та розвиток альтер-
нативних видів групової ідентифікації, зокрема неформальних об’єд-
нань громадян, самоврядних територіальних громад. Такі спільно-
ти стануть потужним каналом інформації, виконають функцію про-
тидії розширенню державних функцій. До названих форм соціа-
льного капіталу можемо додати також і запропоновані Р.Патнамом 
національні екологічні організації, некомерційні агентства обслу-
говування, групи підтримки [11]. Не варто забувати і про важли-
вість таких соціальних інститутів, як сім’я та добросусідство, що 
мають бути серед центральних пріоритетів державної політики.  

Поступове усунення державного патерналізму можливе зав-
дяки відмові від реалізації популістських програм соціального за-
хисту, передачі повноважень щодо соціального забезпечення міс-
цевим виборним органам. Також доцільно законодавчо заборони-
ти пов’язувати в часі вирішення соціальних проблем із періодами 
передвиборних кампаній. Децентралізації владних повноважень 
в галузі соціальної політики сприятиме створення незалежних не-
державних благодійних фондів соціальних виплат. 

Для заохочення відповідальності особи за власні дії та долю 
в цілому доцільно змінити спрямування соціальної політики. Більш 
прийнятним, на нашу думку, буде сприяння підприємницькій ді-
яльності, комерційним формам благодійності та меценатства шля-
хом надання пільг приватному капіталу, ніж державне фінансу-
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бору через нечіткість ідеологічної позиції переважаючої більшості 
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вання соціально незахищених осіб, неприбуткових організацій за 
рахунок збільшення податкових зборів.  

Таким чином, до основних суперечностей демократичної мо-
дернізації пострадянських країн належать переважання недемо-
кратичних елементів політичної свідомості громадян, нелегітим- 
ність органів державної влади, нездатність політичних інститутів 
забезпечити теоретичні принципи демократії.  

Такі особливості модернізацій них процесів на пострадянсько-
му просторі зумовлюють невідповідність політичних інститутів та 
процедур рівню розвитку соціальної, економічної та духовної сфер 
суспільств. Це дає підстави стверджувати, що політичні реформи 
мають бути більш тривалими у часі та стосуватися змістовних, а не 
формальних характеристик. Тобто, державні заходи в галузі роз-
будови демократії мають передбачати створення умов для вільної 
легальної діяльності опозиції, політико-правової освіти, сприяння 
розбудові інститутів громадянського суспільства, формування де-
мократичного стилю поведінки, віри у цінність демократичних прин-
ципів, бажання захищати свої права, виховання активної грома-
дянської позиції, демократичних традицій та правил гри. 
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Проблеми становлення та реформування  
парламентаризму в Російській Федерації 

 
У статті автор звертається до аналізу проблем становле-

ння та реформування парламентаризму в Російській Федерації. 
Актуальність дослідження й осмислення проблематики парламен-
таризму обумовлюється процесами радикальної трансформації 
російського суспільства на рубежі XX–XXI ст., формуванням і 
становлення в ньому принципово нової системи державної влади, 
принципів її організації та функціонування. Здійснений аналіз вия-
влення сутності, змісту й основних характеристик процесу ста-
новлення та  розвитку  російського парламентаризму, дозволяє зро-
бити висновок про те, що сучасний російський парламентаризм є 
інституційно-сформованою, але змістовно недостатньо наповне-
ною системою владних відносин, яка базується на формальному 
визнанні демократичних основ взаємодії держави, суспільства і 
особистості. 

Ключові слова: демократизація, парламент, парламентаризм, 
представництво, законотворча діяльність, делегативна демократія. 

 
Досвід демократичних перетворень сприяє пошуку шляхів 

оптимального вирішення назрілих проблем внутрішнього та зов-
нішнього розвитку, а також запобіганню можливості виникнення 
кризових ситуацій. Саме з цієї причини демократія як політичний 
інститут має виключну цінність, не дивлячись на складність, затрат-
ність і високу вартість її механізмів. Варто зауважити, що загальне 
значення демократичного досвіду передбачає насамперед творче 
застосування найбільш цінних аспектів демократії, починаючи з 
її основоположних принципів, без використання яких не може бути 
й істинного парламентаризму. Однак для формування основ демо-
кратичної стабільності, без якої неможливе забезпечення сталого 
політичного та соціально-економічного прогресу, цей процес пови-
нен інтегрувати в себе також й історичний досвід організації сус-
пільного і державного життя конкретної нації.   

Демократизація сучасного російського суспільства знаходи-
ться у прямій залежності від процесів інституціоналізації парла-
ментаризму, що передбачають формування механізмів представ-
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ництва, здійснення законотворчої діяльності та розвиток політичної 
системи в цілому. Оскільки законодавчій владі відводиться важли-
ве місце у системі розподілу влади, без перебільшення можна ствер-
джувати, що питання організації та функціонування органів зако-
нодавчої влади знаходяться в центрі політичної практики. Тенден-
ція до демократизації суспільного життя й державного устрою вель-
ми виразно виявляється в розвитку інститутів представницької демо-
кратії загалом та парламентаризму, зокрема. Актуальність дослі-
дження, осмислення й аналізу проблематики парламентаризму обу-
мовлюється процесами радикальної трансформації російського сус-
пільства на рубежі XX–XXI ст., формуванням та становленням у 
ньому принципово нової системи державної влади, принципів її 
організації та функціонування. 

На сучасному етапі існує цілий комплекс наукових праць, в 
яких узагальнено і проаналізовано досвід зарубіжного парламен-
таризму та його загальнотеоретичні аспекти. Так чи інакше, в іс-
торії політичної думки практично ні один дослідник не оминав сво-
єю увагою проблему представництва народу у владі. Про це гово-
рили Платон, Аристотель, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо, І.Кант, 
Г.Гегель, А.Токвіль, Дж.С.Мілль, М.Вебер та ін. Проблематика 
становлення та розвитку парламентаризму в Росії складає цілу 
палітру складних і поки що недостатньо досліджених питань. Част-
ково ці проблеми розкриваються в рамках монографій І.Гранкіна, 
Д.Керимова, І.Рибкіна, В.Усанова [11] тощо. Поглиблений аналіз 
конкретних проблем російського парламентаризму міститься у 
працях С.Авак’яна, Н.Баранової, Н.Бірюкова, О.Булакова, М.Васе-
цького, І.Гранкіна,  Ю.Краснова, О.Миронова [7], С.Обухова, Є.Пер-
шина, Л.Полуяна, Р.Романова [8; 9], Г.Селезньова та ін. 

Російський парламентаризм, подібно до парламентаризму в 
інших країнах, у процесі свого формування та розвитку пройшов 
складний і нелінійний шлях. Зауважимо, що об’єктивні умови іс-
нування російського народу наклали відбиток як на суспільне, так 
і на державне життя країни, включаючи порядок організації та функ-
ціонування представницької влади. Так, наприклад, ще за часів Ки-
ївської Русі регулярно збирались представницькі народні збори 
(віче), які, по суті, зберегли у собі елементи демократії примітив-
ного суспільства, що набули подальшого розвитку в нових умо-
вах. Основу компетенції цього представницького органу складали 
життєво важливі питання, що потребували колективного виріше-
ння [7, c. 96; 10]. 
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У ХVІ – ХVІІ ст. на території Русі з’явилася нова форма сус-
пільного представництва – Земські собори, на яких обговорюва-
лися та вирішувалися важливі питання державного значення, на 
кшталт приєднання нових територій, прийняття законів тощо [10; 
11, c. 243]. Доречно зауважити, що в перші десятиліття ХVІІ ст. 
Собори збиралися доволі регулярно, однак, у міру зміцнення цар-
ської влади, потреба залучення суспільства до процесу прийняття 
рішень у царя відпала. 

Упродовж ХVІІІ ст. у Росії простежується процес зміцнення 
самодержавства (царської влади). Європеїзація, що розпочалася 
на території імперії, тривалий час не зачіпала проблеми формува-
ння представницької законодавчої влади. І тільки початок правлі-
ння Олександра І ознаменувався низкою змін у цьому напрямку. 
Зокрема, у 1801 р. було створено Негласний комітет для підготов-
ки реформ, у 1802 р. петровські колегії заміняються міністерст-
вами, створюється Комітет міністрів тощо. У 1808 р. волею імпе-
ратора формується Комісія зі складання законів на чолі з М.Сперан-
ським. Під егідою Комісії було розглянуто та прийнято низку за-
конів [1, c. 199-200; 7, c. 97; 10]. Однак у наступні роки в напря-
мку реформування системи представництва вагомих кроків так і 
не було здійснено. І тільки внаслідок революції 1905-1907 рр. була 
створена представницька, виборна суспільством парламентська 
структура – Державна дума [12, c. 49].  

За роки радянської влади обирались союзні й республіканські 
законодавчі органи, однак у радянський період парламентаризм роз-
глядався як суто буржуазне, не характерне для радянської демо-
кратії явище, що є вищою стадією політичного розвитку. Оскільки 
на практиці роль виборних представницьких органів влади протя-
гом всього періоду існування Радянської держави, ніколи не від-
повідала їх юридичній компетенції, у лідерів радянської держави 
було бажання створити новий революційний парламент. Напри-
кінці 1988 р. народне представництво в СРСР можна лише умовно 
та з великою натяжкою асоціювати з парламентаризмом в сучас-
ному розумінні. У березні 1990 р. Верховна Рада СРСР прийняла 
нову редакцію Конституції СРСР. У суспільно-політичному житті 
країни закріплювалася відмова від монополії КПРС, і визнавалася 
наявність багатопартійності [4, c. 312; 8]. Після розпаду СРСР у 
відповідності з Конституцією, прийнятою в 1993 р., у Російській 
Федерації функціонує представницький, законодавчий орган – дво-
палатні Федеральні збори.  
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Протягом століть на формування російської державності справ-
ляла вплив ціла низка факторів природного, економічного, релі-
гійного та іншого характеру. Наслідком цього стало формування 
в Росії сильної центральної та слабкої представницької і місцевої 
влади. Тенденції до утвердження провідних позицій виконавчої вла-
ди стали причиною низького рівня розвитку демократичної полі-
тичної культури та громадянського суспільства, домінування зі сто-
рони населення пасивної політичної позиції і відсутності в нього 
віри у можливості впливу на політичну владу. Таким чином, у про-
цесі розвитку російського парламентаризму простежується певна 
закономірність. У переломні моменти історії влада змушена була 
вдаватися до допомоги більш слабких політичних сил, а саме демо-
кратичних інститутів, одним із яких є парламентаризм. Однак після 
зміцнення своїх позицій і досягнення соціальної стабільності, влада 
перебирає на себе роль верховного арбітра та підпорядковує ці ін-
ститути своєму впливу.   

Наведений вище історичний екскурс показує, що представ-
ницька влада у російському суспільстві в процесі свого історично-
го розвитку пройшла декілька етапів. За роки свого існування ро-
сійський парламент зазнав складної еволюції, в рамках якої, на 
думку О.Гаман-Голутвіної, можна виділити наступні періоди: (1) 
дорадянський (1906–1917 рр.); (2) радянський та (3) період фор-
мування сучасної парламентської системи або пострадянський, що 
розпочався з прийняттям Конституції у 1993 р. [3; c. 60]. Відпо-
відно до окресленої періодизації спробуємо проаналізувати основ-
ні віхи становлення парламентаризму в Росії та визначити пріо-
ритетні напрямки його реформування на сучасному етапі. 

Процес зародження парламентаризму в Росії видається досить 
нелегким, оскільки протягом всього першого етапу Дума зіштов-
хувалась з різко негативним сприйняттям її роботи з боку верхов-
ної влади, що не виявляла бажання рахуватись із наявністю зако-
нодавчого органу і, відповідно, активно втручалася у процес його 
формування та функціонування. Негативним чином на парламент-
ському процесі позначилися також внутрішні суперечності в рам-
ках парламентського корпусу та відсутність у більшості депута-
тів навиків законотворчої діяльності [10]. Разом із тим, зауважимо, 
що дорадянський період має виняткове значення для формування 
російської парламентської традиції, оскільки саме в той час почав 
формуватися досвід налагодження діалогу між законодавчою та 
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У ХVІ – ХVІІ ст. на території Русі з’явилася нова форма сус-
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та з великою натяжкою асоціювати з парламентаризмом в сучас-
ному розумінні. У березні 1990 р. Верховна Рада СРСР прийняла 
нову редакцію Конституції СРСР. У суспільно-політичному житті 
країни закріплювалася відмова від монополії КПРС, і визнавалася 
наявність багатопартійності [4, c. 312; 8]. Після розпаду СРСР у 
відповідності з Конституцією, прийнятою в 1993 р., у Російській 
Федерації функціонує представницький, законодавчий орган – дво-
палатні Федеральні збори.  
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виконавчою гілками влади, співпраці між палатами парламенту та 
міжфракційної взаємодії. 

У радянський період російський парламентаризм мав переваж-
но номінальний характер. До повноважень Верховної Ради входили 
тільки оформлення та легітимація рішень, прийнятих партійно-дер-
жавним апаратом  [2, с. 78]. Однак разом із тим не зовсім вірним 
було би вважати, що в Радянському Союзі розвиток парламента-
ризму повністю зійшов нанівець. Втративши реальні повноваження 
в законодавчій сфері, Верховна Рада СРСР й аналогічні структури 
республіканського рівня продовжували виконувати представницькі 
функції. 

Зважаючи на те, що Верховна Рада не була професійним пар-
ламентом, тенденція до професіоналізації парламентської діяль-
ності в країні не проявлялася. Можливості для її розгортання ви-
никли тільки в період перебудови, коли в умовах суспільного під-
йому кін. 1980 – поч. 1990-х рр. та зміни структури електоральних 
можливостей до парламенту потрапило багато нових облич. До-
мінуючим фактором такого оновлення стало володіння символіч-
ним капіталом – суспільним авторитетом. Зауважимо, що наявність 
економічного капіталу була на той час найменш значимою, оскіль-
ки економічний клас не проявляв себе у політичній якості, а обме-
жувався лише епізодичним лобіюванням [6, c. 135,141].  

У перехідний етап розвитку російського парламентаризму до-
мінуючі позиції займали політичні «дилетанти», які згодом були 
витіснені політичними підприємцями та професіональними полі-
тиками, що є свідченням панування у Росії, як і в інших європей-
ських державах, тенденції до професіоналізації парламентського 
представництва. Становлення публічної політики як сфери профе-
сійної діяльності та формування корпусу професійних політиків є 
вагомим результатом еволюції російського парламентаризму ХХ ст. 

Варто зауважити, що процес політичної професіоналізації супро-
воджується певними нюансами. Першими, хто звернув увагу на цю 
тенденцію, були Р.Міхельс та М.Острогорський. «Залізний закон 
олігархії», сформульований Р.Міхельсом фіксує хиткість тієї грані, 
що відділяє професіоналізацію у позитивному значенні від профе-
сіоналізації як відчуження від суспільства [13, p. 41]. Беручи до 
уваги те, що швидкість політичних процесів у Росії того часу була 
надзвичайно високою, можна вести мову й про високий рівень про-
яву негативних аспектів професіоналізації депутатського корпусу. 
Проте доречно зауважити, що позитивні сторони професіоналіза-
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ції російського парламенту значно перевищують негативні. По суті, 
чи не вперше в російській історії парламентарі отримали можли-
вість брати реальну участь у процесі прийняття стратегічно важли-
вих рішень і тим самим фактично, а не тільки позиційно, увійшли 
до складу політичної еліти. 

З політологічної точки зору періодизацію процесу становлен-
ня парламентаризму в Росії можна також деталізувати на основі 
міри реалізації принципу розподілу влади й розподілу повнова-
жень між законодавчою та виконавчою гілками влади. За цим кри-
терієм у процесі становлення парламентаризму як політичного ін-
ституту можна виділити чотири етапи:  

І етап (1989–1993 рр.) – період відносно вільного формува-
ння союзного та республіканських законодавчих органів, що ха-
рактеризується посиленням позицій представницьких структур і 
поступовим наростанням конфліктних тенденцій у відносинах ро-
сійського парламентаризму з виконавчою владою.   

ІІ етап (1993–1997 рр.) – конституційне закріплення преро-
гатив виконавчої влади та, відповідно, поступове посилення її по-
літичного впливу. 

ІІІ етап (1997–2000 рр.) – період зміцнення позицій вико-
навчої влади та її інститутів як у центрі, так і в регіонах.  

ІV етап (з 2000 р. і до сьогодні) – для даного етапу характе-
рним є прагнення виконавчої влади до максимального використа-
ння свої політичних позицій, що нерозривно пов’язано з початком 
реформування політичного режиму з метою посилення централі-
зації влади. 

Виходячи з характеристики останнього етапу, можна ствер-
джувати, що сучасний російський парламент практично «відіграє 
другорядну роль» у реальному політичному процесі. Під час ста-
білізації політичної системи, російський парламент може стати на-
дійним та ефективним інструментом самоорганізації суспільства, 
що власне і є його основною функцією. Однак зусилля, спрямова-
ні на консолідацію державної влади, не дають позитивних резуль-
татів у частині закріплення  представницьких органів в системі дер-
жавної влади. Це твердження, на нашу думку, пояснюється тим, що 
сучасний російський парламентаризм у процесі свого становлення 
зіштовхується з низкою проблем, серед яких доречно виділити такі: 

– формування парламентських інститутів під посиленим кон-
тролем  виконавчої влади та президента, наслідком чого є відсут-
ність реально діючої системи стримувань і противаг; 
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ції російського парламенту значно перевищують негативні. По суті, 
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– формування парламентських інститутів під посиленим кон-
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– недостатня системність законотворчої діяльності та, як нас-
лідок, низький рівень ефективності законів, що приймаються; 

– відсутність чіткої координації діяльності всіх суб’єктів за-
конодавчої ініціативи; 

– нестійкий баланс елітних груп, що зводить до мінімуму мож-
ливість функціонування системи розподілу влади та може приз-
вести до авторитаризму; 

– панування патерналістської політичної культури, наслідком 
чого стає відсутність інтересу населення до розширення своїх пред-
ставницьких функцій.  

Для подолання окреслених вище проблем та забезпечення 
ефективності функціонування інституту парламентаризму в Росій-
ській Федерації необхідним є реформування системи парламен-
таризму, наслідком якого повинно стати формування ефективно 
працюючого представницького органу влади, що користуватиме-
ться довірою виборців й обиратиметься не менш, ніж половиною 
електорату. В рамках перерахованих вище тенденцій у процесі ре-
формування російської парламентської системи можна виділити 
першочергові завдання, вирішення яких сприятиме підвищенню 
ролі парламентських структур у політичній системі РФ. Основу  
таких завдань, на нашу думку, повинні складати: 

по-перше, налагодження конструктивного діалогу та тісної 
співпраці між різними гілками влади; 

по-друге, всестороннє розширення зв’язків між депутатами 
та виборцями; 

по-третє, підвищення ефективності законодавчого процесу; 
по-четверте, вдосконалення законодавчої техніки і планування; 
по-п’яте, посилення результативності в реалізації прийнятих 

законів; 
по-шосте, подальший розвиток і поступове оновлення всієї 

законодавчої бази держави. 
Правові основи сучасного російського парламентаризму були 

закріплені у Конституції РФ (1993 р.). Як ми вже вище зазначали, 
згідно цієї Конституції Парламент РФ – це Федеральні Збори, які 
є представницьким і законодавчим органом.  До виняткових повно-
важень Федеральних Зборів належить ухвалення таких найваж-
ливіших законодавчих актів, як федерально-конституційні закони,  
поправки до Конституції і звичайних федеральних законів [5]. Ра-
зом із правотворчою діяльністю, Федеральні Збори виконують цілу 
низку інших функцій, зокрема представницьку та контролюючу  
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[2, c. 79-80]. Завдяки активній діяльності парламенту, змінилися від-
носини між учасниками законодавчого процесу, сьогодні їх можна 
назвати відносинами партнерства, узгодженої і конструктивної 
взаємодії,  що забезпечують конституційну самостійність окремих 
гілок влади. Вироблені надійні процедури своєчасного законодав-
чого забезпечення та пріоритети державної політики. Досвід діяль-
ності Федеральних зборів свідчить, що російський парламентаризм 
розвивається послідовно і плідно. 

Аналіз виявлення сутності, змісту й основних характеристик 
процесу становлення та розвитку російського парламентаризму, 
дозволяє зробити висновок про те, що сучасний російський пар-
ламентаризм є інституційно сформованою, але змістовно недоста-
тньо наповненою системою владних відносин, яка базується на 
формальному визнанні демократичних основ взаємодії держави, 
суспільства і особистості. У сучасній Росії утвердився режим «деле-
гативної» демократії,1 в рамках якого політичні права громадян 
зводяться переважно до відносно вільних виборів, а реальна повнота 
влади зосереджується в руках президента. Російський парламент 
– це представницький і законодавчий орган державної влади з обме-
женою відповідальністю. Гарантії ефективності виконавчої влади та 
президента закладені саме у розширенні повноважень парламенту. 

 
Список використаних джерел 

1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: 
учебник для вузов / М.В.Баглай. – М.: Норма, 2007. – 784 с. 

2. Борисовская Н.В. Современный российский парламентаризм: эво-
люция взглядов и тенденции развития / Н.В.Борисовская // Известия Рос-
сийского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. 
Аспирантские тетради. – СПб., 2008. – №32(70). – Ч.1. – С.78-84. 

3. Гаман-Голутвина О.В. Российский парламентаризм в исторической 
ретроспективе и сравнительной перспективе / О.В.Гаман-Голутвина // 
Парламентаризм в России и Германии: История и современность / Отв. 
ред. Я.А.Пляйс, О.В.Гаман-Голутвина. – М.: «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. – С. 56-73. 

                                                 
1 Одна з обмежених форм народовладдя, що формується зазвичай у суспільствах 
перехідного типу. Сутність делегативної демократії полягає в тому, що демокра-
тичні процедури виконуються суто формально, а фактично влада зосереджується в 
руках глави виконавчої влади. 
 



 171

– недостатня системність законотворчої діяльності та, як нас-
лідок, низький рівень ефективності законів, що приймаються; 

– відсутність чіткої координації діяльності всіх суб’єктів за-
конодавчої ініціативи; 

– нестійкий баланс елітних груп, що зводить до мінімуму мож-
ливість функціонування системи розподілу влади та може приз-
вести до авторитаризму; 

– панування патерналістської політичної культури, наслідком 
чого стає відсутність інтересу населення до розширення своїх пред-
ставницьких функцій.  

Для подолання окреслених вище проблем та забезпечення 
ефективності функціонування інституту парламентаризму в Росій-
ській Федерації необхідним є реформування системи парламен-
таризму, наслідком якого повинно стати формування ефективно 
працюючого представницького органу влади, що користуватиме-
ться довірою виборців й обиратиметься не менш, ніж половиною 
електорату. В рамках перерахованих вище тенденцій у процесі ре-
формування російської парламентської системи можна виділити 
першочергові завдання, вирішення яких сприятиме підвищенню 
ролі парламентських структур у політичній системі РФ. Основу  
таких завдань, на нашу думку, повинні складати: 

по-перше, налагодження конструктивного діалогу та тісної 
співпраці між різними гілками влади; 

по-друге, всестороннє розширення зв’язків між депутатами 
та виборцями; 

по-третє, підвищення ефективності законодавчого процесу; 
по-четверте, вдосконалення законодавчої техніки і планування; 
по-п’яте, посилення результативності в реалізації прийнятих 

законів; 
по-шосте, подальший розвиток і поступове оновлення всієї 

законодавчої бази держави. 
Правові основи сучасного російського парламентаризму були 

закріплені у Конституції РФ (1993 р.). Як ми вже вище зазначали, 
згідно цієї Конституції Парламент РФ – це Федеральні Збори, які 
є представницьким і законодавчим органом.  До виняткових повно-
важень Федеральних Зборів належить ухвалення таких найваж-
ливіших законодавчих актів, як федерально-конституційні закони,  
поправки до Конституції і звичайних федеральних законів [5]. Ра-
зом із правотворчою діяльністю, Федеральні Збори виконують цілу 
низку інших функцій, зокрема представницьку та контролюючу  

 172

[2, c. 79-80]. Завдяки активній діяльності парламенту, змінилися від-
носини між учасниками законодавчого процесу, сьогодні їх можна 
назвати відносинами партнерства, узгодженої і конструктивної 
взаємодії,  що забезпечують конституційну самостійність окремих 
гілок влади. Вироблені надійні процедури своєчасного законодав-
чого забезпечення та пріоритети державної політики. Досвід діяль-
ності Федеральних зборів свідчить, що російський парламентаризм 
розвивається послідовно і плідно. 

Аналіз виявлення сутності, змісту й основних характеристик 
процесу становлення та розвитку російського парламентаризму, 
дозволяє зробити висновок про те, що сучасний російський пар-
ламентаризм є інституційно сформованою, але змістовно недоста-
тньо наповненою системою владних відносин, яка базується на 
формальному визнанні демократичних основ взаємодії держави, 
суспільства і особистості. У сучасній Росії утвердився режим «деле-
гативної» демократії,1 в рамках якого політичні права громадян 
зводяться переважно до відносно вільних виборів, а реальна повнота 
влади зосереджується в руках президента. Російський парламент 
– це представницький і законодавчий орган державної влади з обме-
женою відповідальністю. Гарантії ефективності виконавчої влади та 
президента закладені саме у розширенні повноважень парламенту. 

 
Список використаних джерел 

1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: 
учебник для вузов / М.В.Баглай. – М.: Норма, 2007. – 784 с. 

2. Борисовская Н.В. Современный российский парламентаризм: эво-
люция взглядов и тенденции развития / Н.В.Борисовская // Известия Рос-
сийского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. 
Аспирантские тетради. – СПб., 2008. – №32(70). – Ч.1. – С.78-84. 

3. Гаман-Голутвина О.В. Российский парламентаризм в исторической 
ретроспективе и сравнительной перспективе / О.В.Гаман-Голутвина // 
Парламентаризм в России и Германии: История и современность / Отв. 
ред. Я.А.Пляйс, О.В.Гаман-Голутвина. – М.: «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. – С. 56-73. 

                                                 
1 Одна з обмежених форм народовладдя, що формується зазвичай у суспільствах 
перехідного типу. Сутність делегативної демократії полягає в тому, що демокра-
тичні процедури виконуються суто формально, а фактично влада зосереджується в 
руках глави виконавчої влади. 
 



 173

4. Головистикова А.Н. Конституционное право России: учебник / 
А.Н.Головистикова, Л.Ю.Грудцина; под ред. Н.А.Михалевой. – М.: Экс-
мо, 2006. – 864 с.  

5. Конституция Российской Федерации: официальный текст.– М.: 
Экзамен, 2003.– 64 с. 

6. Лысенко В.Н. Парламентаризм и формирование политического 
истеблишмента в России / В.Н.Лысенко // Полис. – 1994. – №6. – С. 134-141.  

7. Миронов О.О. Истоки российского парламентаризма / О.О.Миронов 
// Представительная власть. – 1996. – №4-5. – С. 95-100. 

8. Романов Р.М. Истоки парламентаризма. От законодательных орга-
нов древности до наших дней: 2-е изд., доп. и перераб. / Р.М.Романов. – 
М.: Современная экономика и право, 2006. –  296 с. 

9. Романов Р.М. Парламентаризм: теория, история и современность: 
учебн. пособ. / Р.М.Романов. – М.: МИРОС, 2002. – 295 с. 

10. Романов Р.М. Российский парламентаризм: генезис и органи-
зационное оформление [Електронний ресурс] / Р.М.Романов. – Режим 
доступу: http://www.nwapa.spb.ru/sajt_ibo/gos_duma_polnotekst/romanov.htm. 

11. Усанов В.Е. Становление и развитие парламентаризма в России: 
историко-правовое и критическое исследование. Монография / В.Е.Усанов 
– М.: ООО Издательство «Элит», 2008. – 896 с. 

12. Чурбанов В.Б. Народное представительство в России: тысяча 
лет и 72 дня. К 100-летию Первой Государственной Думы / В.Б.Чурбанов 
// Российская Федерация сегодня.– 2005. – №22. – С. 47-53. 

13. Michels R. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical 
Tendencies of Modern Democracy / R.Michels. – New Brunswick, N.J., U.S.A.: 
Transaction Publishers, 1999. – 379 p.   

 
 

Ирина ЦИКУЛ 
 

Проблемы становленияи реформирования  
парламентаризма в Российской Федерации 

В статье автор обращается к анализу проблем становления и 
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Member Majoritarian) and the proportional electoral systems on the 
development and fragmentation of the modern party system of Russia. 
The author puts forward a hypothesis stating that under the present day 
Russian conditions the laws of correlation of the electoral and party 
systems, formulated by M.Duverger, do not work. Analyzing the results 
of the parliamentary elections, on the basis of the use of a design proce-
dure of effective number of parties, the author comes to a conclusion that 
introduction of the proportional electoral system in Russia promoted 
sharp reduction of fragmentation of the party system that contradicts 
M.Duverger’s laws.  
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Elections, as well as referenda, are legalized forms of direct nati-

onal will expression, i.e. the most important manifestation of democracy. 
Citizens influence on the formation of the bodies of state power with 
the help of elections and thereby implement their right to participate 
in management of public affairs. Civil society, founded on pluralism 
of human opinions and interests, is not able to provide a voluntary law 
abidance of citizens, to avoid acute social explosions, and sometimes 
even bloody conflicts, if the bodies of state power (the authorities) are 
not elected on fair elective basis by the citizens. Democratic elections 
are the antipode of civil war and the solving the issue of governing by 
force [22, с. 77]. 

Free democratic elections are not characteristic of a totalitarian sys-
tem. In the fascist and communist countries formal «elections» were held, 
the elections that were nothing but a solid farce, as they didn’t give an 
opportunity to choose between candidates, were carried out under the 
supervision of authorities, and their results were often falsified. For 
example, in the Soviet period the «elected representatives» would tradi-
tionally receive, according to official data, approximately 98–99 per-
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cents of the votes. In fact, these elections acted as a folding screen, be-
hind which the party organs picked faithful bodies, which were suposed 
to mirror representative bodies of all social groups [2, c. 2]. 

The electoral system is traditionally considered to be one of the 
most important political institutions, as the electoral system, directly 
affecting the intensity of competitive and cooperative relations between 
the political parties on electoral and parliamentary levels, largely deter-
mines the format and degree of political party system fragmentation. 

Elections act as a direct reflection of the political system and in 
their turn influence it. The organization of elections and the procedure 
of voting results determination are closely connected with political parties. 
There are, for example, electoral systems and elections carried out on 
the basis of two-party and multiparty systems. Elections help citizens 
understand the real meaning of the programs of political parties, which 
are struggling for domination and reveal the will of the majority, on the 
basis of which a democratic government may be established. 

The notion electoral system has two different meanings. In a narrow 
sense, this notion is used by politologists and lawyers as a synonym for 
an electoral formula – the rules of distribution of seats in parliament 
or determining winners in corresponding districts. According to Russian 
politologist V.Gelman, this approach is appropriate for stable democ-
racies, but does not fully suit transitional societies, where in the process 
of elections a more significant role is played by formal and informal 
institutions, such as opportunities of administrative mobilization and 
direct or indirect bribery of voters, rigged elections, the nature of poli-
tical financing, mass media management (primarily television), the pos-
sibility of social control, etc. [8, c. 189]. Therefore, a number of Ukrainian 
and Russian authors use a broad definition of the electoral system, and 
include in the meaning a full range of formal and informal institutions 
(i.e. rules and regulations) relating to the elections. 

The choice of electoral system – both in the broad and narrow 
senses – is justly considered to be one of the institutional foundations 
of new democratic regimes, because it, as well as the choice of consti-
tutional model of relations between executive and legislative power, 
creates an institutional design framework in new democracies. Electo-
ral institutions directly affect the development of political parties and 
indirectly influence the formation of a new political regime as such. 
In this sense, the analysis of the formation and functioning of electo-
ral systems is important not only for political studies, but also for as-
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sessment of prospects of party system development and the democra-
tization process in general. 

The experience of emergence of new post-communist democra-
cies (including Russian) popularized discussions about the choice of 
electoral systems. These debates concerned a large number of problems. 
First of all, the debates between supporters of the proportional and majo-
ritarian electoral formulas resumed. Secondly, due to the new democ-
racies a well-known thesis by J.Sartori that «electoral system is the most 
specific tool of political manipulation» has been reconsidered [6, c. 45]. 
Finally, the problem of the electoral system development as a social 
choice also remains on the agenda of the contemporary political sci-
ence research. 

Famous researcher J.Ishiyama in the process of detailed analysis 
of the choice of electoral systems in the countries of post-communist 
Eastern Europe identified three different models of electoral systems 
in transition period. The first model is related to the agreement of po-
litical parties, as key political participators, before the first «elections» 
(e.g. Hungary). The second model is, in fact, close to the first, but the 
participants of the negotiation and agreement process are not the par-
ties but oppositional social movements (such as «Solidarity» in Poland 
or «Sajudis» in Lithuania). The third model describes the choice of elec-
toral system in the environment free of institutions, which emerges as 
a result of an authoritarian regime collapse and related to it political 
forces (e.g. Czechoslovakia) [12, c. 153]. 

This typology partly overlaps with the typology of transition models 
developed by T.Karl and P.Schmitter. Models of negotiation (between 
the political parties and non-party actors) correspond to variations of 
treaty transitions within which the representatives of the former regime 
tried to keep the governing positions, as it was in Hungary and, to some 
extent, in Poland. In the environment free from institutions, the choice 
of electoral system was the result of the disappearance from the politi-
cal scene of the actors from the former regime because of «imposed tran-
sition», reform, or as it was in the case of «Velvet Revolution» in Cze-
choslovakia [14, c. 12-14]. 

According to Russian researchers G.Golosov and V.Gelman, the 
choice of the electoral system format in Russia occurred not as a result 
of an agreement of political actors, but was imposed on society after the 
victory of B.Yeltsin over the parliament in October, 1993 [7]. Subsequent 
attempts of the interested groups (including the President, federal exe-
cutive authorities and regional elites) to change the norms, and especi-
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ally the electoral formula, failed during the adoption of election laws in 
the Russian parliament. The creation a temporary coalition of supporters 
in the State Duma and preservation of unrelated mixed electoral formula 
contributed to the fact that the Russian electoral system with minor 
changes remained the same after two election cycles [10, c. 211-212]. 

Russian experience of choosing an electoral system in 1993 – 1995 
had the following features: 

1) it was not associated with the choice of the other elements of 
institutional design, especially with the model of separation of powers; 

2) it took place in two stages: the initial choice (1993), consoli-
dation and institutionalization of the electoral system (1994 – 1995); 

3) despite the fact that the initial choice after the state coup of 1993, 
was actually imposed by Yeltsin’s supporters, the fixing of the electoral 
system was the result of consensus of political actors [8, c. 190]. 

In November, 1998 the Constitutional Court of Russia passed the 
resolution on the legitimacy of the electoral law, the corrections to which 
were being made from 1997 to 1999. Russia's electoral system was legi-
timized as a particular «conditioned institutional compromise», and in 
this sense its importance for the democratization process in Russia is 
difficult to overestimate, and the analysis of the experience of its choice 
reveals an interesting theoretical and comparative cognitive perspective. 

Peculiarity of mixed (Mixed Member Majoritarian) electoral sys-
tems is that at the elections to the representative bodies of power two 
electoral formulae (the proportional representation and the absolute 
or relative majority) are being simultaneously used. At the end of the 
1990s, mixed electoral systems have become widespread, especially 
in new democracies, including Russia and Ukraine. 

In the mixed unrelated electoral system its two constituents (pro-
portional and the one based on majority) are applied independently of 
one another. In a mixed related system their use is interconnected, i.e. 
the conversion of votes into parliament seats based on the one of the 
electoral formulae is carried out based on the results of the other one. 
Under this system, each voter can give two votes, although there are cases 
when the vote was singular, as at the first election to the Bundestag in 
1949 [37, c. 124]. 

High level of fragmentation of the party system is usually the result 
of a complex influence of a number of factors. In Russia, first and fore-
most, these factors include organizational resources of the political forces 
involved in the process of party building and also the development of 
political situation in the early 1990s. An electoral strategy of small 
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parties played a special role in the fragmentation of the party system. 
They contributed to the 'connection' of the proportional and majorita-
rian parts of the electoral system. 

A significant amount of scientific literature is dedicated to the re-
search of different types of electoral systems and general principles of 
their functioning. A milestone in the development of theoretical concepts 
in the sphere under study was the work of M.Duverger «The Political 
Parties». On analyzing a considerable amount of empirical material, the 
author discovered the following regularities of electoral systems’ impact 
on the party ones: «proportional representation facili-tates the creation 
of diverse, independent parties; the system of the ma-jority with the two 
rounds of voting encourages the system of different, moving, dependent 
and relatively stable parties; a simple majority system with one round 
of voting encourages two-party system with the rotation of major in-
dependent parties» [11, c. 278-347]. 

Conclusions of M.Duverger received confirmation and the further 
development in the works of R.Taagepera and M.Shugart. Conducted 
by these scientists research showed that the proportional representation 
of a highly-electoral district promotes fragmentation, while the majo-
rity vote of the low-electoral district leads to its reduction. Generally, any 
electoral system increases the impact of strong political actors at the 
expense of the weak ones, which puts small parties at a disadvantage. 
However, the majority system of the low-electoral district makes this 
trend more evident than the system of proportional representation. 

Researchers explain this feature of the electoral systems by stating 
that the party that systematically ranks third in districts does not receive 
an adequate representation in Parliament (the so-called mechanical effect). 
This in its turn causes a psychological influence on voters (psychologi-
cal effect) who, realizing that they are losing votes, giving them away at 
the election for the third party, eventually quit voting for it. As a result, 
the number of parties is reduced [23, c. 115]. 

However, there are situations in which small parties exist in the 
system of majority. This applies mainly to strong local parties that, despite 
low and average indices in some areas have a firm support among voters. 
Electoral strategy aimed at the articulation of local interests allows such 
parties to successfully perform the tasks set in «their» districts, neutra-
lizing the «psychological» effect of the majority. 

Study of the electoral process in multiparty systems found out that 
not all parties influence the course of elections and not all of them are 
important for the voters [29, c. 327]. In its turn, the distribution of seats 
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in parliament modified the distribution of power and influence of par-
liamentary parties on the activities of the representative bodies. In fact, 
the impact on public policy and legislative process is limited by the ef-
fective number of parties, which is much smaller than the total number 
of parties participating in elections. 

A.Lijphart, R.Taagepera and other researchers calculate the effec-
tive number based on the electoral process and the distribution of seats 
the in parliament. They suggested the rates of effective number of party 
votes (ENPV) and the effective number of party seats (ENPS), namely 
of those parties that have the greatest impact on the political process. 
These variables are measured by the following indexes: 

 
1. Effective number of electoral parties (ENPV): 

ENPV=1/∑n
i=1 vi

2 , 
where vi – the share of votes received by a party at the elections. 
 
2. Effective number of parliamentary seats (ENPS): 

ENPS=1/∑n
i=1 si

2 , 
where si – the share of seats obtained by a party [29, c. 328]. 
 
Unrelated mixed electoral system, previously used at the parlia-

mentary elections in Russia, included a proportional system of the lists 
in the Federal District with 225 parliament seats and a simple majority 
system of voting in one round in the 225 single-seat districts. According 
to the majority system both the candidates from parties and the inde-
pendent ones were advanced. Thus, in the Russian electoral system at 
the same time there were represented two types of electoral rules which 
were opposite by the effect on the party system. The system of lists with 
the maximum size of the district should provide a high degree of pro-
portionality in the allocation of seats on the basis of the votes and thus 
enhance the fragmentation. In its turn, the simple majority system with 
a minimum size of a district restrains the level of proportionality and 
reduces the number of parties. It should be mentioned that an important 
element of Russia's electoral system is the existence of a «barrage» bar-
rier (in order to be elected to the parliament parties have to overcome 
the «7% threshold», and by 2007 it had been 5%). The introduction of 
a «barrage» barrier within the proportional system causes the effect of 
seeming reduction of the size of a district, and the higher this barrier 
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parties played a special role in the fragmentation of the party system. 
They contributed to the 'connection' of the proportional and majorita-
rian parts of the electoral system. 

A significant amount of scientific literature is dedicated to the re-
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is, the more influence it has. Some researchers of the new democracies 
believe that for the unstructured party systems such a «barrage» barrier, 
as Russia has (7%), is probably too high [37, c. 125]. It appears that the 
proportional system with a high «barrage» barrier tends to limit the ef-
fective number of parties. 

Classical theories of the impact of electoral systems on the party 
ones allow us to suggest that unrelated mixed electoral system theore-
tically could guarantee the optimization of the format of the party sys-
tem in Russia. As the studies of unrelated electoral systems show, pro-
portional representation is able to ensure the participation of the entire 
spectrum of political parties and associations in the political process, 
thus contributing to a faster structuring of the party system. Introduction 
of «barrage» barrier is helping to protect it from the excessive fragmen-
tation. For its part, the system of relative majority facilitates the forma-
tion of bipartisan competition, keeping small parties from accessing the 
parliament [16]. 

Since the separately-taken parts of the mixed unrelated system do 
not contribute to the success of small parties, their optimal electoral 
strategy, seemingly, should have been lain in joining the larger political 
associations. However, the results of elections to the State Duma in 1993 
and 1995 show that that logic of choice of small parties of electoral stra-
tegy has not worked. Instead of making coalitions with large unions, they 
have participated in the elections both according to the proportional sys-
tem and the system of majority. They could not overcome the «5% thres-
hold», but received a representation in the single-seat districts. In this case, 
fragmentation of the party system had not decreased. On the contrary, 
it had even intensified. 

To explain this phenomenon, we should mention the organization-
nal peculiarities of Russian parties. In the situation where the party sys-
tem is weak, and organizational resources of not only small but also of 
large parties are limited, the optimal electoral strategy for a small party 
is concentrating its forces on a local, regional level. Indeed, the system 
of simple majority of a district magnitude, which is equal to one, may 
contribute to the victory of a small party, if it has a local base of support. 
Parties create this base in cooperation with a local elite, involving it and 
a variety of organizational structures into the sphere of their influence. 
In turn, the rejection of making coalitions and independent participa-
tion in the elections based on the lists provides small parties with the 
additional resources that can be used during election campaigns in single-
seat districts [3, c. 202]. Thus, in the case of Russia, the mechanical and 
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psychological effects of the majority did not contribute to limitation of 
the number of small parties due to the «mixing», connection between 
the two parts of the electoral system. 

Unrelated mixed electoral system with a dual vote that had been 
carried out in Russia, had created natural incentives for a discrete voting. 
Firstly, the high «barrage» barrier promoted the so-called strategic voting, 
and secondly, different electoral formulas created different bases for the 
elections. Proportional systems theoretically support party voting, and 
the majority system – personal one [37, c. 127]. Ergo, it is not surpri-
sing that the discrete voting was fairly a common phenomenon at the 
elections of 1993. Let’s assume that some voters vote the same accor-
ding to the both parts of the electoral system. Then the voting according 
to one of the parts has a priority character comparing to the other one. 
In case where the personal voting is of utmost priority, the range of small 
parties’ opportunities in the electoral field becomes much wider. 

In the specific political context of Russia, when the organizational 
structures of a party were not sufficiently developed, the orientation of 
small parties to the competition in single-seat districts turned out to be 
rationally justified. The combination of well-chosen electoral stra-tegy 
by a party elite and a personal voting allowed small parties, political 
positions of which are strong only in certain areas, to achieve good 
figures there by the majority system, and sometimes – to get representa-
tion in the Duma. In turn, good results in single-seat district improved 
the electoral chances of a small party in the very district also according 
to the proportional system. Moreover, if a party didn’t have a stable elec-
toral support, the nomination of candidates in single-seat districts could 
consolidate its positions in the elections based on the lists. Thus we can 
make a conclusion that the parts of the electoral system in Russia were 
linked. In combination with a specific political context, it led to an 
increase of a system-wide fragmentation. 

According to Russian scholars, interconnection of the two parts 
of the electoral system in Russia could have contributed to the emer-
gence of two multidirectional tendencies in the development of the party 
system. The first trend lies in the fact that in the inevitable process of 
structuring of areas of inter-party competition one of the parts of the 
electoral system gradually will become a priority. If the structuring of 
the parliament takes place mainly on the party basis, and the proportion 
of independent members is kept to a minimum, the proportional part 
of the system will become more significant than the plural one. By voting 
connectedly, a voter will favour a large party according to both the sys-



 181

is, the more influence it has. Some researchers of the new democracies 
believe that for the unstructured party systems such a «barrage» barrier, 
as Russia has (7%), is probably too high [37, c. 125]. It appears that the 
proportional system with a high «barrage» barrier tends to limit the ef-
fective number of parties. 

Classical theories of the impact of electoral systems on the party 
ones allow us to suggest that unrelated mixed electoral system theore-
tically could guarantee the optimization of the format of the party sys-
tem in Russia. As the studies of unrelated electoral systems show, pro-
portional representation is able to ensure the participation of the entire 
spectrum of political parties and associations in the political process, 
thus contributing to a faster structuring of the party system. Introduction 
of «barrage» barrier is helping to protect it from the excessive fragmen-
tation. For its part, the system of relative majority facilitates the forma-
tion of bipartisan competition, keeping small parties from accessing the 
parliament [16]. 

Since the separately-taken parts of the mixed unrelated system do 
not contribute to the success of small parties, their optimal electoral 
strategy, seemingly, should have been lain in joining the larger political 
associations. However, the results of elections to the State Duma in 1993 
and 1995 show that that logic of choice of small parties of electoral stra-
tegy has not worked. Instead of making coalitions with large unions, they 
have participated in the elections both according to the proportional sys-
tem and the system of majority. They could not overcome the «5% thres-
hold», but received a representation in the single-seat districts. In this case, 
fragmentation of the party system had not decreased. On the contrary, 
it had even intensified. 

To explain this phenomenon, we should mention the organization-
nal peculiarities of Russian parties. In the situation where the party sys-
tem is weak, and organizational resources of not only small but also of 
large parties are limited, the optimal electoral strategy for a small party 
is concentrating its forces on a local, regional level. Indeed, the system 
of simple majority of a district magnitude, which is equal to one, may 
contribute to the victory of a small party, if it has a local base of support. 
Parties create this base in cooperation with a local elite, involving it and 
a variety of organizational structures into the sphere of their influence. 
In turn, the rejection of making coalitions and independent participa-
tion in the elections based on the lists provides small parties with the 
additional resources that can be used during election campaigns in single-
seat districts [3, c. 202]. Thus, in the case of Russia, the mechanical and 

 182

psychological effects of the majority did not contribute to limitation of 
the number of small parties due to the «mixing», connection between 
the two parts of the electoral system. 

Unrelated mixed electoral system with a dual vote that had been 
carried out in Russia, had created natural incentives for a discrete voting. 
Firstly, the high «barrage» barrier promoted the so-called strategic voting, 
and secondly, different electoral formulas created different bases for the 
elections. Proportional systems theoretically support party voting, and 
the majority system – personal one [37, c. 127]. Ergo, it is not surpri-
sing that the discrete voting was fairly a common phenomenon at the 
elections of 1993. Let’s assume that some voters vote the same accor-
ding to the both parts of the electoral system. Then the voting according 
to one of the parts has a priority character comparing to the other one. 
In case where the personal voting is of utmost priority, the range of small 
parties’ opportunities in the electoral field becomes much wider. 

In the specific political context of Russia, when the organizational 
structures of a party were not sufficiently developed, the orientation of 
small parties to the competition in single-seat districts turned out to be 
rationally justified. The combination of well-chosen electoral stra-tegy 
by a party elite and a personal voting allowed small parties, political 
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connectedly, a voter will favour a large party according to both the sys-



 183

tem of proportional representation and the simple majority system. It 
could lead to the reduction of the role of small parties and, accordingly, 
to the decrease of the fragmentation of the party system. 

The second trend is connected to the relative institutional weakness 
of the Russian party system in general and separate parties in particular. 
Both the genesis of the party system and institutional design do not stimu-
late the organizational development of parties. In a situation where the 
parliament's influence on the development of policy-making course is 
limited, at the elections to the legislative body positions of individual 
candidates from small parties in single-seat districts can increase, and 
eventually even gain a foothold by forming clienteles organizations. 
Federal regime of Russia wasn’t favourable either to the organizational 
development of the national parties [34, c. 8]. Opposition of the centre 
and of the regions locally established the patron-clienteles relations and 
required the establishment of the appropriate structures that would re-
flect the local interests on the federal level [15, c. 24]. It created addi-
tional incentives to strengthen the parties that were targeted to local, 
regional clientele, as opposed to ideological parties that reflected na-
tional interests [1, c.107]. If this trend had been developed, small parties 
would have continued to successfully take part in the elections in single-
seat districts and the high level of party fragmentation would have been 
kept up to this day. 

On carrying out a cross-temporal comparison of the results of 
Russian parliamentary elections of 1993, 1995, 1999 and 2003, we came 
to the conclusion that with each subsequent election to the State Duma 
of the Russian Federation a party principle, both in voting for party lists 
and voting in single-seat districts, had acquired much more importance 
for the voters. This, in turn, helped to reduce the number of effective 
electoral parties, resulting in a reduction of fragmentation of the party 
system of the Russian Federation. 

Appendix А 
The Results of the Elections to the State Duma of the Russian 

Federation (1993) 

№ Party (bloc) Result % 

1 The Agrarian Party of Russia  
(Agrarnaya Partiya Rossii) 4 292 518 7.99 

2 Yavlinskij-Boldurev-Lykin 4 223 219 7.86 
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3 The Future of Russia - New Names 
 (Bydyschee Rossii – Novue Imena) 672 283 1.25 

4 Russia's Choice (Vubor Rossii) 8 339 345 15.51 

5 Civil Union (Grajdanskij Souz) 1 038 193 1.93 

6 The Democratic Party of Russia  
(Demokraticheskaya Partiya Rossii) 2 969 533 5.52 

7 Dignity and Mercy  
(Dostoinstvo i miloserdie) 375 431 0.70 

8 
The Communist Party of the Russian 
Federation (Kommunisticheskaya Partiya 
Rossiyskoy Federatsii) 

6 666 402 12.40 

9 Kedr 406 789 0.76 

10 
The Liberal Democratic Party of Russia 
(Liberalno-Demokraticheskaya Partiya 
Rossii) 

12 318 562 22.92 

11 
The Party of Russian Unity and Agree-
ment (Partiya rossiyskogo edinstva I sogla-
siya) 

3 620 035 6.73 

12 Women of Russia (Jenschinu Rossii) 4 369 918 8.13 

13 
Russian Movement of Democratic Re-
forms (Rossiyskoe dvijenie demokrati-
cheskih reform) 

2 191 505 
 

4.08 
 

Source: Выборы в Госдуму РФ – 1993 год [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.fci.ru/WAY/326529.html.  

 
As a result of the first election to the State Duma in 1993 (Ap-

pendix A), we got the following results: 
ENPV = 1 /0,07992 + 0,07862 + 0,01252 + 0,15512 + 0,01932 + 

0,05522 + 0,0072 + 0,12402 + 0,00762 + 0,22922 + 0,06732 + 0,08132 
+ 0,04082 =1 / 0,0064 + 0,0061 + 0,0001 + 0,024 + 0,0003 +0,003 + 
0,00005 + 0,0153 + 0,00006 + 0,0525 + 0,0045 + 0,0066 + 0,0016= 1 
/ 0,1205 = 8,3. 

As you can see, judging from the results of the parliamentary elec-
tions in 1993 the effective number of electoral parties in Russia was 8.3. 
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pendix A), we got the following results: 
ENPV = 1 /0,07992 + 0,07862 + 0,01252 + 0,15512 + 0,01932 + 
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Appendix B 
The Results of the Elections to the State Duma of the Russian 

Federation (1995) 

№ Party (bloc) Result % 

1 Women of Russia (Jenschinu Rossii) 3188813 4.61 

2 Our Home – Russia (Nash dom – Rossiya) 7009291 10.13 

3 Party Yabloko 4767384 6.89 

4 
The Communist Party of the Russian 
Federation (Kommunisticheskaya Partiya 
Rossiyskoy Federatsii) 

15432963 22.30 

5 The Congress of Russian Communities 
(Kongress rysskih obschin) 2980137 4.31 

6 
The Liberal Democratic Party of Russia 
(Liberal'no-Demokraticheskaya Partiya 
Rossii) 

7737431 11.18 

7 Partiya samoypravleniya trydyaschihsya 2756954 3.98 

8 
The Communists - Working Russia - For 
the USSR (Kommynistu – Trydovaya Ros-
siya – Za SSSR) 

3137406 4.53 

9 The Agrarian Party of Russia  
(Agrarnaya Partiya Rossii) 2613127 3.78 

10 State (Derzhava) 1781233 2.57 

11 
Democratic Choice of Russia - United 
Democrats (Demokraticheskij vubor Rossii 
– Obedinennue demokraru) 

2674084 3.86 

12 Other parties 11887226 17.18 

13 Against All 1918151 2.77 

Source: Выборы в Госдуму РФ – 1995 год [Электронный ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.fci.ru/WAY/326522.html. 

 

 186

The results of the elections to the State Duma in 1995 (Appendix B) 
did not significantly affect the change of this indicator. In 1995, the effec-
tive number of electoral parties in Russia amounted to: 

ENPV = 1 /0,04612 + 0,10132 + 0,06892 + 0,22302 + 0,04312 + 
0,11182 + 0,03982 + 0,04532 + 0,03782 + 0,02572 + 0,03862 + 0,17182 
+ 0,02772=1 / 0,0021 + 0,0102 + 0,0047 + 0,0497 + 0,0019 + 0,0125 
+ 0,0016 + 0,0021 + 0,0014 + 0,0007 + 0,0015 + 0,0295 + 0,0008= 1 
/ 0,1186 = 8,43 

As seen from the results, after the elections in 1995 the number 
of effective electoral parties comparing to the previous elections has 
remained almost unchanged (8.3 in 1993, 8.43 - 1995). The reason for 
almost identical results lies in the fact that at that time the parties had 
not gained much support in all regions of Russia, accordingly, voters 
preferred either those parties that were popular in a particular region, 
or those the representatives of which ran for the single-seat districts; all 
the others due to the lack of organizational party structures had no sup-
port among the citizens. It should also be taken into account that the 
parliamentary elections in 1993 were constituent for the Russian Fede-
ration, and the elections in 1995 had mostly a character of a referendum 
concerning the trust in the existing regime. Among the factors that had 
a particular influence, although even insignificant one, on the growing 
fragmentation of the party system it would be worth to mention the fact 
that in the parliamentary elections of 1995, comparing to the elections 
of 1993, participated even such «parties» as the Party of Beer Lovers 
or Union of Municipal Employees, and they managed to obtain 200,000 
signatures of voters in less than 15 regions of Russia. In combination 
with a relatively high «5% threshold» it was one of the reasons why the 
parliamentary parties in the State Duma received all together only 50.5% 
of all the votes, while 46% of voters voted for parties that failed in trying 
to get representation in the parliament based on the lists. 

The second electoral cycle in new democracies (to which they con-
ventionally enough rank Russia) has more practical importance for the 
political transformation than the first cycle of the constituent elections 
taking place after the fall of undemocratic regimes, since the overthrow 
of those, whatever way it happens, does not guarantee the appearance 
of democracy [4, c. 10]. 

Despite the fact that the constituent assembly in the post-communist 
countries (Russia is no exception in this case) largely resembled a refe-
rendum concerning the confidence in the Soviet political system, they 
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Appendix B 
The Results of the Elections to the State Duma of the Russian 

Federation (1995) 

№ Party (bloc) Result % 
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The results of the elections to the State Duma in 1995 (Appendix B) 
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signatures of voters in less than 15 regions of Russia. In combination 
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parliamentary parties in the State Duma received all together only 50.5% 
of all the votes, while 46% of voters voted for parties that failed in trying 
to get representation in the parliament based on the lists. 

The second electoral cycle in new democracies (to which they con-
ventionally enough rank Russia) has more practical importance for the 
political transformation than the first cycle of the constituent elections 
taking place after the fall of undemocratic regimes, since the overthrow 
of those, whatever way it happens, does not guarantee the appearance 
of democracy [4, c. 10]. 

Despite the fact that the constituent assembly in the post-communist 
countries (Russia is no exception in this case) largely resembled a refe-
rendum concerning the confidence in the Soviet political system, they 
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determined the future of those societies more likely on the basis of 
evaluation of the past or present state of affairs, and not in terms of 
expectations and prospects. That is why there in no point in wondering 
that a rather democratic coming to power of a populist leader might 
cause the establishment of the neo-patrimonial regime similar to Luka-
shenko’s governing in Belarus, and the ethno-political mobilization dur-
ing the election campaign might create conditions for a civil war, as it 
has happened in Yugoslavia [5, c. 54]. In none of the cases the elections 
meant the establishment of democracy based merely on the fact of their 
holding. No need to talk about a non-competitive electoral practice of 
the post-communist Azerbaijan or Kazakhstan, because these states have 
been known to have nothing to do with democracy, which ultimately 
is a regime in which parties (and governments in general) lose power 
in the course of the elections [24, c. 37-38], although there are known 
some examples of democracies, where the same parties have retained 
power for decades. 

The first electoral cycle is usually associated with the establishment 
of a political regime, the second cycle is characterized as a stage of its 
consolidation. Consolidation of the political regime can be interpreted 
as an absence of significant domestic political actors capable of a regime 
change without the consent of the other political actors, in other words, 
as reaching the point of balance. The latter may be reached not only by 
the actors making formal democratic institutions. In the well-known 
circumstances these institutions – and especially elections – can serve 
the targets which aren’t even close to democracy, being only a facade 
of informal institutions [40, c. 34-51]. Until recently, most researchers, 
analysing the regime change, considered it almost «by default». However, 
according to B.Kapustin, it seems doubtful that such a «historical tele-
ology» can serve as an effective cognitive tool for the analysis of the 
transitional processes in general and Russia in particular [13, c. 56]. 

In the 1990s the assessment of the political regime in Russia as a 
«hybrid» was quite common. It was made in the spirit of «democracy 
with surrounding», i.e., the one combining democratic and undemocra-
tic features. The examples of such estimates are the positions of V.Gelman, 
G.Golosov and E.Meleshkina in which the authors point to the contro-
versial role of the elections in the formation of a new Russian regime.  
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They consider the positive results in the field of the elections to be the 
following: 

1) parliamentary and presidential elections began to be held on 
dates determined by the Constitution, and the multiple attempts of their 
postponing or cancelling suffered setbacks; 

2) despite the high (even by the standards of «new democracies») 
instability of mass electoral behaviour, there were determined the limits 
of the party system, which still was distinguished by a high level of frag-
mentation; 

3) Russian electoral system and the other elements of instituti-
onal design accompanying it became stable; 

4) the elections in Russia became the main mechanism of politi-
cal competition, exclusion (or limitations) of which would have been 
possible only by the change of the political regime in general. 

The authors consider the following aspects to be negative: 
1) the elections in Russia have not become a mechanism of change 

of power, because there wasn’t a time when the change of government 
occurred due to the elections; and the change of governmental policy 
or some of its aspects was not associated with the democratic accoun-
tability; 

2) the elections, although in terms of free admission to the parti-
cipation of voters and candidates, have never been fair as to the equal 
conditions of the pre-election campaign; 

3) despite the large number of different elections of different govern-
mental bodies there haven’t been created any institutional guarantees in 
the country that would prevent disruption or cancellation of the elec-
tions’ results in case of the defeat of a ruling group [21, c. 13-14]. 

Appendix C 
The Results of the Elections to the State Duma of the Russian 

Federation (1999) 

№ Party (bloc) Result % 

1 Party Yabloko 3955611 5.93 

2 Unity (The Bear)  (Edinstvo (Medved) 15549182 23.32 

3 Jurinovsky bloc  3990038 5.98 

4 Fatherland – All Russia 8886753 13.33 

5 The Communist Party of the Russian 16196024 24.29 
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Federation (Kommunisticheskaya Par-
tiya Rossiyskoy Federatsii) 

6 The Union of Right Forces (Souz Pravuh 
Sil) 5677247 8.52 

7 Women of Russia (Jenschinu Rossii) 1359042 2.04 

8 
The Communists - Working Russia - 
For the USSR (Kommynistu –  
Trydovaya Rossiya – Za SSSR) 

1481890 2.22 

9 The Russian Pensioners' Party  
(Rossiyskaya Partiya Pensionerov) 1298971 1.95 

10 Other parties 4777230 7.17 

11 Against All 2198702 3.30 

Source: Выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации – 1999 год [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.fci.ru/WAY/326420.html. 

 
A new concept of electoral reforms adopted by the State Duma 

of Russia in 1997, focused on limiting the participation of non-party 
organizations in the electoral process. Based on the analysis of the re-
sults of parliamentary elections in 1999 (Appendix С) we have deter-
mined the effective number of electoral parties in Russia: 

ENPV = 1 /0,05932 + 0,23322 + 0,05982 + 0,13332 + 0,24292 + 
0,08522 + 0,02042 + 0,02222 + 0,01952 + 0,07172 + 0,0332= 1 / 
0,0035 + 0,0544 + 0,0036 + 0,0178 + 0,059 + 0,0073 + 0,0004 + 
0,0005 + 0,0004 + 0,0051 + 0,0011= 1 / 0,1531= 6,53 

Thus, after carrying out the reform of the electoral system, fragmen-
tation of the party system in Russia has declined markedly in compari-
son with the elections in 1995 (from 8.43 in 1995 down to 6.53 in 1999). 
This result can be explained by both the appearance of political parties 
that have support in all regions of the Russian Federation and the two 
electoral blocs, which, as G.Golosov has mentioned, played the role 
of «vacuum-cleaners» in 1999 [21, c. 50] – Union of Right Forces and 
«Fatherland – All Russia». The other factor that influenced the reduction 
of fragmentation of the party system in 1999, was the experience of the 
elections of 1995, which urged the political parties that had not received 
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significant results, to leave the political arena. According to the calcu-
lation made, out of the 43 parties that went to the elections based on 
party lists, 15 parties did not manifest themselves at the elections of 
1999. The remaining 28 parties participated in the campaign of 1999, 
but there were only six of them, which came up with the individual lists 
and with the old names. They were: «Women of Russia», «Our Home 
– Russia», Party Yabloko, the Communist Party, «Social Democrats» 
and de-registration «Kedr». The structure of «Fatherland – All Russia» 
included 11 participants of the elections of 1995 and the Union of Right 
Forces included five. The remaining ones had transformed by logging 
into the new coalitions, or had taken up new names. 

Analysing the elections and their specifics in Russia in the late 1990s, 
researchers tried to investigate the following questions: (1) whether those 
processes were only temporary and transitional phenomena, caused only 
by the incomplete conversion and various situational factors (L.Shevtsova 
[35], M.McFaul [39]), (2) whether such characteristic features of Russian 
elections and the political regime were a strong long-term perspective, 
and not a part of the transition to democracy or its collapse (V.Gelman 
[9], S.Solnik [41]). Accordingly, the elections of the late 1990s – early 
2000s in Russia could have become a «moment of truth» that would 
have revealed the essence of the Russian political regime. 

Before the election campaigns of 1999 – 2000s, researchers and 
experts on the study of the party system in Russia developed many sce-
narios and forecasts of the elections, few people expected that what really 
happened. After long-term economic and political crises the ruling group 
had managed not only to achieve the most positive results in terms of 
distribution of the votes, parliamentary seats and the presidency, but 
also to provide at least for a certain period of time the legitimacy and 
effectiveness of the political regime. It should be noted that the elec-
tions were held out in the permanent legal framework and their results 
were recognized by all the significant political powers. Not only presser-
vation, but also strengthening of the political regime seemed to be quite 
an unexpected recovery from the crisis of such a magnitude in a compa-
rative perspective. However, if we take into consideration the results of 
elections of 1999 – 2000 as an effect of the transitional period in gene-
ral, we should mention that they fully fit to the logic of the completion of 
a consolidated regime and its change by another one [4, c. 13]. 

Probably in the new democracies such results could be seen as the 
evidence of democratic consolidation, but most of the estimates of Russian 
elections were clearly critical (V.Sheynis [36], M.McFaul [38]), and even 
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the observers who used to be loyal to the Kremlin spoke of a «managed» 
(V.Tretyakov [32]) or «manipulative» (S.Markov [20]) democracy. These 
appraisals are rather just because that result was achieved due to a seri-
ous deviation from the standards of the modern democracies. It is not 
just the biased presentation of the election campaign by the mass media 
or the suspicions related to the falsification of election results. In fact, 
elections of 1999 – 2000 and their effects demonstrated the disruption 
of a real impact on the major policy decisions of such formal political 
institutions like parties, parliament and legislation as a whole. Their role 
in the new conditions turned out to be reduced owing to the strengthen-
ing of the informal administrative practices of mobilizing of voters and 
corruption. 

Appendix D 
The Results of the Elections to the State Duma of the Russian 

Federation (2003) 

№ Party (bloc) Result % 

1 The Union of Right Forces (Souz Pravuh Sil) 2408356 3.97 

2 

The Russian Pensioners' Party and The 
Party of Social Justice (Rossiyskaya  
Partiya Pensionerov i Partiya Sotsialnoy 
Spravedlivosti) 

1874739 3.09 

3 Party Yabloko 2609823 4.30 

4 The Agrarian Party of Russia (Agrarnaya 
Partiya Rossii) 2205704 3.64 

5 Motherland-National Patriotic Union 
(Rodina - Narodno-Patrioticheskiy Souz) 5469556 9.02 

6 The Liberal Democratic Party of Russia 
(Liberal'no-Demokraticheskaya Partiya Rossii) 6943885 11.45 

7 United Russia (Edinaya Rossiya) 22779279 37.57 

8 
The Communist Party of the Russian 
Federation (Kommunisticheskaya Partiya 
Rossiyskoy Federatsii) 

7647820 12.61 

9 Other parties 4894006 8.07 

10 Against All 2851600 4.70 
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Source: Выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации – 2003 год [Электронный 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.fci.ru/WAY/326415.html. 

 
According to the results of the State Duma elections in 2003 (Ap-

pendix D) to the parliament based on the party lists the representatives of 
only four parties and blocs were elected. However, unlike the elections 
of 1995 (when also the representatives of four parties and blocs were 
elected to the parliament based on the party lists), they received more 
than 70% of votes. The immediate consequence of these results was the 
decrease of the effective number of electoral parties for Russia: 

ENPV = 1 / 0,03972 + 0,03092 + 0,04302 + 0,03642 + 0,09022 + 
0,11452 + 0,37572 + 0,12612 + 0,08072 + 0,04072 = 1 / 0,0016 + 0,001 
+ 0,0018 + 0,0013 + 0,0081 + 0,0131 + 0,1412 + 0,0159 + 0,0065 + 
0,0017 = 1 / 0,1922 = 5,2. 

The proportional component of the parliamentary elections in Russia 
gave the material for future party building. During the first decade of the 
multiparty system’s functioning it seemed that the parties weren’t just 
being created, but gradually fixed in the society, the evidence to which 
was the reduction of fragmentation of the party system with all the sub-
sequent parliamentary elections. However, the limited power of the State 
Duma and the weakness of civil society had played a bad joke on the 
parties: despite the benefits that they allegedly were given by the propor-
tional system, they could not have become full political institutions, 
because they didn’t have the sufficient incentives to «take root» in society, 
create a structured database support and engage themselves with the civil 
society. Elections had been won primarily due to the presence of the 
major figures in the mass media. At the turn of the eras, in the late 1990s, 
«old parties», on the one hand, could barely reflect social interests that 
have changed, and on the other had – faced the increasing pressure of an 
«administrative resource» and as a result having lost much popularity. 
All this led to the fact that after the four parliamentary election cam-
paigns based on the mixed electoral system, only three parties have re-
mained afloat: the «Party of reason, honour and conscience of a bygone 
era» (the Communist Party), «Zhirinovsky party» as of the most un-
usual of Russian politicians and the «Party which was designed by the 
government» under various names. All the other parties did not manage 
to maintain in the political arena, and the prospects of their restoring 
their positions aren’t foreseen. 
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Source: Выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации – 2003 год [Электронный 
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Despite the tendency to the reduction of the fragmentation of the 
party system in Russia after the four parliamentary election campaigns 
using the mixed electoral system they have made a political decision 
about the need of transition to a solely proportional one. This is ex-
plained by the fact that the mixed electoral system met its «minimum 
target»: owing to it the primary structuring of the Russian party space 
had taken place, and the legislative power had become capable of build-
ing an interaction with the executive one in a rather difficult political 
environment. However, the task of establishing the full-fledged poli-
tical parties and, moreover, institutionally generated political and party 
pluralism remained unrealized. 

To a large extend the transformation of the governmental regime 
was a result of the adopted course of modernization of the country. In 
fulfilling this task, Putin, not relying, as all the previous Russian refor-
mers, on the institutions of self-organization of society, made a bet on 
the federal bureaucracy and the presidential technocratic group. To im-
plement that course there needed to be built a bureaucratic power vertical, 
concentrating all the powers of political decision-making in one centre 
– the presidential administration, and the carried out reforms of the party 
and electoral systems were subjected to the target mentioned above. 
Parties in the offered model played the role of instruments of political 
technology that provided control over the business and political and 
administrative elites in the centre and regions, as well as self-rearranging 
of the built mode of government. 

The current Russian model of government where all the power, 
material and intellectual resources of the country are concentrated in 
one personified centre is expressed in the concept of sovereign democ-
racy, that refers to the statement that it best fits the archetype of the 
Russian political culture and «Putin's Plan» [30]. 

Why did Russia's leaders use the strategy of building a control-
led party system, the main place in which was given to the party of the 
government? It is known that any head of state would want to rule 
without any restrictions, though not many manage to create a stable and 
successful mechanism of inheritance of one’s ruling. Actually, this is 
an Achilles heel of many personalized regimes, including even those 
arising in the post-Soviet countries. American researcher Henry Hale 
in his work on the Russian party system «Formation of a Strong Party 
System» focuses on the problem of the heredity of a regime [33]. Once 
the term of governing of a personality leader ends, there emerges a prob-
lem of disloyalty of the elites, which are trying to find a new potential 
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leader and do not behave as the leadership that is about to resign would 
want them to. A vivid example of the matters mentioned above are the 
post-Soviet countries, where the processes of change of power took place, 
known as the «colour revolutions». 

Similar processes involved in the change of elites had been ob-
served in Russia before the elections of 1999 – 2000. A co-operation 
between the regional leaders, formation of a bloc of «Fatherland – All 
Russia», which under certain circumstances had a chance to gain power, 
may be considered the examples of such a trend. But by itself the option 
that allows such a course of events was undesirable for politicians who 
came to power in Russia after 2000. Unlike Ukraine and other former 
Soviet countries, electoral calendar and schedule in Russia were made 
in such a way so that the parliamentary elections would precede the 
presidential ones, so that politicians would use their parties as a tool 
in their struggle. «Fatherland – All Russia» and «Unity» used to rep-
resent different embodiments of the presidents for the role of a govern-
mental party, but behind them there had been a battle of various groups. 
Clearly, the group, which achieved victory by using the «Unity», found 
out that in that way they could often provide themselves dominance in 
parliament. Thus, the choice made was a kind of a tactical move. How-
ever, politicians had both strategic and long-term objectives: to eliminate 
the possibility of alternative coordination of elites to prevent any other 
political groups from forming [31]. That could be accomplished with 
a help of a new electoral reform that would strengthen the control 
over of the individual parties and the party system in general. 

There is a widespread approach according to which, the main reason 
for such a vector development is that the proportional system enhances 
the degree of control of the federal centre over the formation of a list of 
«governmental parties» and therefore over the deputy corps, and also 
limits the development of regional lobbying, which was common in 
the State Duma of Russia (Makarenko [17]; Makarkin [19]). 

This argument in favour of a proportional system is supported by 
another rather significant point, which obviously changes the nature of 
the electoral competition. The matter is that a shift to the proportional 
system was accompanied by a gradual but steady increase of the «bar-
rage» barriers on the way to the market of political competition. In 
particular, it should be mentioned that such legal acts of the Russian 
Federation, as the «Law on Political Parties» (2001), which introduced 
a monopoly of parties to participate in the elections based on the lists, 
increase of the «barrage» barrier (2002), the prohibition of public orga-
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nizations’ participation in the elections (2003); the second increase in 
the minimum number of parties (2004); ban of deputies’ leaving their 
factions (2004); rejection of the single-seat districts and prohibition 
of blocs in the elections to the State Duma (2005); the change in the 
order of registration of parties and candidates which became apparent 
in the intensification of the requirements for collecting signatures and 
in the raise of the amount of actual election pledge (2005) [17, c. 100-
101]. Changes in the electoral law were held at the initiative of the 
executive power and were actively supported by «United Russia» in the 
State Duma. Those innovations were designed to encourage the increase 
of the number of parties and their influence. Each of them seemed to be 
a separate event, but the above listed number of electoral law changes 
resulted in a significant narrowing of the parties’ fields of activities not 
connected with the current government. Moreover, in the situation of 
the central government’s preserving a high degree of control over the 
electronic mass media the atmosphere that encouraged the opposition 
parties to operate was formed. 

On making the decision to hold parliamentary elections on a pro-
portional basis, the main researchers of party systems began talking 
of an illogical move of Kremlin (Makarenko [18]; Sakwa [28]), as it was 
to lead to the increase of fragmentation of the party system. In addition, 
even more significant would be the fact that in such circumstances for 
the «governmental party» it would be much harder to obtain the absolute 
majority in the parliament. As a result of such a system, the composition 
of the parliament, in which the «governmental party» would have a 
simple majority, and the remaining parties would either be weak or de-
pendent, would be more likely to happen. Executive power in such a situ-
ation would appear in the role of the judge, who would stand above the 
fray: on the one hand, its own party isn’t powerful enough to dictate 
terms, on the other - no political power can be a serious challenge to 
the power [17, c. 101]. 

Appendix E 
The Results of the Elections to the State Duma of the Russian 

Federation (2007) 

№ Party Result % 

1 The Agrarian Party of Russia  
(Agrarnaya Partiya Rossii) 1600234 2.30 
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2 Civilian Power (Grajdanskaya sila) 733604 1.05 

3 The Democratic Party of Russia (Demok-
raticheskaya Partiya Rossii) 89780 0.13 

4 
The Communist Party of the Russian 
Federation (Kommunisticheskaya Partiya 
Rossiyskoy Federatsii) 

8046886 11.57 

5 The Union of Right Forces (Souz Pravuh 
Sil) 669444 0.96 

6 The Party of Social Justice (Partiya  
Sotsia'noy Spravedlivosti) 154083 0.22 

7 
The Liberal Democratic Party of Russia 
(Liberalno-Demokraticheskaya Partiya 
Rossii) 

5660823 8.14 

8 Just Russia (Spravedlivaya Rossiya) 5383639 7.74 

9 Patriots of Russia (Patrioty Rossii) 615417 0.89 

10 United Russia (Edinaya Rossiya) 44714241 64.30 

11 Party Yabloko 1108985 1.59 

Source: Выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации пятого созыва [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vybory.izbirkom.ru/ 
region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=1001000219601
86&vrn=100100021960181&region=0&global=1&sub_region=0&
prver=0&pronetvd=null&vibid=100100021960186&type=242. 

 
Indeed, according to the laws of interaction of the party and elec-

toral systems, formed by M.Duverger, the result of the introduction of 
the proportional electoral system is the increase of fragmentation of the 
party system, though the results of the parliamentary elections in 2007 
showed the opposite trend. In the parliamentary elections of State Duma 
of 2007 (Appendix E), only 4 representatives of political parties were 
elected to the parliament, but, in contrast to the elections of 2003 (when 
the representatives of four parties and blocs were also elected to the 
parliament based on the party lists) the winner-parties together got more 
than 91% of the votes of the voters that participated in voting, while 
in 2003 this figure was slightly over 70%. 
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The consequence of those results lay in the further reduction of the 
effective number of electoral parties for the Russian Federation: 

ENPV = 1 / 0,0232 + 0,01052 + 0,00132 + 0,11572 + 0,00962 + 
0,00222 + 0,08142 + 0,07742 + 0,00892 + 0,64322 + 0,01592 =  1 / 
0,000529 + 0,0001102 + 0,0000016 + 0,0133864 + 0,0000921 + 
0,0000048 + 0,0066259 + 0,0059907 + 0,0000792 + 0,423449 + 
0,0002528 = 1 / 0,4405217 = 2,246. 

As seen from the calculations carried out in Russia the effective 
number of electoral parties has significantly decreased. Interestingly, the 
introduction of the proportional system and holding the first parliamen-
tary elections on its basis stimulated the most meaningful decrease of 
this index, which according to the elections in 2007 accounted 2,246. 

These results give reason to believe that the laws of the interre-
lationship of the party and electoral systems, formed by M.Duverger, 
do not work or rather act up «to the contrary» under conditions of Russian 
political reality. In our opinion, this paradoxical result can be explained 
by several factors: firstly, the presence of a high «barrage» barrier (7% 
for the elections to the State Duma), which inhibits the excessive frag-
mentation of the party system; and secondly, the high and quite stable 
rate of the winner-parties in the post-election period compared with si-
milar indicators of political parties that lost; thirdly, a high rate of the 
party «United Russia» and, accordingly, their results in the parliamen-
tary elections are objective because the list was headed by the president 
of Russia V.Putin, whose ratings consistently exceed 50%. This gives 
grounds to the conclusion that the major, if not the main part of the 
party’s success belonged to the president; and fourthly, increasing of 
the stability of the party system in Russia, because the results of the par-
liamentary elections in 2003 and 2007 in which the representatives of 
the same political parties were elected to the parliament. 

The reduction of fragmentation of the party system in Russia can 
also be explained by the so-called mechanical and psychological effects 
which were a success there. As the result the parties which were not re-
presented in the State Duma of the 4th convocation, did not conduct 
an active propaganda work, and their voters, realizing that they had no 
real chance to overcome the 7% barrier, gave their votes to the potential 
winners. Evidence of that effect was the fact that the winner-parties 
obtained over 90% of the votes of voters who participated in the voting, 
while in 2003 – this figure was slightly higher than 70%. 
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Strengthening of the effects described by M.Duverger, can also be 
explained by the change of political eras (conventionally marked as the 
era of Yeltsin and that of Putin), the inevitable change of political elites, 
which can be considered as one of the causes of liberal parties’ failures 
(which previously used to be the main rival to those parties that now 
are represented in the parliament) in the Duma elections. Most Russian 
voters no longer rely on the parties of the past decade, ergo they cease 
to support the major politicians of that time. It becomes apparent that 
Russians are willing for some period of time to accept a certain coagu-
lation of an active political battle, if the current governmental team ma-
nages to solve some immediate problems of Russia, such as the tran-
sition to sustainable economic growth, limiting of crime and corruption, 
guarantee of the rule of law, political stability and so on. At the same 
time Russian citizens are strongly against the dismantling of the main 
democratic institutions: elections, political variety, political rights of 
citizens [27]. 

Having lost public confidence and popularity, the old democratic 
leaders failed to provide their electors with the convincing answers to 
the major issues of national agenda. Therefore, in the eyes of the major-
ity of Russians V.Putin is considered to be a chief democrat of modern 
Russia [26]. As a result, citizens of Russia who came to the parliamen-
tary elections of 2007, voted for the parties that had significant support 
among the population and had a chance of being elected to the parliament. 

Results of the parliamentary elections of 2007, on registering the 
reduction of fragmentation of the party system, also caused new problems 
involving both the legitimacy of the parliament elected and the prospect 
of further development of the party system in Russia. 

At the same time the trends in the party system of Russia have regi-
stered a significant reduction in the influence of the political parties and 
electoral institute on the development of democratic processes in Russia 
with the subsequent parliamentary elections. The most significant decrease 
in the index of democratization in Russia took place just after the parlia-
mentary elections of 2007. For example after the parliamentary elections 
of 1995 the index of democratization in Russia amounted to 41.49, in 
1999 it accounted 27.7, in 2003 – 19.88, but after the elections in 2007 
it has dropped to 17.28. These data clearly show that all the next parlia-
mentary elections based on all the indices are bringing Russia to the 
countries with limited democracy. 

In the modern conditions in Russia the thesis that the best way to 
change the political regime without the revision of the Constitution is 
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to amend the electoral law works to the utmost extent. A.Przeworski, 
explaining the essence of democracy, describes it as «the uncertainty of 
the results while the rules of the game are defined» [25], referring to 
the uncertainty of the results of the election of the government, in the 
conditions of following the procedures of free and fair competition of 
parties. However, Russian sociologist Y.Levada characterized the period 
of presidency of Yeltsin as democracy of a disorder, which (to some 
extent) existed not because the civil society was strong, but because the 
government was weak and occupied with the property division and inter-
nal controversies. Therefore, the period the presidency of B.Yeltsin 
may be described as the uncertainty of the results while the rules of the 
game are defined – the constant change of legislation, bribery of voters 
and the administrative pressure on them, direct falsification to achieve 
the desired results. At the same time sovereign democracy of Putin may 
be described as the certainty (determination) of the results, which sets 
the certainty of procedures. After the parliamentary and presidential 
elections of 2003 – 2004 the government has set the new rules of the 
game – the standards of the party and electoral legislation and the or-
ganization of the government itself to ensure its self-reproduction to 
the extent that the obvious juggling and falsification of the elections’ 
results become less relevant. 

Thus, the analysis of the interaction of the party and electoral systems 
proves that there is currently no evidence to claim that the proportional 
system can provide additional incentives for the party building, as neither 
the mixed system (in which the proportional component was a dominant 
one), nor the law on the parties were able to neutralize the effect of the 
objective factors that ultimately led to the abandonment of the party sys-
tem model of the 1990s. In other words, there are currently serious doubts 
as to the new election law achieving its main publicly stated objective 
of the full-value parties’ formation. 
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Особливості взаємозв’язку виборчої та партійної 
систем Росії у 1993-2007 рр. 

У статті автор аналізує вплив змішаних та пропорційної ви-
борчої системи на розвиток та фрагментацію партійної системи Росії 
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період закони взаємозв’язку виборчих та партійних систем, сфор-
мульовані М.Дюверже, у Росії неспрацьовують. Аналізуючи ре-
зультати парламентських виборів, на основі використання мето-
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ного количества партий, автор приходит к выводу, что введение 
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у представницьких органах влади України 

 
У статті досліджується вплив змішаної виборчої системи на 

представництво жінок у парламенті в зв’язку з прийняттям ново-
го Закону України «Про вибори народних депутатів». У результа-
ті вивчення досвіду європейських країн та аналізу українських реа-
лій були зроблені висновки щодо перспектив впровадження меха-
нізмів подолання ґендерного дисбалансу у представницьких орга-
нах влади України. У роботі також розглянуті законодавчі та пар-
тійні квоти з точки зору ефективності їх застосування. Автором 
запропоновано рекомендації щодо покращення ґендерної ситуації 
в політичній сфері України. 

Ключові слова: ґендерна рівність, ґендерне представництво, 
парламент, ґендерні квоти. 

 
Сьогодні розвиток ґендерної демократії є пріоритетним завда-

нням для країн Євросоюзу. Міжнародні організації, зокрема ПАРЄ, 
зазначають, що відсутність рівного представництва жінок і чоло-
віків у розробці рішень щодо політичних та суспільно важливих 
питань складає загрозу для легітимності демократії та є поруше-
нням прав людини [1]. 

 За даними, наведеними у GlobalGenderGapReport, найкращі 
показники участі жінок у прийнятті політичних рішень (серед 132 
країн світу) мають такі європейські країни, як Ісландія, Фінляндія, 
Норвегія, Швеція, Іспанія та Ірландія. Україна посіла лише 106 міс-
це, оскільки її рівень забезпечення ґендерної рівності у політичній 
сфері майже у 3 рази нижчийвід середньостатистичного. Склада-
ючи більше половини населення держави, українські жінки поз-
бавлені можливості повноцінно захищати свої інтереси через недо-
статню участь у політичному житті. Частка жінок-депутатів в укра-
їнському парламенті складає близько 8%, тоді як середній світо-
вий показник становить 18%, а середній показник представленості 
жінок у національних парламентах європейських країн ще вищий 
– 22% [2]. 
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Враховуючи складні соціально-економічні проблеми в Укра-
їні, розширення представництва жінок в політичному житті краї-
ни значно би прискорило проведення реформування та модерні-
зацію таких сфер, як охорона здоров’я, освіта, екологія, захист прав 
жінок та дітей, підвищило б рівень довіри до уряду та процесів роз-
будови держави тощо. Проголошений Україною євроінтеграційний 
курс передбачає розробку та втілення ефективних національних ме-
ханізмів забезпечення ґендерної рівності, враховуючи світовий досвід. 

Механізми збільшення кількості жінок у представницьких ор-
ганах влади активно досліджуються західними вченими протягом 
останніх 30 років, зокрема такими, як М.Л.Крук, П.Майєр, Д.Дах-
леруп, Л.Фрайденваль, Л.К.Дейвідсон-Шміх, Д.Фрідман, М.П.Джонс, 
П.Норріс та ін [3]. 

В Україні проблема подолання ґендерної нерівності у політи-
чній сфері розглядається у працях І.Кресіної, О.Ярош, І.Прокопчук, 
С.Гаращенко, В.Красноголова, О.Кривулі, Т.Марценюк, В.Михай-
люк, О.Оксамитної, Г.Ткаченко та ін [4]. 

Американські вчені П.Норріс і М.Л.Крук розробили план дій 
для країн-членів ОБСЄ щодо сприяння ґендерній рівності на ви-
борних посадах. Цей план містить усі основні механізми подола-
ння ґендерної асиметрії в політиці, які були досліджені сучасними 
науковцями та мають практичне застосування. Він складається з 
шести стратегій, кожна з яких може бути окремо застосована в за-
лежності від політичних та виборчих систем, а також традицій, що 
мають місце в різних державах: 

1. Гарантування національними конституціями рівних політи-
чних прав для жінок і чоловіків, зокрема активного і пасивного ви-
борчого права.  

2. Реформування виборчого законодавства, яке регулює вису-
вання кандидатів та виборчий процес, у контексті збільшення шан-
сів для жінок-кандидатів бути обраними в органи влади.  

3. Введення законодавчих квот, що призводить до зобов’яза-
ння партій висувати такий відсоток жінок-кандидатів, який не мен-
ший за визначений у відповідних нормативно-правових актах. У 
більшості випадків ці заходи подаються як ґендерно-нейтральні, 
тобто направлені на подолання недопредставленості статі.  

4. Застосування внутрішніх партійних правил та процедур (ґен-
дерних квот) для забезпечення партіями ґендерної збалансованості 
у своїх виборчих списках. 
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5. Сприяння розвитку навичок та вмінь у жінок, необхідних 
для роботи на виборних посадах у політиці; полегшення доступу 
до інформації та інших необхідних ресурсів; підтримка політичної 
активності жінок.  

6. Реформування правил та внутрішніх процедур у виборних 
органах з точки зору надання жінкам рівних із чоловіками мож-
ливостей брати участь у процесах прийняття політичних рішень, 
бути обраними на керівні посади і т.д. [5]. 

Пошук шляхів подолання суттєвої ґендерної нерівності у пред-
ставницьких органах влади в Україні передбачає не тільки вивче-
ння міжнародного досвіду, але й аналізу внутрішніх реалій. Знач-
ний впливна рівень представництво жінок у владі має виборча сис-
тема. Дослідження цього питання є доволі актуальним у зв’язку з 
прийняттям Верховною Радою в листопаді 2011 р. нового Закону 
України «Про вибори народних депутатів», згідно з яким парла-
ментські вибори 2012 р. будуть проходити не за пропорційною, а 
за змішаною системою.  

Метою статті є дослідження впливу змішаної виборчої систе-
ми на рівень представництва жінок-депутатів в українському пар-
ламенті та перспективи застосування механізмів подолання ґен-
дерного дисбалансу у сфері політики. 

Наприкінці вересня 2011 р. в парламентському Комітеті з пи-
тань європейської інтеграції відбулася робоча зустріч щодо під-
вищення ролі жінок в українській політиці. На цьому засіданні між-
народні експерти з ґендерних питань висловили думку, що число 
жінок-депутатів в наступному парламенті може бути зменшене, 
якщо вибори до Верховної Ради України у 2012 р. пройдуть за змі-
шаною системою. Національний Демократичний Інститут Міжна-
родних Відносин (НДІ) презентував «Аналіз ґендерного предста-
вництва у світлі проекту Закону України «Про вибори народних 
депутатів України», в якому визначив, що поєднання змішаної ви-
борчої системи з відсутністю механізму квотування матиме нега-
тивний вплив на рівень представництва жінок у парламенті [6]. 

Такий прогноз підтверджується результатами парламентських 
виборів, що відбувалися за змішаною системою (у 1998 і 2002 рр.). 
Так, серед народних депутатів України третього скликання (1998-
2002 рр.) частка жінок складала 7,1%. Причому через одноман-
датні округи у парламент увійшло 13 жінок, що становить 2,9% 
від загальної кількості депутатів, а через закриті партійні списки 
– 19 жінок або 4,2%. Схожа ситуація з ґендерним представницт-
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органах з точки зору надання жінкам рівних із чоловіками мож-
ливостей брати участь у процесах прийняття політичних рішень, 
бути обраними на керівні посади і т.д. [5]. 

Пошук шляхів подолання суттєвої ґендерної нерівності у пред-
ставницьких органах влади в Україні передбачає не тільки вивче-
ння міжнародного досвіду, але й аналізу внутрішніх реалій. Знач-
ний впливна рівень представництво жінок у владі має виборча сис-
тема. Дослідження цього питання є доволі актуальним у зв’язку з 
прийняттям Верховною Радою в листопаді 2011 р. нового Закону 
України «Про вибори народних депутатів», згідно з яким парла-
ментські вибори 2012 р. будуть проходити не за пропорційною, а 
за змішаною системою.  

Метою статті є дослідження впливу змішаної виборчої систе-
ми на рівень представництва жінок-депутатів в українському пар-
ламенті та перспективи застосування механізмів подолання ґен-
дерного дисбалансу у сфері політики. 

Наприкінці вересня 2011 р. в парламентському Комітеті з пи-
тань європейської інтеграції відбулася робоча зустріч щодо під-
вищення ролі жінок в українській політиці. На цьому засіданні між-
народні експерти з ґендерних питань висловили думку, що число 
жінок-депутатів в наступному парламенті може бути зменшене, 
якщо вибори до Верховної Ради України у 2012 р. пройдуть за змі-
шаною системою. Національний Демократичний Інститут Міжна-
родних Відносин (НДІ) презентував «Аналіз ґендерного предста-
вництва у світлі проекту Закону України «Про вибори народних 
депутатів України», в якому визначив, що поєднання змішаної ви-
борчої системи з відсутністю механізму квотування матиме нега-
тивний вплив на рівень представництва жінок у парламенті [6]. 

Такий прогноз підтверджується результатами парламентських 
виборів, що відбувалися за змішаною системою (у 1998 і 2002 рр.). 
Так, серед народних депутатів України третього скликання (1998-
2002 рр.) частка жінок складала 7,1%. Причому через одноман-
датні округи у парламент увійшло 13 жінок, що становить 2,9% 
від загальної кількості депутатів, а через закриті партійні списки 
– 19 жінок або 4,2%. Схожа ситуація з ґендерним представницт-
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вом склалась і за результатами наступних виборів: у мажоритарних 
округах пермогу здобули 8 жінок (1,7% від загальної кількості 
депутатського корпусу Верховної Ради), а через партійні списки 
депутатами стали 20 жінок (4,4%); загальна частка жінок серед 
обранців четвертого скликання (2002-2006 рр.) складала 6,2%.  

Отже, досвід попередніх парламентських виборів, що прово-
дилися за мажоритарно-пропорційною системою, свідчить про те, 
що в українських реаліях жінки-кандидати мають більше шансів 
потрапити в законодавчий орган через партійні списки. Це пояс-
нюється тим, що для перемоги в округах кандидатам потрібні ве-
ликі фінансові ресурси для проведення виборчих кампаній та наяв-
ність ефективних соціальних зв’язків, яких значно менше у жінок. 
Такий висновок підтверджуюється і результатами виборів до Вер-
ховної Ради, які проходили за пропорційною системою із закрити-
ми партійними списками: у 2006 р. депутатські мандати отримали 
39 жінок (8,6% від загальної кількості депутатів), а у 2007 р. на по-
зачергових виборах – 36 жінок, що становить 8,1% . Це накращі 
результати за історію парламентаризму незалежної України [7]. 

З одного боку, система закритих загальнонаціональних спис-
ків розриває зв’язок між виборцем та парламентськими партіями, 
оскільки на практиці громадяни позбавляються можливості мати 
у законодавчому органі свого регіонального представника, але з ін-
шого – захищає жінок-кандидатів від ґендерних стереотипів, що 
існують в українському суспільстві та суттєво зменшують їх шанси 
на перемогу. Понад 40% українців переконані в наявності суспіль-
ного стереотипу, «що політика – це не жіноча справа». Чим вищий 
рівень керівної посади, тим більша частина громадян схильна бачи-
ти на цій посаді тільки чоловіка. Наприклад, на посаді Президента 
України «тільки чоловіка» хочуть бачити 47% громадян, а «тільки 
жінку» – 19%; 23% громадян віддають перевагу чоловіку-депутату 
і 8% – жінці. Причому негативне ставлення до жінки-депутата ви-
являють не тільки чоловіки, а й жінки (з них тількитільки 9% хоч-
уть бачити саме жінку в ролі народного депутата) [8, с. 46-50]. 

Отже, за умови абсолютної відсутності в Україні будь-яких квот 
(юридично закріплених та партійних), найбільш сприятливою для 
збільшення представництва жінок у парламенті є пропорційна ви-
борча система із закритими списками. НДІ прогнозує, що жінки 
становитимуть лише 6% від загальної кількості народних депу-
татів після виборів у 2012 р., які пройдуть за змішаною системою. 
Ця оцінка базується на розрахунках щодо розподілу місць серед 
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партій, зокрема, на основі вивчення громадської думки, проведе-
ного Центром Разумкова в травні 2011 р. Також було проаналізо-
вано поведінку партій щодо висунення жінок через списки канди-
датів та можливості жінок-кандидаток в одномандатних округах 
скористатися допомогою партії. Отримані приблизні цифри ґру-
нтуються на припущенні, що результати виборів відображатимуть 
реальний стан громадської думки і не будуть спотворені внаслідок 
серйозних випадків фальсифікації результатів голосування та ма-
ніпуляцій. Крім того, НДІ зазначає, що «якщо в 2012 р. парламент-
ські вибори проводимуться у схожий спосіб до місцевих виборів, 
котрі відбулися в жовтні 2010 р., то фальсифікації спотворять ре-
зультати голосування і можуть ще більше скоротити кількість об-
раних до парламенту жінок» [9]. 

Але необхідно зазначити, що без застосування дієвих механіз-
мів подолання ґендерної нерівності, недопредставленість жінок у 
виборних органах влади, зокрема у Верховній Раді, залишилася би 
занадто великою і за пропорційної виборчої системи. 

Ґендерні квоти – найбільш поширений спосіб реагування на 
проблему недопредставленості жінок і використовуються більш, 
ніж у 100 країнах світу. Існують три основних форми ґендерних 
квот: резервування місць, законодавчі квоти і партійні квоти. В той 
час, як зарезервовані місця регулюють безпосередньо кількість 
жінок в органах влади, дві інші форми встановлюють мінімальну 
частку присутності жінок у списках кандидатів від партій. Якщо 
резервування місць для жінок та застосування законодавчих квот 
є результатом державної політики щодо забезпечення ґендерної 
рівності в політичній сфері, то партійні квоти для жінок є проявом 
добровільної відповідальності окремих партій за розвиток пари-
тетної демократії в країні [10]. 

Наразі важко сподіватися, що сучасні українські партії будуть 
добровільно вводити ґендерні квоти перед парламентськими ви-
борами 2012 р. Тільки запровадження законодавчих квот паралель-
но з жорсткими санкціями за їх недотримання могло би значно підви-
щити рівень репрезентації жінок у представницьких органах влади.  

Наприклад, такі європейські країни, як Бельгія та Франція юри-
дично закріпили квоти для кандидатів, що балатуються до законо-
давчого органу. У Бельгії Виборчий кодекс передбачає, що: 

– у виборчих списках число кандидатів однієї статі не може 
бути більшим, ніж кандидатів іншої статі; перші два кандидати у 
списках не можуть бути однієї статі (Виборчий кодекс, стаття 117); 
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вом склалась і за результатами наступних виборів: у мажоритарних 
округах пермогу здобули 8 жінок (1,7% від загальної кількості 
депутатського корпусу Верховної Ради), а через партійні списки 
депутатами стали 20 жінок (4,4%); загальна частка жінок серед 
обранців четвертого скликання (2002-2006 рр.) складала 6,2%.  

Отже, досвід попередніх парламентських виборів, що прово-
дилися за мажоритарно-пропорційною системою, свідчить про те, 
що в українських реаліях жінки-кандидати мають більше шансів 
потрапити в законодавчий орган через партійні списки. Це пояс-
нюється тим, що для перемоги в округах кандидатам потрібні ве-
ликі фінансові ресурси для проведення виборчих кампаній та наяв-
ність ефективних соціальних зв’язків, яких значно менше у жінок. 
Такий висновок підтверджуюється і результатами виборів до Вер-
ховної Ради, які проходили за пропорційною системою із закрити-
ми партійними списками: у 2006 р. депутатські мандати отримали 
39 жінок (8,6% від загальної кількості депутатів), а у 2007 р. на по-
зачергових виборах – 36 жінок, що становить 8,1% . Це накращі 
результати за історію парламентаризму незалежної України [7]. 

З одного боку, система закритих загальнонаціональних спис-
ків розриває зв’язок між виборцем та парламентськими партіями, 
оскільки на практиці громадяни позбавляються можливості мати 
у законодавчому органі свого регіонального представника, але з ін-
шого – захищає жінок-кандидатів від ґендерних стереотипів, що 
існують в українському суспільстві та суттєво зменшують їх шанси 
на перемогу. Понад 40% українців переконані в наявності суспіль-
ного стереотипу, «що політика – це не жіноча справа». Чим вищий 
рівень керівної посади, тим більша частина громадян схильна бачи-
ти на цій посаді тільки чоловіка. Наприклад, на посаді Президента 
України «тільки чоловіка» хочуть бачити 47% громадян, а «тільки 
жінку» – 19%; 23% громадян віддають перевагу чоловіку-депутату 
і 8% – жінці. Причому негативне ставлення до жінки-депутата ви-
являють не тільки чоловіки, а й жінки (з них тількитільки 9% хоч-
уть бачити саме жінку в ролі народного депутата) [8, с. 46-50]. 

Отже, за умови абсолютної відсутності в Україні будь-яких квот 
(юридично закріплених та партійних), найбільш сприятливою для 
збільшення представництва жінок у парламенті є пропорційна ви-
борча система із закритими списками. НДІ прогнозує, що жінки 
становитимуть лише 6% від загальної кількості народних депу-
татів після виборів у 2012 р., які пройдуть за змішаною системою. 
Ця оцінка базується на розрахунках щодо розподілу місць серед 
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партій, зокрема, на основі вивчення громадської думки, проведе-
ного Центром Разумкова в травні 2011 р. Також було проаналізо-
вано поведінку партій щодо висунення жінок через списки канди-
датів та можливості жінок-кандидаток в одномандатних округах 
скористатися допомогою партії. Отримані приблизні цифри ґру-
нтуються на припущенні, що результати виборів відображатимуть 
реальний стан громадської думки і не будуть спотворені внаслідок 
серйозних випадків фальсифікації результатів голосування та ма-
ніпуляцій. Крім того, НДІ зазначає, що «якщо в 2012 р. парламент-
ські вибори проводимуться у схожий спосіб до місцевих виборів, 
котрі відбулися в жовтні 2010 р., то фальсифікації спотворять ре-
зультати голосування і можуть ще більше скоротити кількість об-
раних до парламенту жінок» [9]. 

Але необхідно зазначити, що без застосування дієвих механіз-
мів подолання ґендерної нерівності, недопредставленість жінок у 
виборних органах влади, зокрема у Верховній Раді, залишилася би 
занадто великою і за пропорційної виборчої системи. 

Ґендерні квоти – найбільш поширений спосіб реагування на 
проблему недопредставленості жінок і використовуються більш, 
ніж у 100 країнах світу. Існують три основних форми ґендерних 
квот: резервування місць, законодавчі квоти і партійні квоти. В той 
час, як зарезервовані місця регулюють безпосередньо кількість 
жінок в органах влади, дві інші форми встановлюють мінімальну 
частку присутності жінок у списках кандидатів від партій. Якщо 
резервування місць для жінок та застосування законодавчих квот 
є результатом державної політики щодо забезпечення ґендерної 
рівності в політичній сфері, то партійні квоти для жінок є проявом 
добровільної відповідальності окремих партій за розвиток пари-
тетної демократії в країні [10]. 

Наразі важко сподіватися, що сучасні українські партії будуть 
добровільно вводити ґендерні квоти перед парламентськими ви-
борами 2012 р. Тільки запровадження законодавчих квот паралель-
но з жорсткими санкціями за їх недотримання могло би значно підви-
щити рівень репрезентації жінок у представницьких органах влади.  

Наприклад, такі європейські країни, як Бельгія та Франція юри-
дично закріпили квоти для кандидатів, що балатуються до законо-
давчого органу. У Бельгії Виборчий кодекс передбачає, що: 

– у виборчих списках число кандидатів однієї статі не може 
бути більшим, ніж кандидатів іншої статі; перші два кандидати у 
списках не можуть бути однієї статі (Виборчий кодекс, стаття 117); 
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– якщо партія не дотримується положень щодо ґендерного скла-
ду, виборчі органи не приймають її список до реєстрації (Виборчий 
кодекс, ст.119). 

У Франції уряд субсидує політичні партії, а надання таких суб-
сидій залежить від дотримання партіями ґендерних квот. Якщо різ-
ниця між числом кандидатів кожної статі від партії чи групи пере-
вищує 2%, то субсидії, що надаються партії чи групі, будуть ско-
рочені на 75% від такої різниці (Закон №88-227, ст. 9.1). Напри-
клад, якщо представлено тільки 40% жінок, різниця між кількістю 
кандидатів кожної статі становить 20%. Оскільки штраф становить 
75% від цієї різниці, то субсидії будуть скорочені на 15% [11, с. 189, 
223]. 

В Україні були спроби запровадити ґендерні законодавчі квоти. 
У 2008 р. Верховна Рада прийняла за основу проект Закону Укра-
їни «Про внесення змін та доповнень до деяких законів України 
(щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків у виборчому процесі)». У законопроекті було запропоновано 
обов’язково забезпечувати представництво у виборчому списку 
в кожній п’ятірці кандидатів у депутати як жінок, так і чоловіків. 
Але нормами цього проекту не було передбачено механізму реалі-
зації законодавчих новацій. У лютому 2010 р. цей законопроект не 
підтримали Партія регіонів та Комуністична партія України, і в 
результаті його було відхилено та знято з розгляду [12, с. 71-72]. 

У Комітеті з питань соціальної політики та праці знаходиться 
на опрацюванні проект Закону України «Про внесення змін до де-
яких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків у сфері праці)» від 12.05.2011. У цьому зако-
нопроекті змінами до законів України «Про вибори народних депу-
татів України» та «Про вибори депутатів Верховної Ради Автоно-
мної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних та місь-
ких голів» передбачається встановити обов’язкове забезпечення 
представництва в кожній п’ятірці кандидатів у депутати як жінок, 
так і чоловіків на рівні не менше двох осіб однієї статі. Позитив-
ним сигналом є те, що один з ініціаторів законопроекту, Я.Сухий, 
належить до партії влади [13]. 

Наприкінці жовтня 2011 р. в рамках головування України у 
Комітеті міністрів Ради Європи пройшла Міжнародна конференція 
«Сучасні тенденції розвитку національних механізмів забезпечення 
рівності жінок та чоловіків в європейських країнах». Співорганіза-
торами конференції виступили Програма розвитку ООН та Пред-
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ставництво Європейського Союзу в Україні. Віце-прем’єр-міністр 
України, Міністр соціальної політики України С.Тігіпко зазначив, 
що, у зв’язку з проголошеним Україною курсом на європейську інте-
грацію, питання ґендерної рівності, які є пріоритетними для ЄС, на-
бувають особливого значення для української держави. Він також 
запевнив, що для поліпшення ґендерної ситуації в Україні готуються 
законодавчі ініціативи. Зокрема, обговорюється питання щодо кво-
тування представництва жінок у виборчих списках політичних пар-
тій [14]. 

Не дивлячись на те, що питання запровадження правових ме-
ханізмів подолання ґендерної нерівності піднімається все частіше, 
все ж таки українське політичне середовище ще не готове до його 
вирішення. Але сам факт наявності у суспільстві дискусії щодо вве-
дення квот може сприяти підвищенню обізнаності про бар’єри для 
представництва жінок і може спонукати до роботи з пошуку мож-
ливостей подолання цих перешкод. Велике значення для захисту 
прав жінок має активність жіночих організацій. Одним із прикла-
дів прояву активної громадської позиції щодо захисту прав жінок 
було офіційне звернення більш, ніж двадцяти лідерів жіночіх ор-
ганізацій та організацій, що займаються проблемами ґендерної рів-
ності до Президента України з проханням накласти вето на новий 
Закон України «Про вибори народних депутатів» та запропонува-
ти парламенту забезпечити норми, які би гарантували обов’язкову 
присутність жінок у кожній п’ятірці списку партій (ст. 53 Закону) 
та санкції за невиконання цієї норми у вигляді зняття списку 
партії з реєстрації для участі у виборах (ст. 60 Закону) [15]. 

Необхідно також відзначити активну позицію щодо паритет-
ної демократії депутатів-жінок, результатом якої було створення 
у Верховній Раді 6 грудня 2011 р. міжфракційного депутатського 
об'єднання «Рівні можливості». До об´єднання ввійшли 15 народ-
них депутатів із різних парламентських фракцій, серед яких є і два 
чоловіка – заступник Голови Верховної Ради України М.Томенко 
та Голова Комітету з питань європейської інтеграції Б.Тарасюк. 
Ініціатори створення об'єднання своїми пріоритетними завдання-
ми вважають відстоювання рівних можливостей чоловіків і жінок 
в питаннях здобуття роботи, освіти, доступу до медицини, участі 
в суспільно-політичному житті України. Вони також заявили, що 
хочуть змінювати суспільні стереотипи в питаннях ґендерної по-
літики, зокрема піднімати питання введення добровільних квот 
для більшого представлення жінок у партійних виборчих списках. 
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– якщо партія не дотримується положень щодо ґендерного скла-
ду, виборчі органи не приймають її список до реєстрації (Виборчий 
кодекс, ст.119). 

У Франції уряд субсидує політичні партії, а надання таких суб-
сидій залежить від дотримання партіями ґендерних квот. Якщо різ-
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Із цієї заяви можна зробити висновок, що народні депутати песи-
містично ставляться до можливості впровадження законодавчих 
ґендерних квот, принаймні найближчим часом. Хоча світовий досвід 
доводить, що в перспективі така парламентська група (що відсто-
ює інтереси жінок) здатна ініціювати відповідні зміни до вибор-
чого законодавства. Наприклад, зусиллями Парламентського жіно-
чого клубу Македонської Республіки було внесено зміни до вибор-
чого законодавства, згідно з яким кожен третій кандидат у вибор-
чих партійних списках повинен бути тієї статі, яка найменше пред-
ставлена. У Бразилії завдяки Жіночій групі було прийнято закон 
про квоти і закон проти насильства щодо жінок [16]. 

Більшість країн Західної Європи, зокрема такі, як Швеція, Нор-
вегія, Німеччина, Австрія, Нідерланди, віддали перевагу добровіль-
ному партійному квотуванню. Процес запровадження добровільних 
ґендерних квот займає не одне десятиріччя. Питання ґендерного кво-
тування та інших механізмів забезпечення ґендерної демократії під-
німалися в цих країнах ще у 70-80-х рр. минулого сторіччя. Країни, 
в яких не так давно розпочалися процеси демократизації (до них 
належить і Україна) повинні шукати шляхи та механізми, які би 
забезпечили можливість якомога швидше долати ґендерну нерів-
ність. Очевидно, що через реформування виборчого законодавства 
ці процеси можна значно прискорити. Такі країни, як Республіка 
Македонія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Сло-
венія, Румунія, Киргизстан, Узбекистан, Вірменія пішли шляхом 
впровадження саме законодавчих ґендерних квот [17].  

Враховуючі досліджені у статті українські суспільно-політичні 
реалії, можна зробити прогноз, що наступні парламентські вибори 
2012 р. відбудуться без запровадження ґендерних квот (ані зако-
нодавчих, ані партійних). У рамках змішаної виборчої системи, за 
якою будуть обиратися народні депутати, недопредставленість жінок 
у Верховній Раді буде ще більшою, ніж вона є зараз. Отже, нещо-
давно прийнятий у 2011 р. новий Закон України «Про вибори наро-
дних депутатів» створить ще більше перешкод для жінок-кандидаток 
та посилить ґендерний дисбаланс у парламенті.  

Але позитивні зрушення все ж таки мають місце в українському 
суспільстві. Останнім часом піднімається питання впровадження 
ґендерних квот в Україні політиками, ЗМІ, жіночими організаціями 
та міжнародним співтовариством, але цього замало. Щоби відпо-
відати європейським стандартам розвитку та будувати сталу демо-
кратію, держава має терміново вжити спеціальні заходи щодо ви-
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правлення ґендерної ситуації. По-перше, необхідно, щоб і надалі, 
після парламентських виборів 2012 р., у Верховній Раді України 
продовжило свою роботу міжфракційне об'єднання депутатів-жінок, 
яке би займалося соціальними та ґендерними питаннями на зако-
нодавчому рівні, зокрема проблемою ґендерного квотування. По-
друге, потрібно розробляти та реалізовувати державні програми що-
до підготовки жінок до участі у політичному житті та розвитку по-
літичної культури населення. По-третє, необхідно створювати спри-
ятливі умови для розвитку жіночих організацій, які будуть відсто-
ювати інтереси жінок та сприяти їх залученню до активної політич-
ної діяльності. По-четверте, повинна проводитися активна робота 
з боку держави та громадських організацій з лідерами партій що-
до запровадження партійних квот. Тільки комплексне впровадже-
ння відповідних механізмів та стимулів дозволять суттєво покра-
щити становище української жінки у політичному житті.  
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Із цієї заяви можна зробити висновок, що народні депутати песи-
містично ставляться до можливості впровадження законодавчих 
ґендерних квот, принаймні найближчим часом. Хоча світовий досвід 
доводить, що в перспективі така парламентська група (що відсто-
ює інтереси жінок) здатна ініціювати відповідні зміни до вибор-
чого законодавства. Наприклад, зусиллями Парламентського жіно-
чого клубу Македонської Республіки було внесено зміни до вибор-
чого законодавства, згідно з яким кожен третій кандидат у вибор-
чих партійних списках повинен бути тієї статі, яка найменше пред-
ставлена. У Бразилії завдяки Жіночій групі було прийнято закон 
про квоти і закон проти насильства щодо жінок [16]. 

Більшість країн Західної Європи, зокрема такі, як Швеція, Нор-
вегія, Німеччина, Австрія, Нідерланди, віддали перевагу добровіль-
ному партійному квотуванню. Процес запровадження добровільних 
ґендерних квот займає не одне десятиріччя. Питання ґендерного кво-
тування та інших механізмів забезпечення ґендерної демократії під-
німалися в цих країнах ще у 70-80-х рр. минулого сторіччя. Країни, 
в яких не так давно розпочалися процеси демократизації (до них 
належить і Україна) повинні шукати шляхи та механізми, які би 
забезпечили можливість якомога швидше долати ґендерну нерів-
ність. Очевидно, що через реформування виборчого законодавства 
ці процеси можна значно прискорити. Такі країни, як Республіка 
Македонія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Сло-
венія, Румунія, Киргизстан, Узбекистан, Вірменія пішли шляхом 
впровадження саме законодавчих ґендерних квот [17].  

Враховуючі досліджені у статті українські суспільно-політичні 
реалії, можна зробити прогноз, що наступні парламентські вибори 
2012 р. відбудуться без запровадження ґендерних квот (ані зако-
нодавчих, ані партійних). У рамках змішаної виборчої системи, за 
якою будуть обиратися народні депутати, недопредставленість жінок 
у Верховній Раді буде ще більшою, ніж вона є зараз. Отже, нещо-
давно прийнятий у 2011 р. новий Закон України «Про вибори наро-
дних депутатів» створить ще більше перешкод для жінок-кандидаток 
та посилить ґендерний дисбаланс у парламенті.  

Але позитивні зрушення все ж таки мають місце в українському 
суспільстві. Останнім часом піднімається питання впровадження 
ґендерних квот в Україні політиками, ЗМІ, жіночими організаціями 
та міжнародним співтовариством, але цього замало. Щоби відпо-
відати європейським стандартам розвитку та будувати сталу демо-
кратію, держава має терміново вжити спеціальні заходи щодо ви-
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правлення ґендерної ситуації. По-перше, необхідно, щоб і надалі, 
після парламентських виборів 2012 р., у Верховній Раді України 
продовжило свою роботу міжфракційне об'єднання депутатів-жінок, 
яке би займалося соціальними та ґендерними питаннями на зако-
нодавчому рівні, зокрема проблемою ґендерного квотування. По-
друге, потрібно розробляти та реалізовувати державні програми що-
до підготовки жінок до участі у політичному житті та розвитку по-
літичної культури населення. По-третє, необхідно створювати спри-
ятливі умови для розвитку жіночих організацій, які будуть відсто-
ювати інтереси жінок та сприяти їх залученню до активної політич-
ної діяльності. По-четверте, повинна проводитися активна робота 
з боку держави та громадських організацій з лідерами партій що-
до запровадження партійних квот. Тільки комплексне впровадже-
ння відповідних механізмів та стимулів дозволять суттєво покра-
щити становище української жінки у політичному житті.  
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Етнічний чинник у виборчому процесі України:  
політико-технологічний аспект 

 
У статті аналізуються особливості впливу етнічного фак-

тора на ефективність стратегії і тактики виборчих кампаній та 
специфіку застосування виборчих технологій в Україні. Визначені 
основні форми прояву етнічного чинника у вітчизняному виборчо-
му процесі та сформульовані практичні рекомендації щодо їх враху-
вання при плануванні й веденні виборчих кампаній.  

Ключові слова: етнічність, фактор (чинник), етнонаціональна 
структура населення, вибори, виборчий процес, виборча кампанія, 
виборчі технології. 

 
В умовах поліетнічного складу населення України та незавер-

шеного процесу формування української політичної нації етнічна 
неоднорідність та регіональні відмінності населення стають кон-
текстом багатьох політичних подій, що особливо чітко проявля-
ється під час виборчих кампаній. Як відзначає український дос-
лідник А.Лагутін, така політизація етнічної сфери є наслідком мас-
штабної маргіналізації населення, яке не має виражених політич-
них інтересів. У цих умовах етнокультурні відмінності стають ос-
новою первинного духовно-ідеологічного і соціально-політичного 
розмежування між групами [3].  

Враховуючи таку важливу роль етнічного чинника у вітчиз-
няному політичному процесі в цілому і у виборчому, зокрема, укра-
їнські дослідники прагнуть активно вивчати різноманітні форми 
його прояву. Цей інтерес вже сьогодні вилився у низку досліджень, 
що охоплюють широке коло проблем впливу етнічного на форму-
вання і розвиток політичної культури українського суспільства, 
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етнічних аспектів політичної участі та електорального вибору, 
питань етнополітики в програмних документах політичних партій, 
впливу етнонаціональних меншин на зовнішню політику україн-
ської держави. Найбільш помітний внесок у розвиток цих напря-
мів здійснений такими авторами, як І.Буркут, О.Газізова, В.Євтух, 
І.Зварич, О.Калакура, В.Котигоренко, О.Кривицька, А.Круглашов, 
Г.Луцишин, А.Малюська, О.Михайлич, М.Панчук, Н.Ротар та ін. 

Водночас майже недослідженим залишається такий аспект, як 
вплив етнічного фактора на особливості стратегії і тактики веде-
ння виборчих кампаній. Адже вплив цей очевидний, а тому перед 
політиками і політконсультантами постає проблема врахування 
всіх можливих форм його прояву при розробці виборчих техно-
логій з метою забезпечення їх максимальної ефективності.  

Відтак, мета нашої розвідки – проаналізувати особливості впли-
ву етнічного фактора на ефективність стратегії і тактики виборчих 
кампаній та специфіку застосування виборчих технологій в Україні.  

Перш, ніж перейти до безпосереднього розгляду нашої проб-
леми, дамо загальну характеристику етнонаціональній структурі 
населення нашої країни. Зазначимо, що вона є мозаїчною: за да-
ними перепису 2001 р., на територіїУкраїни проживали представ-
ники понад 130 етнічних груп, серед яких 77,8% – українці, 17,3% 
– росіяни, 0,6% – білоруси, 0,5% – молдовани і кримські татари, 
0,4% – болгари, по 0,3% – угорці, румуни і поляки, 2% – інші 
національності (детальніше див. Табл. 1).  

Таблиця 1 

Етнонаціональна структура населення України [6] 

Національність Кількість (тис. осіб) % від усього населення 
Українці 37541,7 77,8 
Росіяни 8334,1 17,3 
Білоруси 275,8 0,6 
Молдавани 258,6 0,5 
Кримські татари 248,2 0,5 
Болгари 204,6 0,4 
Угорці 156,6 0,3 
Румуни 151,0 0,3 
Поляки 144,1 0,3 
Євреї 103,6 0,2 
Вірмени 99,9 0,2 
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Греки 91,5 0,2 
Татари 73,3 0,2 
Цигани 47,6 0,1 
Азербайджанці 45,2 0,1 
Грузини 34,2 0,1 
Німці 33,3 0,1 
Гагаузи 31,9 0,1 
Інші національності 177,1 0,4 

 
При цьому переважає дисперсний тип розселення національ-

них меншин, однак в окремих регіонах існують території з їх ком-
пактним проживанням, зокрема, кримських татар у Криму, угор-
ців – на Закарпатті, болгар – в Одеській і Запорізькій областях, ру-
мунів – у Чернівецькій і Закарпатській, греків – у Донецькій об-
ласті, молдован – в Одеській і Чернівецькій областях, білорусів – 
у Волинській і Рівненській областях, гагаузів – в Одеській обла-
сті, поляків – у селах Вінницької, Житомирської, Хмельницької 
областей, а також у Києві, Львові, Рівному і Чернівцях. Окремо 
слід звернути увагу на концентрацію етнічних росіян, які склада-
ють 44% населення у Донецькій області, 45% – у Луганській, 33% – 
у Харківський, а також становлять абсолютну більшість у Криму. 
Регіонами з великою концентрацією росіян також можна назвати 
Дніпропетровську, Запорізьку області та м. Київ [6].  

Важлива особливість територій із компактним проживанням 
нацменшин полягає у тому, що їх представники, як правило, від-
різняються специфічними інтересами, що знаходять вираження в 
електоральних орієнтаціях, а також досить обережно ставляться до 
будь-яких ідей і меседжів націоналістичного спрямування, які ними 
сприймаються як загроза власній національно-культурній само-
бутності. Виключення складають хіба що кримські татари, які тра-
диційно підтримують українські націонал-демократичні сили. Проте 
така позиція має швидше ситуативний характер, оскільки кримські 
татари не стільки орієнтовані на український націоналізм, скільки 
реагують на більшу загрозу з боку проросійських політиків.  

Слід також відзначити, що нацменшинам притаманна наяв-
ність своїх «лідерів громадської думки» – зазвичай це активісти 
громадсько-політичних рухів і національно-культурних товариств, 
які користуються авторитетом серед представників свого етносу. 
Відповідно, включення цих лідерів до виборчих списків або ж за-
лучення їх до агітаційної роботи є важливим чинником підтрим-
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ки з боку відповідних меншин. У цьому напрямку активно працює 
Партія регіонів, у лавах якої чимало представників угорських і ру-
мунських громад. Аналогічним чином, присутність у списку «Нашої 
України» лідерів Меджлісу кримськотатарського народу Р.Чубарова 
і М.Джемілєва дозволила цьому блоку заручитися підтримкою 
кримських татар на виборах 2006-2007 рр. Вкотре схожої домов-
леності було досягнуто на парламентських виборах 2012 р., коли 
М.Джемілєв був висунутий дванадцятим номером у списку Все-
українського об’єднання «Батьківщина».  

Особливістю поліетнічних регіонів, зазвичай, є наявність між-
етнічних конфліктів або передумов для їх розгортання, що нерідко 
використовуються при розробці «брудних» виборчих технологій. 
Проте тут слід відзначити, що далеко не в усіх регіонах України 
можливе використання таких методів. Найбільш «чутливою» в цьо-
му сенсі є АР Крим, де існує багато гострих протиріч між крим-
ськими татарами і російським населенням. На цьому тлі деяким 
політикам вдається здобувати певну політичну підтримку.  

На противагу, у Чернівецькій області, що традиційно вирізня-
ється високим рівнем міжетнічної толерантності, технології, спря-
мовані на провокування етнічних конфліктів малоефективні. Так, 
під час президентських виборів 2004 р. у Чернівцях мали місце про-
вокації, спрямовані на розпалення міжетнічної ворожнечі. Однак, 
як зазначає І.Буркут, вони мали ефект, діаметрально протилежний 
запланованому. Масове усвідомлення небезпеки міжетнічного 
конфлікту, нехай і гіпотетичної, призвело до покращення відно-
син між людьми різних національностей [1, с. 253]. 

У цілому, вподовж 2000-2010 рр. у сфері міжетнічної терпи-
мості в Україні спостерігалася стабільна ситуація з тенденцією до 
наростання національного ізоляціонізму і поширення ксенофоб-
ських настроїв, яка проте дещо послабилась, починаючи з 2008 р. 
(див. Табл. 2–3). 

При цьому простежуються регіональні відмінності: населення 
західних областей вирізняється найбільш вираженою українською 
ідентичністю, найменшою толерантністю до росіян і значним по-
ширенням антисемітських настроїв, у той час як на Сході толеран-
тність до нацменшин вища. Інші регіони займають свою нішу – Пів-
день ближче до Сходу, а Центр – до Заходу. Крім того, найбіль-
шу толерантність демонструють мешканці Києва (19,6%) і неве-
ликих міст (19,1%), а найменшу – мешканці сіл (13,7%) [7; 8]. 
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Таблиця 2 

Показники національної дистанційованості населення  
України (шкала Богардуса) [11, с. 532] 

Національна 
дистанційова-
ність населен-
ня України від 

Індекс національної дистанційованості (шкала 1-7 балів) 

 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2010 
азербайджанців   5,8 5,8 5,7 5,8 5,7 5,7 
американців* 4,8 4,9 5,4 5,5 5,4 5,7 5,6 5,5 
арабів   6,1 6,1 6,0 6,1 6,0 6,0 
афганців   6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 
білорусів* 2,8 2,7 4,2 4,1 3,9 4,1 3,9 4,0 
грузинів* 5,4 5,3 5,4 5,5 5,4 5,5 5,4 5,5 
євреїв* 3,9 3,9 5,1 5,1 5,0 5,2 4,9 5,1 
китайців   5,9 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 
кримських  
татар* 

4,9 5,0 5,6 5,5 5,4 5,5 5,4 5,3 

молдаван 5,1 5,1 5,3 5,2 5,1 5,4 5,2 5,2 
негрів   6,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 
німців* 4,8 4,9 5,2 5,2 5,4 5,3 5,2 5,3 
поляків* 4,8 4,9 5,0 5,0 4,8 5,0 4,8 4,9 
росіян 2,3 2,2 3,3 3,1 3,1 3,2 3,0 3,3 
румун* 5,2 5,2 5,4 5,4 5,1 5,3 5,2 5,3 
сербів 5,4 5,4      5,1 
словаків 5,0 5,0 5,1 5, 4,9 5,1 4,9 4,9 
турків 5,6 5,6 5,9 5,9 5,7 5,8 5,8 5,7 
угорців* 5, 5, 5,4 5,4 5,1 5,3 5,1  
українців 1,6 1,6 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 
циган* 5,6 5,7 6,0 6,1 6,0 6,1 6,0 6,1 
чехів   5,3 5,3 5,1 5,3 5,2 5,2 
чеченців  6,1 6,3 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 
Інтегральний 
індекс націо-
нальної диста-
нційованості 
за 10-ма наці-
ональностями 
позначеними 
«*» 

4,7 4,8 5,3 5,3 5,4 5,3 5,1 5,1 
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Таблиця 3 

Рівень міжетнічної толерантності  
українського суспільства [11, с. 532] 

Толерантність 
(до 4) 

Відособленість  
(від 4-до 5) 

Ізольованість  
(від 5 — до 6) 

Ксенофобія  
(більше 6) 

2006 
українці, 
росіяни, 
закордонні 
українці 

білоруси, 
поляки 

словаки, євреї, німці, 
румуни, угорці, чехи, 
молдавани, грузини, 
кримські татари, 
американці, азербай-
джанці, турки,  
китайці, негри 

араби, 
афганці, 
цигани, 
чеченці 

2008 
українці, 
росіяни, 
закордонні 
українці 
білоруси 

поляки, євреї, 
словаки 

німці, румуни, угорці, 
чехи, молдавани, 
грузини, кримські 
татари, американці, 
азербайджанці,  
турки, китайці 
негри, араби, цигани 

афганці, 
чеченці 

2010 
українці,  
росіяни,  
закордонні 
українці 

поляки, словаки, 
білоруси 

євреї, німці, румуни, 
чехи, молдавани, 
грузини, кримські 
татари, американці, 
азербайджанці, 
турки, китайці, негри. 

араби, афганці, 
цигани, чеченці 

 
Тенденція до наростання національного ізоляціонізму підштов-

хує деякі політичні сили до використання технологій, пов’язаних 
з етнічними питаннями. Зокрема, цю тематику досить активно екс-
плуатує ВО «Свобода», проте поки що вона дає ефект лише у за-
хідних областях, де етнічний аспект політичного іміджу важли-
віший. На президентських виборах 2009-2010 рр. проти А.Яценюка 
було використано провокативну технологію у вигляді звинувачень 
у приховуванні єврейського походження, розраховану на відвер-
нення від нього частини електорату Західної України. Практика 
поки що доводить, що такі технології в Україні малоефективні. На-
ціональний ізоляціонізм щодо більшості проживаючих в Україні 
меншин, і зокрема євреїв, не перетнув межу ксенофобії, за якою, 
вочевидь, ці технології будуть більш реультативними. 
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Таблиця 3 
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Важлива риса електоральної специфіки України полягає та-
кож в існуванні ще одного виміру етнічної структури – лінгво-
етнічного. За даними перепису населення 2001 р. серед етнічних 
українців частка тих, хто вважає рідною мову своєї національності, 
істотно нижча, ніж серед росіян (відповідно 85,2% проти 95,9%) [5].  

Таблиця 4 

Мовний склад населення України (за даними всеукраїнсько-
го перепису населення 2001 р.)[5] 

 Вважали рідною мовою ( %) 
 мову своєї 

національ-
ності 

українську російську іншу мову 

Українці 85,2 ---- 14,8 0,0 
Росіяни 95,9 3,9 ---- 0,2 
Білоруси 19,8 17,5 62,5 0,2 
Молдавани 70,0 10,7 17,6 1,7 
Кримські татари 92,0 0,1 6,1 1,8 
Болгари 64,2 5,0 30,3 0,5 
Угорці 95,4 3,4 1,0 0,2 
Румуни 91,7 6,2 1,5 0,6 
Поляки 12,9 71,0 15,6 0,5 
Євреї 3,1 13,4 83,0 0,5 
Вірмени 50,4 5,8 43,2 0,6 
Греки 6,4 4,8 88,5 0,3 
Татари 35,2 4,5 58,7 1,6 
Цигани 44,7 21,1 13,4 20,8 
Азербайджанці 53,0 7,1 37,6 2,3 
Грузини 36,7 8,2 54,4 0,7 
Німці 12,2 22,1 64,7 1,0 
Гагаузи 71,5 3,5 22,7 2,3 
інші національ-
ності 32,6 12,5 49,7 5,2 

 
Доповнення цих даних результатами соціологічних досліджень 

(див. Табл. 5-6) дозволяє констатувати наявність в українському 
суспільстві чотирьох великих етномовних груп: україномовних ук-
раїнців, російськомовних українців, російськомовних росіян та гро-
мадян-білінгвів. Така специфіка лінгво-етнічної структури сприяє 
перетворенню мовного питання на один із лейтмотивів виборчого 
процесу в Україні.  
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Таблиця 5 

Мовна ідентичність громадян України за рідною мовою 
(1992-2010) [11, с. 533] 

 
 

Таблиця 6 

Мовна ідентичність громадян України за мовою спілкуван-
ня (1992-2010) [11, с. 533] 

 

Ваша рідна мова? 

 
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Українська 
 61,9 62,3 62,5 61,9 63,8 63,9 61,1 62,3 65,1 65,1 

Російська 
 34,9 34,7 36,1 36,5 35,1 34,5 35,7 36,4 33,1 32,5 

Інша 
 3,0 2,6 1,4 1,5 1,2 1,5 1,8 1,2 1,7 2,3 

Не відповіли 0,3 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 

Якою мовою (мовами) ви переважно спілкуєтеся у вашій родині (вдома)? 
 

 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Переважно 
українською 
 

36,8 36,7 36,9 37,6 39,1 38,2 38,4 38,0 42,0 44,2 

Переважно  
російською 
 

29,0 32,4 33,1 33,4 36,0 33,2 34,3 39,2 36,8 38,8 

І українською, і 
російською  
(залежно від  
обставин) 

32,0 29,4 29,6 28,4 24,8 28,0 26,3 22,6 19,9 16,1 

Іншою 
 2,0 0,7 0,4 0,5 0,2 0,5 0,9 0,3 0,8 0,9 

Не відповіли 0,2 0,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 
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Оскільки мовна самоідентифікація є однією з визначальних 
складових етнічної ідентифікації, напередодні виборів деякі полі-
тичні сили штучно нагнітають ситуацію навколо мовного питання, 
здобуваючи на цьому певні політичні дивіденди та відвертаючи 
увагу громадськості від більш важливих суспільних проблем. 

Питання про надання російській мові офіційного статусу пору-
шувалось у ході практично всіх виборчих кампаній. За цей час було 
розроблено велику кількість законопроектів, які мали на меті змі-
ну статусу російської мови, однак жодного рішення по них так і 
не було прийнято. Не мали юридичних наслідків і спроби органів 
місцевого самоврядування східних областей України надати ро-
сійській мові статусу регіональної на основі Європейської хартії 
регіональних мов або мов меншин [2], ініційовані Партією регі-
онів після виборів 2006 р. Після актуалізації цієї теми під час пре-
зидентських виборів 2009-2010 рр., вирішення питання знову було 
відкладене. Напередодні же парламентських виборів 2012 р. було 
ухвалено Закон України «Про засади державної мовної політики» 
[9], яким передбачено можливість надання статусу регіональних 
окремим мовам на території окремих адміністративно-територіальних 
одиниць. Проте його впровадження на практиці наштовхнулося на 
низку проблем, тому сказати, що мовне питання в Україні зняте, 
ніхто не наважиться. 

Основна причина провалу більшості цих ініціатив полягає у 
тому, що політизація мовної проблеми в Україні є штучною і дуже 
вигідна деяким політичним гравцям, а тому вона ще довго буде 
використовуватись у виборчих кампаніях. Сподіватись, що ініці-
атори надання російській мові статусу другої державної найбли-ж-
чим часом втілять свої обіцянки у життя не варто, оскільки вони 
одразу втратять тему для передвиборної риторики, яка розколює 
суспільство та надає електоральних дивідендів під час чергових 
виборів. 

На нашу думку, використання мовної проблематики в Україні 
є дуже небезпечним, оскільки підживлює регіональну ідентичність 
та соціальну напругу в суспільстві. До того ж, розрахунок на під-
тримку етномовних груп не завжди справджується, а експлуатація 
мовної теми у чистому вигляді практично ніколи не спрацьовува-
ла, про що свідчить провал таких політичних проектів як «Соці-
ально-ліберальне об’єднання (СЛОн)» у 1998 р., «Російський блок 
– За російську мову та єдність» і ПСПУ у 2002 р., і Опозиційний 
блок «Не Так!» у 2006 р., Блок Наталії Вітренко у 2006-2007 рр. 
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Наразі мовна тема ефективно використовується лише Партією регі-
онів та В.Януковичем, однак це їм вдається лише за рахунок ефек-
тивності решти складових політичного іміджу. Тому слід погоди-
тися з О.Михайличем, що експлуатація мовного питання може при-
нести електоральні дивіденди лише при поєднанні з удалими со-
ціально-економічними гаслами і переконаності виборців у мож-
ливостях об’єкта вибору втілити обіцянки в життя [4, с. 102]. 

Однак мовний фактор має й іншу форму прояву у виборчому 
процесі, яка часто ігнорується учасниками виборів. Україна є де 
факто двомовною країною, а тому проводячи виборчу кампанію 
варто використовувати дві мови у рекламно-агітаційних матеріа-
лах. Крім того, при веденні агітації на територіях компактного про-
живання національних меншин, доцільно використовувати домі-
нуючу мову місцевого населення. Деякі політичні сили враховують 
цю обставину, що додає їм електоральної підтримки. У той же час, 
чимало учасників виборів ігнорують цю специфіку, використову-
ючи уніфіковану україномовну рекламно-агітаційну продукцію. 

Нарешті, ще однією формою прояву етнічного чинника у віт-
чизняному виборчому процесі є особливості електоральної пове-
дінки населення окремих регіонів країни, обумовлені специфікою 
етнічного складу, ментальними рисами, соціально-економічною 
структурою, культурно-історичними традиціями та зовнішніми орі-
єнтаціями. В Україні у цьому плані чітко простежується регіона-
льний поділ на три великих зони: Західна Україна, Центральна і 
Північно-Східна Україна, Південно-Східна Україна та АР Крим.  

На перший погляд може здатися, що така регіональна дифе-
ренціація не має під собою етнічного ґрунту і є лише результатом 
різного історичного минулого цих регіонів. Однак, регіональні від-
мінності часто базуються на етнічній основі. З цього приводу Ш.Рік 
досить справедливо відзначає, що фактор регіональної ідентично-
сті є «націоналітарним» утвержденням регіонального колективу, 
«голосом» регіональної групи [10, с. 212].Українська специфіка 
повністю підпадає під це твердження, оскільки вітчизняна регіо-
нальна ідентичність є, по-суті, проявом етнічної ідентичності, і на 
сьогоднішній день виступає однією з основних детермінант елек-
торальної поведінки населення різних регіонів країни. 

Так, наприклад, населення західноукраїнських областей від-
різняється вищою політичною активністю, про що, зокрема, свід-
чить традиційно вища, порівняно з іншими регіонами, явка на ви-
бори. Тут найбільше поширені західноєвропейські політичні і куль-
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турні орієнтації, краще сприймаються ідеї ринкової економіки. Ці 
риси великою мірою обумовлені етнічною структурою населен-
ня, значну частину якого складають (або складали) представники 
європейських народів, а також тривалим входженням цих терито-
рій до складу різних європейських держав та відповідними куль-
турними впливами.  

На противагу, для південно-східних областей та АР Крим ха-
рактерна зовсім інша електоральна специфіка, що характеризує-
ться домінуванням політичних та соціально-економічних цінно-
стей робітничого класу і традиційною зовнішньополітичною орієн-
тацією на Росію. Обумовлена ця специфіка промисловим харак-
тером економіки та етнічною структурою населення, значну час-
тину якого складають етнічні росіяни, а російська мова є доміну-
ючою не тільки у містах, але й часто у сільській місцевості. 

Своєрідним «буфером» є Центральна і Північно-Східна Укра-
їна, переважну частину населення якої складають етнічні українці. 
Для місцевого населення характерне домінування селянської психо-
логії, оскільки навіть міста сьогодні великою мірою розвиваються 
за рахунок міграції сільських жителів. Ідеї ринкової економіки і 
вільного підприємництва сприймаються достатньо обережно, що 
обумовлено радянським колгоспним минулим. Для зовнішньополі-
тичних орієнтацій характерний певний дуалізм: частина населення 
віддає перевагу прозахідному вектору, а частина проросійському. 
Останній чинник зумовлений значною часткою росіян і білорусів 
у етнонаціональній структурі регіону, а також широкими родин-
ними зв’язками з відповідними сусідніми країнами. 

Таким чином, етнічний фактор справляє сьогодні значний вплив 
на процес організації і ведення виборчих кампаній в Україні, ве-
ликою мірою обумовлюючи різні електоральні орієнтації та осо-
бливості електоральної поведінки населення різних регіонів Украї-
ни, а також створюючи сприятливі умови для маніпуляцій навко-
ло етнічної і мовної проблематики. Саме тому при розробці стра-
тегії і тактики виборчих кампаній необхідно обов’язково врахо-
вувати всі можливі аспекти прояву етнічного фактора у кожному 
регіоні країни, оскільки його ігнорування або недостатня увага 
можуть призвести до серйозних помилок. 

Крім того, етнічний фактор у вітчизняному виборчому про-
цесі має й важливе ресурсне значення, оскільки може надавати 
додаткові можливості у виборчій кампанії, завдяки використанню 
мов нацменшин у спеціалізованій рекламно-агітаційній продук-
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ції та проблем міжетнічних відносин у гаслах, меседжах і діяль-
ності. Однак в останньому випадку обов’язково необхідно врахо-
вувати кон’юнктуру: якщо в одних регіонах роздмухування між-
етнічних протиріч приносить певні політичні дивіденди, то в інших 
більш актуальною є підтримка стабільних і толерантних міжетніч-
них відносин. Разом із тим, використовуючи технології, спрямо-
вані на загострення міжнаціональних суперечностей, слід пам’я-
тати, що вони несуть серйозну загрозу національній безпеці і не є 
прийнятними у демократичному суспільстві.  
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турні орієнтації, краще сприймаються ідеї ринкової економіки. Ці 
риси великою мірою обумовлені етнічною структурою населен-
ня, значну частину якого складають (або складали) представники 
європейських народів, а також тривалим входженням цих терито-
рій до складу різних європейських держав та відповідними куль-
турними впливами.  

На противагу, для південно-східних областей та АР Крим ха-
рактерна зовсім інша електоральна специфіка, що характеризує-
ться домінуванням політичних та соціально-економічних цінно-
стей робітничого класу і традиційною зовнішньополітичною орієн-
тацією на Росію. Обумовлена ця специфіка промисловим харак-
тером економіки та етнічною структурою населення, значну час-
тину якого складають етнічні росіяни, а російська мова є доміну-
ючою не тільки у містах, але й часто у сільській місцевості. 

Своєрідним «буфером» є Центральна і Північно-Східна Укра-
їна, переважну частину населення якої складають етнічні українці. 
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логії, оскільки навіть міста сьогодні великою мірою розвиваються 
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на процес організації і ведення виборчих кампаній в Україні, ве-
ликою мірою обумовлюючи різні електоральні орієнтації та осо-
бливості електоральної поведінки населення різних регіонів Украї-
ни, а також створюючи сприятливі умови для маніпуляцій навко-
ло етнічної і мовної проблематики. Саме тому при розробці стра-
тегії і тактики виборчих кампаній необхідно обов’язково врахо-
вувати всі можливі аспекти прояву етнічного фактора у кожному 
регіоні країни, оскільки його ігнорування або недостатня увага 
можуть призвести до серйозних помилок. 

Крім того, етнічний фактор у вітчизняному виборчому про-
цесі має й важливе ресурсне значення, оскільки може надавати 
додаткові можливості у виборчій кампанії, завдяки використанню 
мов нацменшин у спеціалізованій рекламно-агітаційній продук-
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ції та проблем міжетнічних відносин у гаслах, меседжах і діяль-
ності. Однак в останньому випадку обов’язково необхідно врахо-
вувати кон’юнктуру: якщо в одних регіонах роздмухування між-
етнічних протиріч приносить певні політичні дивіденди, то в інших 
більш актуальною є підтримка стабільних і толерантних міжетніч-
них відносин. Разом із тим, використовуючи технології, спрямо-
вані на загострення міжнаціональних суперечностей, слід пам’я-
тати, що вони несуть серйозну загрозу національній безпеці і не є 
прийнятними у демократичному суспільстві.  
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rent perspectives: historical, geographical, political and cultural. The 
researcher describes how personal vision of constructivism is the most 
promising model of development in the region, as well as the opinions of 
various researchers on the main components of the Arab world and their 
impact on political and social processes in the Arab geographical area 
and beyond. The aim of the study is to determine the nature of the term 
«Arab world», its weight in world politics, comparing them with certain 
realities in herent in Islam considered through the lens of the construc-
tivist approach. 
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Nowadays, the researchers in the field of political sciences and 

international relations have increasingly focused on human rights, huma-
nitarian intervention and international political legitimacy. However, the 
conceptual outlines, guides on these topics the research process is often 
unsatisfactory. As a rule, the realities of contemporary international rela-
tions are not adequately reflected in them, especially concerning the Arab 
world. It naturally leads to an inability to respond to the challenges posed 
by the nature of the social aspect of international situation. 

There is good reason to believe that the underwater currents of glo-
bal changes make the traditional principles of international relations in-
adequate and old-fashioned versus new challenges of Arab world, inclu-
ding the conceptual approach of the notion of Arabness. One of the aims 
of researchers lies in solving this problem – to develop a range of new 
concepts that meet today's reality of Arab civilization, and explain how 
they help define the necessary principles of realities particular for Arab 
world. As well as, they should demonstrate how the resulting circuits 
would lead to a fair preponderance of advantages against the disadvan-
tages of these realities in the context of global changes. 

Constructivism, in our opinion, in several ways represents the most 
promising way to achieve these goals. Subjecting the specification pro-
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cedure, based on the current global context of the concepts and principles 
capable of responding to the challenges posed by these conditions, con-
structivism combines policy enforcement with the causes of global cur-
rent political obstacles. It clarifies the way in which ethical concepts could 
form the context for policy decisions by providing a conceptual orien-
tation that helps to find ways of complexities of the Arab world and its 
integration in a new global society, showing a means of correcting the 
injustice that we see today. Our priority is to pave the path towards the 
first of these important goals through a more clear explanation of the 
abstract features of the structure and some elements of constructivism. 

The concept of Arabness, from the aspect of the Islam’s ascent and 
of its decline, has undergone several epochs, being a subject for debates 
between generations for almost a millennium and half. In the view of 
a challenge, the Arabness is considered to be an increase of the loyalty 
of Arab states’ separation, of the Islam’s ascent, from the perspective 
of the global triumph of democracy, of a possible peaceful coexistence 
with Israel etc. The things listed above have been the anathema of the 
Arab nationalism, which, in the opinion of Martin Kramer, has not ac-
commodated to the new challenges but disappeared in the result of their 
impact [11].  

The scientists in the domain of Arabic studies, similar to the speci-
alists in the domain of international relations, return systematically to 
the discussions and polemics, which would seem to have been settled 
long ago. The international scientific community, focused of the research 
of this term, tries to determine its genesis, evolution and involution, 
as well as the impact on the global politics [2; 8]. 

The notions of Arabness and Islam are defined according to seve-
ral criteria, the most relevant being the political, historical and geogra-
phical (the geographical one being much more extended [9]), the socio-
cultural one, less – from the perspective of the pragmatic globalism of 
the two notions. 

These two terms, Arabness and Islam, are marked as two repre-
sentative identity categories in the Arab-Muslim world; two concepts 
around which identities have formed, which continue to focus the atten-
tion in the process of demanding the pertaining to a certain identity [13]. 

The analysis of the two notions, Arabness and Islam, concerns the 
analysis of two different mental guards based on which in the Arab-
Muslim world two different systems of socio-political thinking are struc-
tured. These terms correspond to certain realities and imply in their 
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evolution a whole series of concepts, inserted into certain delimited 
categories.  

The general definition for the notion of Arabness has been encoun-
tered in the dictionary Larousse as being something specific to the Arab 
world. We consider it general, because in the specialized papers most 
of definitions given to this term have a much more varied and complex 
significance, some having a bivalent meaning, that is historical and 
political, such as the one which defines this concept as «a direct product 
of the Arab modernity as a synthesis of the classic cultural patrimony 
reinterpreted in the spirit of the values of liberal modernity». 

The Arabness is defined as a trend known in the history of Arabs 
beginning from the VIIIth-IXth centuries, when the contact with the Persian 
civilization and the Persians’ claims to the supremacy in Caliphate had 
started a responding reaction from the Arabs, a type of nationalism, and 
a highlighting of the ethnic component.  

The notion of Arabness is also treated as «identity ground that 
appears as a common and demanded feature of the states belonging to 
a vast geographical zone which stretches from Maghreb to the Persian 
Gulf, passing through Mashrek and the Middle East». It is a peculiarity 
attributed to the Arab world by the European Parliament aiming at the 
adoption of a strategy in the relationships between the EU and the Arab 
countries. 

The fact of being an Arab, of being part of the Arab community, 
ummah, has gained new valences, being placed in a context meant to 
differentiate the Arabs within the Muslim world. In an interview, Mihaela 
Matei cited the words of the well-known historian and specialist in 
Arabic studies, Bernard Lewis, who claimed, «an Arab citizen identifies 
himself, first of all, with his family or his tribal identity, with his country, 
religion, then with the region he belongs to and, last, with the idea of 
Arabness» [14, p.159]. Thus, the Arabness represents one of the most 
complex and varied categories from historical and political point of view 
[13]. The political one, thus, is real and palpable, because it is present 
in the mind and heart of those who live in the Arab countries or, for a 
certain reason, live outside these borders.  

Others consider the Arabness as a «rough and contestable myth» 
and, at the same time, as «a part of its identity without any exclusive 
ontological obligation». On the contrary, the Arabness, besides the ac-
ceptation of national identity of the Arabs, for Europe and America re-
presents a denaturized perception, based on notions predominantly ne-
gative and derogative in spite of the historical, ideological and intellec-



 229

cedure, based on the current global context of the concepts and principles 
capable of responding to the challenges posed by these conditions, con-
structivism combines policy enforcement with the causes of global cur-
rent political obstacles. It clarifies the way in which ethical concepts could 
form the context for policy decisions by providing a conceptual orien-
tation that helps to find ways of complexities of the Arab world and its 
integration in a new global society, showing a means of correcting the 
injustice that we see today. Our priority is to pave the path towards the 
first of these important goals through a more clear explanation of the 
abstract features of the structure and some elements of constructivism. 

The concept of Arabness, from the aspect of the Islam’s ascent and 
of its decline, has undergone several epochs, being a subject for debates 
between generations for almost a millennium and half. In the view of 
a challenge, the Arabness is considered to be an increase of the loyalty 
of Arab states’ separation, of the Islam’s ascent, from the perspective 
of the global triumph of democracy, of a possible peaceful coexistence 
with Israel etc. The things listed above have been the anathema of the 
Arab nationalism, which, in the opinion of Martin Kramer, has not ac-
commodated to the new challenges but disappeared in the result of their 
impact [11].  

The scientists in the domain of Arabic studies, similar to the speci-
alists in the domain of international relations, return systematically to 
the discussions and polemics, which would seem to have been settled 
long ago. The international scientific community, focused of the research 
of this term, tries to determine its genesis, evolution and involution, 
as well as the impact on the global politics [2; 8]. 

The notions of Arabness and Islam are defined according to seve-
ral criteria, the most relevant being the political, historical and geogra-
phical (the geographical one being much more extended [9]), the socio-
cultural one, less – from the perspective of the pragmatic globalism of 
the two notions. 

These two terms, Arabness and Islam, are marked as two repre-
sentative identity categories in the Arab-Muslim world; two concepts 
around which identities have formed, which continue to focus the atten-
tion in the process of demanding the pertaining to a certain identity [13]. 

The analysis of the two notions, Arabness and Islam, concerns the 
analysis of two different mental guards based on which in the Arab-
Muslim world two different systems of socio-political thinking are struc-
tured. These terms correspond to certain realities and imply in their 

 230

evolution a whole series of concepts, inserted into certain delimited 
categories.  

The general definition for the notion of Arabness has been encoun-
tered in the dictionary Larousse as being something specific to the Arab 
world. We consider it general, because in the specialized papers most 
of definitions given to this term have a much more varied and complex 
significance, some having a bivalent meaning, that is historical and 
political, such as the one which defines this concept as «a direct product 
of the Arab modernity as a synthesis of the classic cultural patrimony 
reinterpreted in the spirit of the values of liberal modernity». 

The Arabness is defined as a trend known in the history of Arabs 
beginning from the VIIIth-IXth centuries, when the contact with the Persian 
civilization and the Persians’ claims to the supremacy in Caliphate had 
started a responding reaction from the Arabs, a type of nationalism, and 
a highlighting of the ethnic component.  

The notion of Arabness is also treated as «identity ground that 
appears as a common and demanded feature of the states belonging to 
a vast geographical zone which stretches from Maghreb to the Persian 
Gulf, passing through Mashrek and the Middle East». It is a peculiarity 
attributed to the Arab world by the European Parliament aiming at the 
adoption of a strategy in the relationships between the EU and the Arab 
countries. 

The fact of being an Arab, of being part of the Arab community, 
ummah, has gained new valences, being placed in a context meant to 
differentiate the Arabs within the Muslim world. In an interview, Mihaela 
Matei cited the words of the well-known historian and specialist in 
Arabic studies, Bernard Lewis, who claimed, «an Arab citizen identifies 
himself, first of all, with his family or his tribal identity, with his country, 
religion, then with the region he belongs to and, last, with the idea of 
Arabness» [14, p.159]. Thus, the Arabness represents one of the most 
complex and varied categories from historical and political point of view 
[13]. The political one, thus, is real and palpable, because it is present 
in the mind and heart of those who live in the Arab countries or, for a 
certain reason, live outside these borders.  

Others consider the Arabness as a «rough and contestable myth» 
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tual meanings. In the modern political discourse, this term is equated 
with the «lack of a progress, fanaticism, incapacity and the hostility to-
wards the Occident and all its values and principles» [13]. In the opinion 
of several Arab scientists there is a cultural Arabness, which identifies 
with the linguistic phenomenon. In this case, it is necessary to note that 
not all Arabs are Muslims and they live not only in the Middle East 
and Maghreb – they are scattered throughout the world. This topic is dis-
cussed less often so as not to wake some challenging questions among 
the public opinion in the states which had been involved by force, aggres-
sing some Arab territories, or countries that support these attacks. The 
researches which encountered this segment don’t focus the attention which 
it deserves, so, leaving millions of destinies in the shadows thrown by 
fate miserable and foreign lands, away from home. Frequently, the Arab 
civilization is considered as a homogeneous, because the fetus that all 
speak Arabic. According to some scholars of Arab origin, there is a kind 
of cultural arable, which is identified with the linguistic phenomenon 
[1] and doesn’t cause dispute among experts. 

Therefore, there is not a general accepted definition by the interna-
tional scientific community and by representatives of the Arab commu-
nity. It offers free field for accurate and complex reflections on the defi-
nition at the same time, without limiting the rights and freedoms of Arabs 
around the world. A comprehensive definition, in our opinion, should be 
important from the social constructivist point of view to distinguish 
two levels: the identity of originating and specific social phenomena in 
the Arab world, here we mention the Middle East as a zone of continues 
turbulence generators. The previous idea marks the individual in a par-
ticular manner, which leaves an imprint difficult subject at the psycho-
logical and spiritual transformation. So, we conclude that the notion of 
Arabness can be defined as a heterogeneous unit consisting of identity 
component, except that of religion, and a conglomeration of peculia-
rities and featurescommon for Arabs. 

In the modern period, the Arabness and Islam have joined the two 
concepts that politically structure the governing in the Arab countries 
– the laicity – which makes reference to the scientific grounds of the 
social organization, and the secularism. The laicity renders form and 
perception differences from one country to the other. It has neither the 
same value nor the same meaning, which can be generalized to the whole 
Arab area, this being a phenomenon, which is tightly connected to the 
modernization of the societies. 
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The scientists, who take an interest in the Arab area and the prob-
lems of compatibility between the Arab, laic systems no matter if they 
are structured on religious grounds and the democratic values, distinguish 
in the Arab world differences between the notions of laicity and secu-
larism, which, being most often used in a relation of synonymy, cover 
in this region different realities. The secularism, in the opinion of Laura 
Sitaru, represents «the tendency of desacralization of a wide field of 
activities, amongst which the social organization as well». In this respect, 
according to the British model, the adept of the public area reorgani-
zation in comparison to the values of political emancipation and other 
freedoms, the secularization of an Islamic society imposes the same thing. 
In what concerns the laicization associated with the French model, the 
struggle for political and social emancipation cannot be dissociated by 
the struggle against the domination of religious ideology. 

In general, through the term of laicity are expressed two attitudes 
[6, p. 386-391]: the separation of the state church and the neutrality of 
the state in comparison with religion. In this acceptation, the laicity indi-
cates a public policy, assumed by the authorities based on an ideological 
engagement, differing from the secularization that expresses a private per-
spective. The idea according to which the state must not be annexed to any 
religion, expressed by the principle of separation, is defining for laicity, 
while the more and more reduced participation in the cult life points to 
secularization. The two processes must not be confused, because their 
impact on the public opinion is different.  

From this perspective, the laicity, refers to two practices [6, p. 379-
381]: the state autonomy, a consequence of assuming the freedom of 
consciousness, and the recognition of the historic rights of certain reli-
gions, but, without limiting the freedom of consciousness and the religious 
practice of other cults. In the first case, not the separation in strict mea-
ning, for example the French model, is promoted, but the autonomy of the 
state towards the cults, while in the second case, it is considered that 
the laicity cannot control the manifestation of the religious feeling, 
this being transformed into a source of discrimination.  

In the Arab world, which cannot be subdued to a general analysis, 
but only to a thorough research, each of the Arab societies must be taken 
into consideration. The laicization and secularism is profiled within the 
development of such study dissociation between the two notions. This 
dissociation is caused first by the modernization process of the Arab 
countries, which is manifested, at least in its first stage, as a struggle against 
colonial occupation. In this struggle, the religious solidarity has repre-
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sented the essential factor of social unity. The religion has come out of 
this struggle more powerful and has ceased to be a simple cult, gaining 
at the same time a geopolitical dimension and an identity support. At 
present, the critics regarding the Islam do not aim at the religion, but 
at the false interpretations attributed to it. 

The second aspect, which explains the belonging of the Arab socie-
ties to secularism and not to laicity, highlights the importance of the 
call for modernization of the Arab societies, which came firstly from 
the ulema’ – the initiators of the modern trend of the Renaissance of 
Arab society. Regarding the concept and process of secularization, it 
provokes controversial discussions among some researchers of modern 
Arab world: secular Islam advocates argue on the idea that secularization 
is a prerequisite for modernization [4, p. 26] and Islam would not only 
survive, but on the contrary, it would experience arise [12, p. 6]. The 
progressives and supporters of radical Islamic revival are against educa-
tion and training of young people on the democratic values, insistingon 
the strengthening of Islamic traditions for centuries, and the limitation 
of pluralism and exclusion of women from among the foreigners and 
people with full rights. 

However, it has become a tradition in the Arab world that in the 
second half of the 20th century that the modernist Muslims are the pri-
vileged allies of the state in the process of governing. Their role had 
been double: first, the state relies on them for the annihilation of the 
Muslim conservators and of the extremist movements [7, p. 25], and 
second, they use secular political powers offering a plus of legitimacy, 
in the conditions when many regimes of laic orientation in the Arab 
world suffer of lack of legitimacy and low popularity [15, p. 72-75]. 

In case of fulfilling an analysis of the Arab modernity, the religion 
cannot be excluded, especially, after which the Arab nationalism, which 
had its period of glory in the 60s-70s of the XXth century, has failed 
lamentably in achieving the suggested ideals. In the consciousness of 
the Arab masses, the nationalism is connected to the failure of the 
Arabs in the Palestinian matter, culminating with the defeat of the great 
Arab leader Gamal Abdel Nasser and the recognition, later, of the state 
of Israel by his successor, Anwar Sadat. The failure in the Palestinian 
matter that has become for the pan-Arab nationalists a permanent 
reference point for their doctrine, has determined a turn in the domi-
nating political directions in the Arab countries, which is the turn towards 
the religious spectrum of the political stage. The need of another refe-
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rence point is obvious, which would have a huge force of representa-
tion in the collective mentality of the Arabs, including the street one.  

From the notions of Arabness and Islam, laicity and secularism 
we want to elucidate the relation between religion and modernity from 
the constructivist aspect. Such a relation is presented in a manner, which 
differs between the zones of the Arab region. Thus, in the societies of 
the Middle East, where the cultural modernity, known as Nahda (the 
Arab rebirth), begins before the colonial occupation, but not without 
undergoing the influences of the Eastern modernity. Even if the relation 
between religion and political identity is weaker, the Arabness, as a laic 
concept, in these societies covers a significant territory. Therefore, reli-
gious faith in modern sense is a tolerated formi n terms of freedom of 
choice, unless the latter doesn’t exceed the limits set by the values of 
modernity and not involving the public sector [4, p. 26]. 

In the Gulf countries, where the modernity has a purely technical 
character, the religion remains the dominating force of the society. The 
Saudi model is considered an eloquent one, because the wahhabit strin-
gency, it is, at the same time, state religion and social norm. The countries 
of the Persian Gulf, no matter which of them: the United Arab Emirates, 
Bahrain, Qatar or Oman, are amongst the strategic allies of the USA in 
the Occident. The wish of the United States to transform the Great Middle 
East into a zone of democracy and security proves to be a difficult mis-
sion, the solving of which doesn’t consist in being imposed from outside. 
In the case of Iraq, the organization of free elections has not guaranteed 
the democratization of the society, in order to bring into discussion the 
most recent evolution. At the same time, the Palestinian society has not 
become more democratic after winning the elections, free and correct 
(according to the reports of the international supervisors), by the Islamic 
group of Hamas. It seems that the freedom of election has not guaranteed 
in the case of the Islamic Republic of Iraq the coming of a more demo-
cratic president.  

These three cases have proved that the organization of free elections 
is not sufficient for guaranteeing the introduction of the democracy into 
a society. According to the same paradigm, being laic doesn’t mean, 
in the Arab world, being democratic as well [5]. At the same time, it 
is also false to think that all the democrats or liberals of the Islam are 
necessarily laic. These are not claimed by the realities which are not 
particular for the Islam, but find in the far or recent history of the Islam 
those reformists, of liberal orientation trends, which suggest some vari-
ants and internal recipes modernization [4; 10]. 
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In Islam there are liberal models, which combine the religion with 
the rational type of understanding things, the mu’atasilits being an 
example, or the reformists at the end of the XIXth century and begin-
ning of the XXth century. The liberal Islam is part of the phrases incom-
patible in the common Eastern perception of Islam. At the same time, 
the speech about Islamic pluralism may seem inadequate, justified, never-
theless, from the historical point of view. The Islam is pluralist through 
its constitutive essence. The first argument, in the support of this affirma-
tion, is the type in which the Islamic religion correlates to the prophets 
of the other religions, recognizing their mission and uniting them in their 
own religious reality. Starting from this general point, to which the atti-
tude of the Islam towards the non-Muslims living in Dar al-Islam (the 
territories of Islam), now, just like in history, reach to having an image 
close to what is comprehended, in the common acceptation, as pluralism, 
well-exemplified in Islam, both ethnically and religiously.  

In conclusion, the similarities and differences elucidated within 
this study come to complete the researches fulfilled previously by the 
specialists and the persons interested in the domain. This research is a 
limited one, which has tried to combine several points of view and ideas 
on the conceptual problem of the notions of Arabness and Islam, studied 
through laicity and secularism within the constructivistaspect and their 
relationship with the modernity. This study doesn’t pretend to settle the 
problem, but, on the contrary, it leaves it open for new researches. 
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Руслана ГРОСУ 

 
Конструктивістський підхід до поняття «арабський 

світ» з історичної,політичної, географічної  
та культурної точок зору 

Автор розглядає декілька визначень «арабського світу» з різ-
них точок зору: історичної, географічної, політичної та культурної. 
Дослідниця описує своє бачення конструктивізму як найбільш пер-
спективної моделі розвитку в регіоні. Автор аналізує думки різних 
цчених щодо основних компонентів політичного розвитку в араб-
ському світі та їх вплив на політичні та соціальні процеси в араб-
ському географічному районі і поза його межами. Метою дослідже-
ння є визначення характеру терміну «арабський світ», його ваги у 
світовій політиці, порівняння із певними реаліями, які властиві 
ісламу. Дослідження спирається на конструктивістський підхід. 

Ключові слова: «арабський світ», конструктивістський під-
хід, іслам, секуляризм, Близький Схід, арабські країни, ісламські 
суспільства. 
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Конструктивістський підхід до поняття «арабський 

світ» з історичної,політичної, географічної  
та культурної точок зору 

Автор розглядає декілька визначень «арабського світу» з різ-
них точок зору: історичної, географічної, політичної та культурної. 
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ському географічному районі і поза його межами. Метою дослідже-
ння є визначення характеру терміну «арабський світ», його ваги у 
світовій політиці, порівняння із певними реаліями, які властиві 
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мир» с исторической, политической, географической и 

культурной точек зрения 
Автор рассматривает несколько определений «арабского мира» 

с разных точек зрения: исторической, географической, политичес-
кой и культурной. Исследовательница описывает свое видение кон-
структивизма как наиболее перспективной модели развития в ре-
гионе. Автор анализирует мнения различных исследователей от-
носительно основных компонентов политического развития в араб-
ском мире и их влияние на политические и социальные процес-
сы в арабском географическом районе и за его пределами. Целью 
исследования является определение характера термина «арабский 
мир», его веса в мировой политике, сравнение с определенными 
реалиями, которые присущи исламу. Исследование опирается на 
конструктивистский подход. 
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(Вільнюс). Дослідження проблем українсько-білоруських взаємин 
демонструють широкий спектр наукових пошуків: становлення 
ідентичностей та ідея «слов’янського трикутника» на пострадян-
ському просторі, особливості діалогу політичних еліт, формування 
та функціонування українсько-білоруського кордону, транскордон-
не співробітництво, військово-політичні контакти, проблема Чорно-
биля тощо. Автори публікацій пропонують науково-практичні реко-
мендації щодо узгодження спільних позицій та налагодження тісної 
співпраці у різних сферах. Сподіваємося, що вони стимулюватимуть 
подальші наукові пошуки у вивченні зовнішньої політики України 
та Білорусі, сприятимуть усвідомленню спільних інтересів та пов-
ноцінному використанню багатющих можливостей для тісніших кон-
тактів між обома країнами, їх суспільствами та громадянами. 

Ключові слова: Україна, Республіка Білорусь, зовнішня по-
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Раздел содержит материалы международной научно-практи-
ческой Интернет-конференции «Современные украинско-белорус-
ские отношения: политические, экономические и социально-гума-
нитарные аспекты сотрудничества», прошедшей в Черновицком 
национальном университете имени Юрия Федьковича в 2012 г. 
На приглашение организаторов откликнулись ученые из Украины 
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(Ровно, Сумы, Черновцы), Республики Беларусь (Минск, Гродно, 
Брест, Витебск) и Литвы (Вильнюс). Исследования проблем бело-
русско-украинских отношений демонстрируют широкий спектр 
научных поисков: становление идентичности и идея «славянского 
треугольника» на постсоветском пространстве, особенности диа-
лога политических элит, формирования и функционирования укра-
инско-белорусской границы, трансграничное сотрудничество, во-
енно-политические контакты, проблема Чернобыля и др. Авторы 
публикаций предлагают научно-практические рекомендации ка-
сательно согласования общих позиций и налаживания тесного со-
трудничества в различных сферах. Надеемся, что они будут сти-
мулировать дальнейшие научные поиски в изучении внешней по-
литики Украины и Беларуси, способствовать осознанию общих ин-
тересов и полноценному использованию богатейших возможнос-
тей для более тесных контактов между обеими странами, их обще-
ствами и гражданами. 
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Section contains proceedings of the International scientific and 

practical Internet-conference «Сontemporary Ukrainian–Belarusian Rela-
tions: Political, Economical, Social and Humanitarian Aspects of Coo-
peration» which took place at Yurii Fedkovych Chernivtsi National Uni-
versity in 2012. At the organizers’ invitation there have been respon-
ded scientists from Ukraine (Rivne, Sumy, Chernygiv), Belarus (Minsk, 
Grodno, Brest, Vitebsk) and Lithuania (Vilnius). Research results on 
the problems of Belarusian-Ukrainian relations show a wide range of 
scientific interests: identity formation and the idea of the «Slavic tri-
angle» on the post-Soviet space, dialogue between political elites, for-
mation and functioning of the Ukrainian-Belarusian border, cross-border 
cooperation, military contacts, the problem of Chernobyl, etc. The authors 
offer theoretical and practical recommendations on the harmonization 
of common positions and close cooperation in various fields. We hope 
that they will stimulate further research activities in the study of foreign 
policy of Ukraine and Belarus, promote awareness of common interests 
and the full use of the richest opportunities for closer contacts between 
two countries, their societies and citizens. 

Keywords: Ukraine, Belarus, foreign policy, cooperation, the post-
Soviet space, cross-border cooperation. 
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Начало этого варианта геополитической идеологии было по-
ложено создателями классического евразийства. В своих работах 
они зафиксировали не только остроту и глубину кризиса миро-
порядка начала ХХ века, но и стремление создать основы новой 
модели геополитики, где достойное место займет обновленная Рос-
сия. Ряд основополагающих геополитических идей и смыслов – 
«Евразия», «месторазвитие», «геософия» – стали той идеологичес-
кой скрепой, с помощью которой объяснялась необходимость спло-
чения народов евразийского пространства, входивших в Российскую 
империю, а затем – в СССР, вокруг «русского мира». Исходным 
моментом для этой идеологии стала судьба «Большой России». 
В современном евразийском тренде обозначенные основоположения 
получили своеобразное продолжение. Целью доклада станет как 
выявление преемственности и «разрывов» классики и авангарда 
евразийства, так и определение специфики присутствия Беларуси 
в евразийской системе геополитических координат.  

Евразийцы начали с того, что вслед за идеологами русской 
идеи заявили об особом историческом пути России, ее особой миссии. 
В программных документах отмечается феноменальность геогра-
фического положения России, особая «срединность», которая явля-
ется основой ее исторического своеобразия. Россия не часть Евро-
пы и не продолжение Азии, а отдельный, своеобразный, целост-
ный и органичный мир – субконтинент Евразия. Он представляет 
синтез мировой культуры и мировой истории, в котором Россия 
выступает не как национальное государство, а особый цивилиза-
ционный тип. 

Одним из ключевых значений идеологии евразийства стало 
понятие «месторазвитие». П.Савицкий применил его к анализу 
взаимосвязи и целостности социально-исторической и географи-
ческой среды, в которой происходит развитие отдельных народов. 
«Месторазвитие» определяется как неповторимое сочетание эле-
ментов ландшафта, где под влиянием конкретных условий скла-
дывается стереотип поведения, уклад хозяйственной жизни и эт-
нос впервые формируется как система [5]. Евразия служит «мес-
торазвитием» особого евразийского культурно-исторического типа. 
На территории Евразии в ходе тысячелетий истории сформиро-
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валась многонародная нация, именуемая Н.Трубецким евразий-
ской. Русская нация не может быть сведена только к славянскому 
этносу, она формировалась с участием татарских и финно-угорских 
племен. Россияне объединили в себе европейское и азиатское нача-
ло и не являются ни европейцами, ни азиатами – они евразийцы. 
Евразийцы решительно отказались от культурно-исторического 
«европоцентризма» и рассматривали Евразию как возглавляемый 
Россией особый культурный мир. Культура России, определяемая 
формой «ни Восток, ни Запад», а «Евразия» – есть нечто самосто-
ятельное и особое, ее высшая духовная задача – сохранение уни-
кальности, отстаивание самобытности перед вызовом океаничес-
кой культуры Запада и традициями Востока [7]. 

Форму организации хозяйства евразийцы видели как систему 
автаркических, т.е. хозяйственно самодостаточных миров, связан-
ных с географической средой их места развития. В условиях, когда 
единое мировое хозяйство создается как океаническое, Евразия с 
ее континентальностью может стать «задворками мирового хозяй-
ства» и должна создавать собственную эффективную автаркичес-
кую экономику. 

Становым хребтом политической истории евразийцы считали 
синтез двух реальностей – европейского Леса и азиатской Степи. 
Монголо-татарское иго они рассматривали как военно-политичес-
кий союз Древней Руси с Великой Степью. Этот союз был выгоден 
для России в геополитическом отношении, поскольку помог сохра-
нить духовную независимость от агрессии романо-германского мира.  

Однако такой подход не учитывает различий в положении цен-
тров, вокруг которых «строилось» объединенное евразийское про-
странство. Империя Чингисхана и его наследников с восточно-ази-
атским фокусом (вначале – в Каракоруме, затем – в Пекине), как 
и Золотая Орда с ядром в поясе степей и полупустынь, с лесистыми 
окраинами на севере и северо-западе, были иной пространственной 
структурой по сравнению с Россией. Ее центры (лесные и лесо-
степные пространства) соседствовали с западной цивилизацией, 
где господствующие формы хозяйства, привычный образ мира с 
византийским фокусом и религиозной «вертикалью», политиче-
ским институтом земских соборов показывают больше расхожде-
ний, чем преемственности, которую закладывали в свой проект ев-
разийцы. Следует подчеркнуть, что в центре этого проекта были не 
глобальные геополитические проекты, а судьба России, «русская 
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идея», мессианская роль России как самобытной евразийской ци-
вилизации. 

Россия как ядро евразийского мира становится краеугольным 
камнем неоевразийства. Об этом свидетельствуют его основные 
геополитические положения [3]. Положения Н.Трубецкого «Запад 
(Европа) против человечества» дополняется германской полити-
ческой философией (О.Шпенглер, В.Зомбарт, К.Шмит, А.Мюллер 
ван ден Брук, Л.Фробениус, Э.Юнгер, Ф.Юнгер, Ф.Хильшер, Э.Никиш 
и т.д.), европейским традиционализмом (Р.Генон, Ю.Эвола, Ф.Шуон, 
Т.Буркхардт, Г. да Джорджо), «новой левой» критикой западного 
капитализма (Ж.Батай, Ж.-П.Сартр, Г.Дебор, М.Фуко, Ж.Делез), 
марксистской критикой «буржуазного строя» (А.Грамши, Д. Лукач), 
европейскими «новыми правыми» (А. де Бенуа, Р.Стойкерс и т.д.). 
Критика западного буржуазного общества с «левых» (социальных) 
позиций накладывается на критику того же общества с «правых» 
(цивилизационных) позиций. Евразийская идея «отверждения За-
пада» подкрепляется широким арсеналом «критики Запада» пред-
ставителями самого западного общества, не согласных с логикой 
его исторического пути (по меньшей мере, в последние несколько 
столетий). К идее слияния самых разных (подчас политически про-
тивоположных) концепций отрицания западной цивилизации в ка-
честве «нормативной» неоевразийцы приходят не сразу, но пос-
тепенно, с конца 80-х до середины 90-х.  

В «критику романо-германской цивилизации» вносится важ-
ный акцент, поставленный на критике приоритетно англосаксон-
ского мира, США. В духе немецкой «Консервативной Революции» 
и европейских «новых правых» «западный мир» дифференциру-
ется на атлантические США + Англию и континентальную (соб-
ственно, романо-германскую) Европу, где континентальная Евро-
па рассматривается как явление нейтральное и способное к пози-
тивному сотрудничеству. Термин «романо-германский» в неоевра-
зийстве не употребляется (в отличие от классического евразийства), 
намного чаще говорится об «атлантизме», «англосанконском мире», 
«мондиализме» («глобализме»), «новом мировом порядке», «плане-
тарном либерализме».  

Поиск глобальной альтернативы «мондиализму» («глобализ-
му») как ультрасовременному феномену, резюмирующему все то, 
что оценивается неоевразийством со знаком минус. «Евразийство» 
в широком смысле становится концептуальной платформой «анти-
глобализма» или «альтернативного глобализма». «Евразийство» 
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обобщает все современные тенденции, отказывающиеся призна-
вать «объективное» и тем более «позитивное» содержание «глоба-
лизма», придает антиглобалистской интуиции новый характер док-
тринального обобщения. 

Тезисы «месторазвитие» и «географический детерминизм» по-
лучают фундаментальное базовое парадигмальное значение, сопря-
гаются с «пространственным мышлением», «синхронизмом», отка-
зом от идеи «универсальной истории», от историцизма в целом. 
Неоевразийство выдвигает идею тотальной ревизии истории фи-
лософии с позиций «пространства». В этом контексте обобщаются 
самые разнообразные модели циклического взгляда на историю 
– от И.Данилевского до О.Шпенглера, А.Тойнби и Л.Гумилева. 

Наиболее полное выражение этот принцип получает в кон-
тексте традиционалистской философии, которая радикально отвер-
гает идеи «эволюции» и «прогресса» и развернуто обосновывает 
это отвержение подробными метафизическими выкладками. От-
сюда традиционная теория «космических циклов», «множествен-
ного состояния бытия», «сакральная география» и т.д. Основные 
принципы теории циклов развернуто представлены в трудах Р.Генона, 
Г.Жоржель Т.Буркхардт, М.Элиаде, А.Корбен, А.Дугина. Полно-
стью реабилитируется понятие «традиционное общество», которое 
либо не знает «истории», либо релятивизирует ее обрядами и мифа-
ми «вечного возвращения». История России видится не просто как 
одно из месторазвитий, но как авангард «пространственных» сис-
тем («Восток»), противопоставленных «временным» («Запад») [2]. 

В неоевразийской геополитической системе координат важ-
ное место отводится странам постсоветского пространства, в том 
числе и Беларуси. Об этом свидетельствуют как официальные до-
кументы и теоретические исследования, так и реальные факты и 
процессы [6]. 

В новых реалиях современного мира геополитические орие-
нтиры Беларуси определяются в следующих областях: 

- стратегический выбор Беларуси, расположенной между ЕС 
и Россией, нацелен на создание общего экономического простран-
ства Россия – Беларусь – ЕС, которое, в силу географических, ис-
торических, экономических и культурных факторов будет соче-
тать цивилизационные элементы Востока и Запада, укрепляя свою 
национальную и государственную идентичность; 

- главный стратегический приоритет Беларуси – это соседи, 
среди которых главные партнеры – Россия, Казахстан; создавая с 
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ними единое экономическое пространство, необходимо не забывать 
об исходных принципах интеграционных процессов – самостоя-
тельности и суверенитете [4, C. 166]. 

18 ноября 2011 г. в Москве лидеры трех суверенных государств 
России, Беларуси, Казахстана документально оформили создание 
Таможенного союза. Из официальных деклараций следует, что это 
первый шаг. Второй – запуск с 1 января 2012 г. единого эконо-
мического пространства, третий – переход к формированию Евра-
зийского союза. 

Всем понятно, что главный архитектор евразийского проек-
та – Россия. Но не все, по-видимому, задумываются о том, что ее 
государственные цели могут простираться гораздо дальше евра-
зийского экономического сотрудничества. Равнодоступные с рос-
сийскими потребителями цены на нефть и газ, открытые россий-
ские рынки в условиях возрастающей межгосударственной кон-
куренции и мирового кризиса – экономические условия, бесспор-
но, заманчивые. Но не заманят ли они Беларусь туда, откуда она 
вернется особым федеральным округом? 

Для белорусской экономики и социальной сферы, попавших 
в сложную ситуацию, Евразийский союз, возможно, весьма кстати. 
Многие белорусские товаропроизводители, по крайней мере, свя-
зывают с ним перспективу своего хозяйственного развития. Одна-
ко в экспертном сообществе существуют подозрения, отнюдь не 
мелочные, относительно того, что российская версия евразийско-
го проекта включает серьезную (хотя и не анонсируемую) поли-
тическую составляющую, которая касается суверенитета участ-
ников интеграционного пула. Судя по тому, как развиваются ин-
теграционные дела, белорусским политикам не удастся избежать 
прямых публичных ответов на некоторые вопросы. До каких, пре-
делов интеграция Беларуси и России безопасна, то есть не угро-
жает белорусскому суверенитету? Каким принципам надо следо-
вать политическому классу Беларуси, чтобы интеграция с восточ-
ной соседкой плавно не переросла в инкорпорацию? 

В основе интеграционной политики России лежит концепция 
великодержавного строительства, евразийский союз для россий-
ских элит – не столько цель, сколько механизм ее реализации. В 
евразийской геополитической парадигме существует достаточно 
указаний на то, что Беларусь, Украину, другие постсоветские рес-
публики более или менее цивилизованно и планомерно вовлека-ют 
в систему экономических, социальных, культурных зависимостей, 
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которые в конечном счете должны помочь соединить их неразрыв-
ными политическими узами с РФ. Российская логика интеграци-
онной игры диктуется как минимум двумя взаимосвязанными при-
чинами. Первая – геополитические амбиции России в глобальном 
мире, ее желание позиционировать себя в качестве новой старой 
империи (великой державы), по меньшей мере, регионального уров-
ня доминирования, которая, в противоположность демократичес-
кому империализму США, претендует на выражение традицион-
ных (консервативных) ценностей. Вторая – не афишируемые наме-
рения и планы российских политических элит решить некоторые 
фундаментальные проблемы национального выживания и истори-
ческого развития за счет и с помощью освоения этнокультурного 
и хозяйственного потенциала ближайших соседей. Для понимания 
природы российского стремления как можно скорее, так сказать, 
ввести в эксплуатацию евразийский союз, значение названных 
причин надо признать первостепенным [1; 6]. 
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Ідеологія «слов’янського трикутника» та процеси  
регіональної інтеграції на пострадянському просторі 

 
Більшість країн СНД упродовж останніх десятиріч намагаю-

ться налагодити інтеграційні процеси. Якщо акценти спочатку ро-
билися на відновленні господарських зв’язків на всьому пострадян-
ському економічному просторі, за винятком країн Балтії, то згодом 
виникла ідея здійснення різношвидкісної інтеграції, яка в подаль-
шому втілилася в програми формування Союзу Білорусі та Росії, 
Митного Союзу, який включає Білорусь, Казахстан, Киргизстан, 
Росію і Таджикистан, який з часом змінився на Євро-Азійський 
економічний Союз.  

Сьогодні кожна з держав СНД, виходячи з пріоритетів внут-
рішнього розвитку і міжнародних зобов’язань, самостійно визначає 
форму і масштаби своєї участі в заходах Співдружності та в роботі 
її спільних органів, намагаючись максимально використати їх для 
укріплення своїх геополітичних і економічних позицій. Зрозумілим 
є також прагнення окремих країн-учасниць отримати від Співдруж-
ності військово-політичну підтримку або вирішити за її допомогою 
свої внутрішньополітичні проблеми.  

Геополітичне положення Білорусі та України має велике зна-
чення для геостратегічних інтересів Росії. Реальністю залишається 
т. зв. «слов’янський трикутник», тобто простір інтенсивних зв’язків 
і особливих відносин між Росією, Україною та Білоруссю, їх наро-
дами. Це підтверджується прагненням народів цих країн підтри-
мувати тісні міжособистісні стосунки. Про це свідчить той факт, 
що більша частина білорусів і приблизно половина українців ви-
словились в середині 90-их. рр. за надання російській мові статусу 
державної [8]. Третина жителів України, а в багатьох районах на 
Півдні і на Сході значно більше, мають близьких родичів в Росії. 

Географічне положення Білорусі є таким, що через неї Росія 
здійснює прямий зв’язок з Калінінградською областю та Європей-
ським Союзом; суттєво скорочує витрати із забезпечення системи 
військо-стратегічного стримування на своїх західних кордонах, 
Через територію Білорусі проходять сухопутні транзитні шляхи, що 
пов’язують Росію, низку азійських країн і Закавказзя з Європою. 
Понад 60% взаємної торгівлі ЄС та Росії здійснюється через Білорусь. 
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Білорусь володіє висококваліфікованою і дешевою робочою 
силою, розвиненою оброблювальною промисловістю і сучасним 
потенціалом у галузі електроніки й високих технологій, відносно 
розвиненою комунікаційною інфраструктурою, науково-технічним 
потенціалом і виробничими потужностями, використання яких у 
кооперації з російськими здатне, за конкретних обставин, дозво-
лити постачати як на внутрішні ринки двох країн, так і на зовніш-
ній ринок доволі конкурентноспроможну продукцію. 

Геополітичне положення України визначається сусідством з 
двома державами – Росією та Польщею. Остання є членом НАТО 
та ЄС. Це сусідство впливає на функціонування фактично двох ре-
гіонів у країні. Східна частина України характеризується значною 
часткою російського населення та російськомовних українців, які 
сповідують переважно православ’я. Саме в цьому регіоні зосеред-
жена основна частка промислового потенціалу країни. Все це обу-
мовлює тісні міжособистісні та господарські зв’язки з Росією. 

Західна частина країни впродовж тривалого часу, хоча й з пе-
рервами, перебувала у складі Польщі та Австро-Угорщини, що не 
могло не вплинути на соціокультурні характеристики її населен-
ня, серед якого переважають прозахідні політичні настрої. 

Після довгих років балансування між Росією та ЄС українське 
керівництво у своїх заявах про наміри офіційно визначає пріори-
тетними відносини з Євросоюзом. Воно прагне, за прикладом дер-
жав Центральної та Східної Європи, після досягнення проміжної 
ланки асоціації з ЄС, стати повноправним його членом.  

При всій схожості географічного та геополітичного положення 
Білорусі та України вектори розвитку російсько-українських та 
російсько-білоруських відносин були прямо протилежними. Росія 
та Білорусь із середини 90-их рр. активно зближувалися як політич-
ні та військові союзники, як економічні партнери (в окремі пері-
оди Білорусь займала друге місце серед російських торгових контр-
агентів), а в 1999 р. підписали Договір про створення Союзної дер-
жави Білорусі та Росії. В російсько-українських же відносинах, 
навпаки, переважали центробіжні й відверто конфліктні тенденції. 
Інтенсивність взаємодії практично в усіх галузях зменшувалась, 
а товарообіг у 1992-1999 рр. скоротився приблизно в 4 рази і був 
до кінця десятиріччя на дві третини пов’язаний з експортом енер-
гоносіїв із Росії. Відмінність статусів України та Білорусі була офі-
ційно визнана в російській концепції зовнішньої політики (2000 р.), 
в якій укріплення союзу Росії та Білорусі назване першочерговим 
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завданням, а Україна навіть не була згадана. Однак, Україні, як і 
всій СНД було зроблене загальне попередження, що відносини бу-
дуть будуватися «з розрахунком зустрічної відкритості для спів-
праці, готовності належним чином враховувати інтереси Російської 
Федерації» [1]. 

Парадокс полягає у тому, що сама по собі політика Росії щодо 
України і Білорусі була однаковою та мала спільні характерні риси 
і недоліки. ЇЇ можна поділити на три періоди: 

1. 1990 – 1994 рр. – дезінтеграційна стадія: домінує динаміка 
розпаду; Росія намагається діяти, спираючись на багатосторонні 
механізми СНД; конфліктна проблематика сфокусована на розпо-
ділі радянського спадку (тому відносини з Білоруссю через їх без-
конфліктність не були пріоритетними); 

2. 1994 – 1999 рр. – перехід від завищених очікувань до за-
стою: набувають розповсюдження уявлення про відносну перева-
гу російської економіки; зростає – після приходу до влади О.Лука-
шенка, і особливо Л.Кучми, який спирався на голоси російсько-
мовного сходу – реінтеграційна ейфорія; Росія підтримує в 1995 р. 
режим Л.Кучми через багаточисельні дипломатичні поступки; укрі-
плюється донорська модель економічних зв’язків з Україною і, мен-
шою мірою, з Білоруссю; до 1998 р. відносини з Білоруссю стають 
інерційними, а з Україною – стагнуючо-конфліктними; 

3. З 1999 р. і до сьогодні – прагматична стадія: адміністрація 
В.Путіна та Д.Мєдвєдєва намагається повернути Росії ініціативу, 
зменшити субсидіювання обох слов’янських республік. 

Отже, провідну роль у розвитку ситуації у «слов’янському три-
кутнику» відіграла не російська політика, а настрої суспільства та 
політичних еліт України і Білорусі, які й переважно визначали 
політику Києва та Мінська. 

Справедливо констатує з цього приводу О.Попов, що політики, 
як системи послідовних кроків, чітко націлених на досягнення стра-
тегічних цілей, у Росії щодо України і Білорусі до недавнього часу 
просто не було, а самі цілі не проглядалися [6]. Однак в офіційних 
доктринах цілі та завдання визначалися або ситуативно (напри-
клад, концепція зовнішньої політики РФ 1993 р. згадує Україну та 
Білорусь у зв’язку із завданням зосередження в руках Росії конт-
ролю за ядерними силами колишнього СРСР і як фактор відно-
син з країнами Східної Європи), або узагальнено, в межах всього 
регіону, тобто без формулювання індивідуальних завдань і вису-
вання пріоритетів. Оскільки цілі формулювалися в термінах «роз-
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виток відносин» і «розвиток співпраці», то немає можливості й оці-
нити загальну ефективність політики, зрозуміти, якою мірою резуль-
тати відповідають прийнятій стратегічній меті. Говорити в цьому 
випадку можна лише про вирішення конкретних завдань. 

У цілому в міждержавних відносинах у «слов’янському три-
кутнику» було більше декларативності і символічності. Так, кіль-
кість міждержавних та міжвідомчих угод між Україною та Росією 
вираховується трьозначнимим цифрами, але, як правило, вони не 
завжди були реалізовані. 

Невизначеним до кінця є т. зв. «великий договір між Росією 
та Україною» – Договір про дружбу, співпрацю і партнерство, па-
рафійований у березні 1996 р., підписаний у травні 1997 р. і рати-
фікований Росією в лютому 1999 р. Цей договір у більшості сво-
їх положень застарів ще до моменту вступу його в силу, оскільки 
в період його підготовки низка проблем двосторонніх відносин, 
зокрема, гуманітарних, не стояли так гостро. Крім того, договір пе-
редбачав підписання нових додаткових угод з конкретних питань, 
що так і не було зроблено. А договір про економічну співпрацю на 
1998-2007 рр. ігнорував ринкові перетворення в обох державах, 
а тому був малоефективним. Гострими залишаються і проблеми 
Чорноморського флоту. Багато питань не вирішені й дотепер, що 
породжує гострі суперечки та складності у міждержавних відно-
синах України та Росії. 

За часів президентства Б.Єльцина пожвавилася політика інте-
грації щодо Білорусії. Це було обумовлено намаганнями Москви 
створити своєму президентові імідж інтегратора пострадянського 
простору, нейтралізувати його роль у розвалі СРСР. Така політика 
Б.Єльцина підтримувалася насамперед лівою опозицією в Росії. 
Митний союз двох країн був створений в 1995 р., однак на початку 
2001 р. неузгодженими залишились 508 ставок імпортних і 139 ста-
вок експортних стягнень [4]. У березні 1996 р. Державна Дума РФ 
денонсувала біловезькі угоди, а 2 квітня був підписаний Договір 
про утворення Співтовариства Білорусі та Росії. В грудні 1998 р., 
в один і той же день, Дума ратифікувала загальнополітичний до-
говір з Україною, а Б.Єльцин і О.Лукашенко підписали Декларацію 
про подальше єднання Росії та Білорусі. У кожному із цих кроків 
був присутній піарівський аспект. Так, абсолютно декларативний 
характер мав підписаний в грудні 1999 р. Договір про створення 
Союзної держави Білорусі та Росії. Хоча цей документ не прого-
лошував створення союзної держави, але він визначав правову базу 
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перехідного періоду. Основні положення Договору і до сьогодні 
залишилися не реалізованими, а процес подальшого розвитку між-
державного союзу залишається не прогнозованим. 

Однак у деяких випадках політичні декларації відігравали й 
позитивну роль, допомагаючи зафіксувати основні напрями роз-
витку відносин (переважно з Україною) в тих питаннях, у яких спо-
діватися на ратифікацію міждержавних договорів не доводилося. 
У цілому ж акцент на деклараціях, зустрічах без краваток і джен-
тльменських угодах, а не на юридично зобов’язуючих і економі-
чно вивірених договорах, виявився вкрай шкідливим. Відтак, сьо-
годні перед Росією стоїть завдання переглянути нормативну базу 
її відносин з Україною та Білорусією. 

Після розпаду Радянського Союзу Білорусь взяла курс на тісну 
співпрацю з Росією, що є цілком зрозумілим. Адже ця республіка 
повністю залежить від поставок російської сировини та енергоно-
сіїв. Мінськ зробив все від нього залежне, аби зберегти господар-
ські зв’язки зі східним сусідом. Великі сподівання були на отри-
манням матеріальної допомоги в ліквідації наслідків чорнобиль-
ської аварії. Водночас білоруське керівництво демонструвало і полі-
тичну лояльність до Москви. Воно оголосило про без’ядерний ста-
тус своєї держави і визнало Росію як єдину правонаступницю СРСР 
в сенсі ракетно-ядерної держави. 

Білорусь – одна з небагатьох країн СНД, яка висловила свою 
зацікавленість в збереженні російської військової присутності на 
своїй території. 6 січня 1995 р. відбулося підписання розрахованих 
на 25 років російсько-білоруських угод про завершення будівни-
цтва і подальше використання військових об’єктів у Барановичах, 
де знаходяться системи протиракетної оборони, і спільну експлу-
атацію аналогічних військових об’єктів у Вілейку. 

Плідна співпраця в усіх сферах, передусім, в економічній і вій-
ськово-політичній, заклала основу «особливих» відносин між двома 
країнами.  

Але, попри все сказане вище, на шляху економічної та полі-
тичної інтеграції Білорусі й Росії стоїть низка перешкод: 

1. На відміну від російської, економіка Білорусі, по суті, не є 
ринковою. Приватна власність вкрай обмежена, знаходиться під 
жорстким адміністративним контролем держави. 

2. Відсутня єдина цінова політика, особливо щодо паливно-
енергетичних ресурсів, які постачаються з Росії. 
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виток відносин» і «розвиток співпраці», то немає можливості й оці-
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3. Відсутнє єдине податкове законодавство і єдина податкова 
політика. 

4. Відсутність у цілому єдиних правових актів, які б однаково 
трактували ті чи інші види господарської діяльності. 

5. Введення єдиної валюти постійно відкладається під впливом 
швидше політичних, ніж економічних факторів. 

6. Керівництво і політичні еліти двох країн не готові до повної 
чи часткової втрати своїх владних повноважень. 

7. Політичні системи обох держав також мають суттєві відмін-
ності, як, власне, й економічні. Авторитарний режим у Білорусі, який 
зберіг чимало рис радянського періоду, мало кооперується з полі-
тичним режимом у Росії. 

Відмінність Білорусі від України полягає у тому, що перша 
зацікавлена в економічній та фінансовій допомозі від Росії, а друга, 
як і багато інших країн СНД, – від Заходу. 

Оскільки Росія прагне відновити втрачений статус світової 
держави, остільки й формується ставлення до України як до ключової 
ланки геостратегії на південно-західному напрямку. Зокрема: 

– Союз Росії та України забезпечує вихід першої до Чорного 
моря, а далі – на Балкани та Близький Схід. 

– Цей союз може укріпити положення Росії в Центральній 
Європі та Середземномор’ї. 

– Союзні відносини двох країн можуть стати суттєвим факто-
ром у боротьбі проти міжнародного, в першу чергу, ісламського 
тероризму. 

– Через територію України здійснюються російські поставки 
енергоносіїв в Західну Європу. Ускладнення міждержавних відно-
син змусить Росію шукати альтернативні шляхи транзиту, що сут-
тєво збільшить транспортні витрати і негативно відобразиться на 
акумулюванні її держбюджету. 

– Об’єктивно українська промисловість довгі роки була тех-
нічно і технологічно кооперована з російською. Оскільки Україна, 
на відміну від Білорусії, визнана країною з ринковою економікою, 
отже, вимагається лише політична воля, щоби кооперація промис-
лових підприємств і комплексів двох країн забезпечила підйом їх 
економік. 

На думку Росії, перешкодити досягненню цих цілей можуть 
такі обставини: протиріччя між двома країнами з приводу Криму, 
Севастополя і Чорноморського флоту; політика українського ке-
рівництва, яка час від часу обмежує сфери використання росій-
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ської мови у ЗМІ. На думку Росії, не укріплює взаєморозуміння 
й активна участь України в розколі співдружності під назвою ГУАМ, 
при чому, за ініціативи України робляться кроки з переходу цього 
утворення від функцій консультативних до більш дієвих органі-
заційних форм. У зовнішній політиці України домінує курс на при-
скорену інтеграцію країни в європейські та євроатлантичні струк-
тури, а також на розширення її позицій в механізмах, у т. ч. й вій-
ськових, створених під егідою НАТО. На відміну від Росії, Укра-
їна підтримала дії США в Іраці не тільки дипломатично, але й на-
правила туди свій військовий контингент. 

Таким чином, не дивлячись на переваги інтеграції слов’ян-
ських держав, реальністю залишається той факт, що тільки за умов 
поваги до обраного зовнішньополітичного курсу кожної окремої 
держави можливе подальше міждержавне співробітництво як на 
двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.  
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рівництва, яка час від часу обмежує сфери використання росій-
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ської мови у ЗМІ. На думку Росії, не укріплює взаєморозуміння 
й активна участь України в розколі співдружності під назвою ГУАМ, 
при чому, за ініціативи України робляться кроки з переходу цього 
утворення від функцій консультативних до більш дієвих органі-
заційних форм. У зовнішній політиці України домінує курс на при-
скорену інтеграцію країни в європейські та євроатлантичні струк-
тури, а також на розширення її позицій в механізмах, у т. ч. й вій-
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держави можливе подальше міждержавне співробітництво як на 
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Список використаних джерел 

1. Большинство белорусов читают российские СМИ [Электронный 
ресурс] / РИА Новости. – Режим доступа: http://cdf.gov.kg/2003/01/23/ 
0949123.012003.  

2. Гомар Т. Парадокс непостоянства [Электронный ресурс] / Т.Гомар 
// Россия в глобальной политике. – 2006. – Т.4. – №3. – Режим доступа: 
http://globalaffairs.ru/numbers/20 

3. Декаров.В. Интеграция России и Білоруси: альянс против кого? 
/ В.Декаров // Независимая газета. – 2008. – 25 марта. 

4. Заико Л. От желаемого к действительному [Электронный ресурс] 
/ Л.Заико// Россия в глобальной политике.–2010. – Т.4. – №1. – Режим 
доступа: http:// globalaffairs.ru/numbers/20 

5. Информационно-аналитический бюллетень: Белоруссия. №24 – 
Дипкурьер. 13.03.2011. 

6. Концепция внешней политики Российской Федерации // Неза-
висимая газета. 2000. – 11 июля.; 

7. Малик Я.Й. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: 
навч. посіб. / Я.Й.Малик, Б.Д.Вол, Ю.С.Занько. – Львів: ПАІС, 2007. – 68 с. 

8. Медведев возродит Союзное государство // РИА «Новости» –
23.06.2008. 

9. Медведев призвал Лукашенко переводить решения Госсовета России 
и Белоруссии в конкретные контракты // ИА REGNUM – 19.03.2009. 

10. Мошес А. Славянский треугольник Украина и Белоруссия в рос-
сийской внешней политике 90-х гг. / А.Мошес // Proetcontra. – Том 6. – 
№1-2. Зима – весна 2001. 



 253

11. Программа действий Республики Беларусь и Российской Феде-
рации по реализации проложений Договора о создании Союзного госу-
дарства[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:www.soyuz.by. 

12. Россия – основной торговый партнер Беларуси [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.soyuz.by/ru/?guid=68609.  

13. Шевцов Ю. Объединенная нация. Феномен Беларуси / Ю.Шевцов.– 
М.: Издательство «Европа», 2005. – 256 с.  

 
 

Наталя БАЙДА 
 

Україно-білоруські взаємини: 20 років діалогу 
 

На кінець першого десятиліття 2000-х рр. між Україною й Рес-
публікою Білорусь укладено більше 174 двосторонніх договірно-
правових документів – 9 міждержавних; 1 – міжпарламентський; 
76 – міжурядових.  

У період 1994-2004 р. діалог України й Білорусі мав перма-
нентний характер. Україна підтримувала керівництво Білорусі, осо-
бливо в період виборчих кампаній. Не можна сказати, що в цей пе-
ріод Україна в зовнішній політиці Білорусії, як і Білорусь у зовні-
шній політиці України відігравали ключові ролі. З одного боку, ці 
держави конкурували на міжнародній арені за ті або інші префе-
ренції від Росії, з іншого боку – рухалися в різних інтеграційних 
напрямах у різношвидкісному режимі.  

З огляду на те, що з моменту проголошення незалежності дер-
жав, форми правління України й Білорусі були з яскраво вираже-
ною президентською домінантою (до конституційної реформи в 
Україні в 2004 р.), основний політичний діалог будувався саме на 
рівні глав держав. Упродовж двох каденцій перебування на пості 
президента Л.Кучми український і білоруський лідери зустріча-
лися 19 разів. Половина цих зустрічей проходила під час офіційних 
візитів глав держав, половина – під час самітів СНД чи інших між-
народних зустрічей у багатосторонньому форматі. За виключен-
ням cамітів у Ялті, куди О.Лукашенко хотів – та Кучма не пускав, 
з огляду на іміджеву недоцільність [1, с.22]. 

Починаючи з кінця 2004 р., акценти у відносинах України й 
Білорусі дещо змінилися. Це було пов'язано з тим, що в Україні 
внаслідок «помаранчевої революції» відбулася часткова зміна еліти. 
Ці події багато в чому й визначили корективи зовнішньої полі-
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тики України, у т. ч. й підхід до двосторонніх українсько-біло-
руських відносин. З початку 2005 р. у взаєминах українсько-біло-
руського двостороннього формату намітилася напруженість. У цей 
період спостерігалася неоднозначна оцінка політичних подій, що 
відбуваються в Україні, побоювання можливого експорту в Біло-
русь елементів «помаранчевої революції». Варто відзначити, що самі 
українські політики сприяли появі таких настроїв серед білоруського 
керівництва. Нова українська влада заявляла про наміри сприяти 
демократизації Білорусі [2, c.270]. 

У цілому, з 2005 р. по 2008 р. президенти України В.Ющенко 
і Республіки Білорусь О.Лукашенко мали лише тричі можливості 
зустрітися в рамках саміту глав держав-членів СНД 26-27 серпня 
2005 р. у Казані, 28 листопада 2006 р. у Мінську, 10 червня 2007 р. 
у Санкт-Петербурзі. Цілком очевидно, що такий формат спілкува-
ння не сприяв глибокому осмисленню двостороннього співробіт-
ництва й виведенню його на нові рівні. 

Відліком нового, відособленого етапу розвитку двосторонніх 
відносин на рівні політичних контактів можна вважати осінь 2008 р., 
після проведення парламентських виборів у Білорусі. Хоча укра-
їнська офіційна позиція щодо діалогу з Мінськом традиційно була 
орієнтована на Захід, у цей період простежується явна корекція зов-
нішньополітичної позиції Києва слідом за Брюсселем.  

У 2008 р. як індикатор динаміки демократичних перетворень 
у країні Європейський Союз визначив осінні вибори до нижньої 
палати парламенту Білорусії, їх підготовку й проведення. Тому в 
МЗС України також було ухвалене рішення про моніторинг ви-
конання вимог ЄС керівництвом Білорусі й погодження політич-
ного двостороннього діалогу з успіхами демократизації й лібера-
лізації білоруської держави. Підтвердженням такої позиції може 
слугувати факт заяв Києва разом із Брюсселем про підтримку лі-
беральних кроків у Білорусі.  

У той же час, незважаючи на зустріч, що не відбулася, глав 
держав, європейський напрямок дав якусь загальну платформу до 
зближення України й Білорусі, наскільки це було можливо в умо-
вах різниці політичних систем, а також зовнішньополітичних прі-
оритетів. Поштовхом до цього послужили два моменти. По-перше, 
посилення пошуку контактів Білорусі та ЄС, що виявилося у вста-
новленні попередніх умов поглиблення співробітництва й призу-
пинення санкцій. По-друге, це поява польсько-шведської ініціати-
ви «Східного партнерства», що запропонувала більш адекватну 
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модель співробітництва в рамках Європейської програми сусід-
ства для України, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану і, з пев-
ними застереженнями, Білорусі. Ці застереження, зокрема, стосу-
валися необхідності продовження діалогу Мінська з європейськи-
ми інститутами й безперервний курс демократичних перетворень 
у країні [3].  

Результати парламентських виборів у Білорусі у вересні 2008 р. і 
попередня підготовка до них, виходячи з раніше взятих на себе Мін-
ськом зобов'язань, хоча й дали підстави європейським інститутам 
для фіксування значних позитивних зрушень у внутрішньополі-
тичній ситуації в країні, але в той же час і не стали передумовою 
для нового напруження. Цей сигнал був чітко сприйнятий в Укра-
їні як «зелене світло» на реалізацію своєї посередницької ролі в 
зближенні позицій ЄС і Білорусі. Уже в жовтні 2008 р. в Мінську 
пройшли консультації МЗС України й Білорусі, де були обгово-
рені можливі спільні дії у відносинах з Європейським Союзом. 

Можливо, саме у цьому контексті наприкінці жовтня 2008 р. 
Посольство України в Білорусі організувало перший прес-тур для 
білоруських журналістів до Чернігівської області та Київа з метою 
ознайомлення з політичними й економічними реаліями життя в 
Україні. Головною же подією став Меморандум про співробітни-
цтво між Кабінетом Міністрів України і Урядом Білорусі в енер-
гетичній сфері, підписаний 20 січня 2009 р. 

Але реальні зміни у відносинах намітилися вже з перших мі-
сяців 2009 р., коли відновився канал міждержавної комунікації на 
рівні глав держав. Порядок денний зустрічі дозволяє говорити про 
тимчасово нове, якісне наповнення українсько-білоруських відносин.  
У своєму виступі перед журналістами президент Білорусі підтри-
мав також ідею транзиту української електроенергії в країни Бал-
тії та можливість приєднання білоруської сторони. 

Уже 6 травня 2009 р. на підтвердження зародження нового 
формату українсько-білоруських відносин президент України про-
вів зустріч із президентом РБ у м. Гомелі. Крім обговорення пер-
спективних проектів співробітництва й вирішення існуючих про-
блем, мова також ішла про можливості підтримки України в по-
глибленні контакту Мінська із Брюсселем, зокрема, у форматі пов-
ноправної участі Білорусі у «Східному партнерстві».  

На 16-му засіданні міжурядової українсько-білоруської комі-
сії з торговельно-економічного співробітництва, що відбувалося 
2 червня 2009 р., Україна запропонувала резервування за Білорус-
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сю можливості зберігання газу обсягом 2-3 млрд куб. м. у схови-
щах поблизу українсько-білоруського кордону[2]. 

Важливою є співпраця України та Білорусі в енергетичній сфе-
рі. Проте під час 16-го засідання міжурядової українсько-білору-
ської комісії з торговельно-економічного співробітництва Білорусь 
погодилася імпортувати до кінця 2009 р. 750 млн. кВт/год україн-
ської електроенергії на взаємовигідній основі, ціна якої не була по-
відомлена. 

Можливість поглиблення координації спільних дій також мо-
жна відзначити в заявах О.Лукашенко на кишинівському саміті 
СНД, що пройшов 9 жовтня 2009 р. [5].  

У ході офіційного візиту президента Республіки Білорусь в 
Україну 5 листопада 2009 р. О.Лукашенко та В.Ющенко за резуль-
татами переговорів прийняли Спільне українсько-білоруське комю-
ніке. Цим документом сторони підтвердили, що подальше зміц-
нення рівноправних і взаємовигідних відносин є одним із пріори-
тетів зовнішньої політики двох держав.  

Наявність невирішених двосторонніх проблем політичного ха-
рактеру й існування принципових розходжень у питаннях побу-
дови зовнішньої й внутрішньої політики держав не дозволяють 
повністю розкрити потенціал співробітництва України й Білорусі.  

Найбільш складним питанням у двосторонньому співробіт-
ництві поки що залишається організаційне, управлінське, фінан-
сове забезпечення реалізації домовленостей. Чимало залежить від 
управлінської діяльності створених організаційних структур – дер-
жавних, регіональних комісій, комітетів і депутатських груп всіх 
рівнів рад; від удосконалення практики взаємодії міністерств і 
відомств, інших державних структур щодо координації діяльності 
в міждержавному секторі, забезпечення послідовності й наступ-
ності співробітництва [4]. 

29 квітня 2010 р. Президент України В.Янукович із робочим 
візитом відвідав Республіку Білорусь. Під час цього візиту сто-
рони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин. Про 
це Президент України В.Янукович заявив під час спільної з біло-
руським колегою прес-конференції. «Ресурси відносин між Укра-
їною та Білоруссю далеко не вичерпані, а принципи, що ми закла-
даємо у наші взаємини, ґрунтуються на довірі, повазі та взаємо-
вигідному партнерстві», – сказав Глава Української держави. За 
його словами, сторони, зокрема, досягли домовленості про допо-
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модель співробітництва в рамках Європейської програми сусід-
ства для України, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану і, з пев-
ними застереженнями, Білорусі. Ці застереження, зокрема, стосу-
валися необхідності продовження діалогу Мінська з європейськи-
ми інститутами й безперервний курс демократичних перетворень 
у країні [3].  
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ськом зобов'язань, хоча й дали підстави європейським інститутам 
для фіксування значних позитивних зрушень у внутрішньополі-
тичній ситуації в країні, але в той же час і не стали передумовою 
для нового напруження. Цей сигнал був чітко сприйнятий в Укра-
їні як «зелене світло» на реалізацію своєї посередницької ролі в 
зближенні позицій ЄС і Білорусі. Уже в жовтні 2008 р. в Мінську 
пройшли консультації МЗС України й Білорусі, де були обгово-
рені можливі спільні дії у відносинах з Європейським Союзом. 

Можливо, саме у цьому контексті наприкінці жовтня 2008 р. 
Посольство України в Білорусі організувало перший прес-тур для 
білоруських журналістів до Чернігівської області та Київа з метою 
ознайомлення з політичними й економічними реаліями життя в 
Україні. Головною же подією став Меморандум про співробітни-
цтво між Кабінетом Міністрів України і Урядом Білорусі в енер-
гетичній сфері, підписаний 20 січня 2009 р. 

Але реальні зміни у відносинах намітилися вже з перших мі-
сяців 2009 р., коли відновився канал міждержавної комунікації на 
рівні глав держав. Порядок денний зустрічі дозволяє говорити про 
тимчасово нове, якісне наповнення українсько-білоруських відносин.  
У своєму виступі перед журналістами президент Білорусі підтри-
мав також ідею транзиту української електроенергії в країни Бал-
тії та можливість приєднання білоруської сторони. 

Уже 6 травня 2009 р. на підтвердження зародження нового 
формату українсько-білоруських відносин президент України про-
вів зустріч із президентом РБ у м. Гомелі. Крім обговорення пер-
спективних проектів співробітництва й вирішення існуючих про-
блем, мова також ішла про можливості підтримки України в по-
глибленні контакту Мінська із Брюсселем, зокрема, у форматі пов-
ноправної участі Білорусі у «Східному партнерстві».  

На 16-му засіданні міжурядової українсько-білоруської комі-
сії з торговельно-економічного співробітництва, що відбувалося 
2 червня 2009 р., Україна запропонувала резервування за Білорус-

 256

сю можливості зберігання газу обсягом 2-3 млрд куб. м. у схови-
щах поблизу українсько-білоруського кордону[2]. 

Важливою є співпраця України та Білорусі в енергетичній сфе-
рі. Проте під час 16-го засідання міжурядової українсько-білору-
ської комісії з торговельно-економічного співробітництва Білорусь 
погодилася імпортувати до кінця 2009 р. 750 млн. кВт/год україн-
ської електроенергії на взаємовигідній основі, ціна якої не була по-
відомлена. 

Можливість поглиблення координації спільних дій також мо-
жна відзначити в заявах О.Лукашенко на кишинівському саміті 
СНД, що пройшов 9 жовтня 2009 р. [5].  

У ході офіційного візиту президента Республіки Білорусь в 
Україну 5 листопада 2009 р. О.Лукашенко та В.Ющенко за резуль-
татами переговорів прийняли Спільне українсько-білоруське комю-
ніке. Цим документом сторони підтвердили, що подальше зміц-
нення рівноправних і взаємовигідних відносин є одним із пріори-
тетів зовнішньої політики двох держав.  

Наявність невирішених двосторонніх проблем політичного ха-
рактеру й існування принципових розходжень у питаннях побу-
дови зовнішньої й внутрішньої політики держав не дозволяють 
повністю розкрити потенціал співробітництва України й Білорусі.  

Найбільш складним питанням у двосторонньому співробіт-
ництві поки що залишається організаційне, управлінське, фінан-
сове забезпечення реалізації домовленостей. Чимало залежить від 
управлінської діяльності створених організаційних структур – дер-
жавних, регіональних комісій, комітетів і депутатських груп всіх 
рівнів рад; від удосконалення практики взаємодії міністерств і 
відомств, інших державних структур щодо координації діяльності 
в міждержавному секторі, забезпечення послідовності й наступ-
ності співробітництва [4]. 

29 квітня 2010 р. Президент України В.Янукович із робочим 
візитом відвідав Республіку Білорусь. Під час цього візиту сто-
рони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин. Про 
це Президент України В.Янукович заявив під час спільної з біло-
руським колегою прес-конференції. «Ресурси відносин між Укра-
їною та Білоруссю далеко не вичерпані, а принципи, що ми закла-
даємо у наші взаємини, ґрунтуються на довірі, повазі та взаємо-
вигідному партнерстві», – сказав Глава Української держави. За 
його словами, сторони, зокрема, досягли домовленості про допо-



 257

могу з боку Білорусі у вирішенні такого актуального на сьогодні 
для України питання, як подолання негативних наслідків кризи. 

Серед важливих питань Президент України також назвав ін-
теграцію прикордонних регіонів двох країн. «Треба лібералізувати 
митний режим, покращити прикордонну торгівлю», – сказав він. 
Окрім того, В.Янукович висловив сподівання, що Білорусь буде 
надійним партнером України у вирішенні питання транзиту до країн 
Балтії. Україна же, своєю чергою, сприятиме покращенню умов 
для виходу Білорусі до Чорного моря. 

Найважливішим гуманітарним питанням Президент назвав за-
безпечення гідного святкування 65-річчя Перемоги у Великій Віт-
чизняній війні. «Ми домовилися на рівні Білорусі, України та Росії 
провести спільні заходи, привітати ветеранів, покращити рівень 
соціальних гарантій для них, тому що ветерани – це герої, що 
принесли перемогу на наші землі», – сказав В.Янукович. 

Президент високо оцінив результати свого візиту до Білорусі. 
«Ми зуміємо знайти такі взаємовигідні умови, які будуть допов-
нювати економіки наших країн», – упевнений В.Янукович [6]. 

Можна стверджувати, що на формування політичного діалогу 
України та Білорусі, особливо в перші роки незалежності, впли-
вали окремі аспекти становлення політичних систем держав, які 
мали подібні механізми їх побудови та адміністрування. 

По-перше, в Україні та Білорусі розвиток політичних систем 
відбувався під впливом успадкованих від попередньої історичної 
епохи факторів, серед яких слід виділити: 

– визначальний вплив соціального прошарку номенклатури; 
– домінування авторитарної політичної культури на рівні 

еліти і населення; 
– незрілість політичних націй та відсутність громадянського 

суспільства. 
По-друге, хоча на нормативно-правовому рівні трансформа-

ційні процеси мали модернізаційну спрямованість, в реальності во-
ни інколи набували тільки зовнішніх ознак, не змінюючи змісту. 
Особливо було помітно запозичення певних ознак демократичної 
правової держави, громадянського суспільства, ринкової еконо-
міки при збереженні багатьох рудиментів радянської авторитар-
ної командно-адміністративної системи. 

По-третє, в Україні та Білорусі проявлялося «розбалансуван-
ня» політичних систем через домінантний вплив президентських 
інституцій. При цьому фіксувалися прояви різного роду тиску на 
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структури законодавчої, судової та виконавчої гілок влади з боку 
осіб та організацій, які прямо чи опосередковано були пов'язані з 
главами держав. 

По-четверте, для України і Білорусі були характерні недоско-
налі відносини між державою та інститутами громадянського сус-
пільства. З одного боку, це було наслідком відсутності необхід-
ної правової та інституційної бази взаємодії, з іншого – пов'язане з 
недостатньо усвідомленою потребою українців та білорусів в само-
організації та низьким рівнем політичної культури. З Білорусі цей 
процес був ускладнений цілеспрямованою політикою влади на одер-
жавлення одних інститутів громадянського суспільства та маргі-
налізацію інших. 

По-п'яте, не дивлячись на схожість у багатьох аспектах шля-
хів розвитку, політичні режими держав також мали свої відмінно-
сті. Для України було притаманне конкурування двох систем (де-
мо-кратичної та авторитарної) політичних інститутів, в той час, 
як в Білорусі переважали авторитарні ознаки режиму при наявно-
сті достатньої кількості демократичних атрибутів. 

І, насамкінець, соціальний прошарок номенклатури в Україні 
та Білорусі при аналогічній недемократичності послуговувалися 
різними формами функціонування: український – корпоративна 
солідарність, олігархізація; білоруський – відтворення радянської 
схеми з адміністративними та ідеологічними важелями. При цьому, 
існуюча етнополітична ситуація обумовлювала тяжіння України до 
європейського, а Білорусі – до євразійського вектору інтеграції та 
розвитку [7]. 

Враховуючи вищесказане, можна стверджувати, що подаль-
ший розвиток політичних систем України та Білорусі буде знач-
ною мірою визначати динаміку і спрямованість двостороннього 
співробітництва. Цікаво, що багато спостерігачів вбачають в полі-
тиці Президента України В.Януковича спробу наслідувати біло-
руську модель, що є з нашої точки зору безперспективним. Україн-
ська влада нездатна дати своїм громадянам той соціальний «хабар», 
що білоруська, а соціальна стратифікація українського суспільства 
не дозволяє вибудувати таку ж вертикаль влади як у Білорусі.  

Загалом, перші двадцять років українсько-білоруських взаємин 
є, з одного боку, роками невикористаних можливостей, певних фі-
нансових та прикордонних непорозумінь, надто повільного еконо-
мічного зближення, а з іншого – роками відсутності якої б то не 
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могу з боку Білорусі у вирішенні такого актуального на сьогодні 
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було ворожнечі, навіть гіпотетичного військового протистояння, 
приязних взаємин на міжособистісному рівні. 
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Проблеми формування та функціонування  
українсько-білоруського кордону 

 
Сучасні українсько-білоруські відносини потребують систем-

ного бачення, переосмислення минулого досвіду та побудови кон-
цепції співробітництва, насамперед для вирішення економічних про-
блем, упровадження спільних інвестиційно-інноваційних проектів, 
гуманітарного співробітництва, взаємодії в інформаційній сфері, 
постійного наукового та культурного обміну тощо.  

Значну загрозу розвитку добросусідських відносин створює 
неузгодженість питання функціонування українсько-білоруського 
кордону. Ратифікація білоруським парламентом навесні 2010 р. 
Договору про державний кордон між Україною та Республікою 
Білорусь 1997 р. мала стати початком серйозного поступу щодо 
формування нормативно-правової бази, демаркації лінії кордону. 
Проте впродовж двох останніх років належного продовження кон-
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такти у цій сфері не отримали, зокрема не відбулося обміну ра-
тифікаційними грамотами [3]. 

Аналізуючи досвід з вивчення цього питання, необхідно заз-
начити різноманітність думок та підходів щодо вирішення найго-
стріших проблем українсько-білоруських відносин. Зокрема, слід 
відзначити роботи В.Засадко, Д.Юрчака, Г.Максака та ін. 

Питання делімітації й демаркації кордону між Україною і Рес-
публікою Білорусь мають більш як десятилітню історію. Перспек-
тиви у правовому оформленні кордонів, здавалося, відкривав Ме-
морандум про співробітництво в охороні державних кордонів Рес-
публіки Білорусь, Російської Федерації та України, підписаний гла-
вами держав у Москві 15 квітня 1994 р. Але готовність продовжи-
ти роботу з договірно-правового оформлення своїх державних кор-
донів виявили лише Білорусь і Україна, які створили спільну де-
лімітаційно-демаркаційну комісію, що вже завершила необхідні 
делімітаційні роботи. Зауважимо, що згідно Договору про дружбу, 
добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Бі-
лорусь від 17 липня 1995 р. держави «визнають непорушність існу-
ючих між ними державних кордонів і підтверджують, що не мають 
жодних територіальних претензій одна до одної і не висуватимуть 
таких претензій у майбутньому» [1]. Враховуючи цю тезу, у 1997 р. 
був підписаний Договір про державний кордон між Україною і 
Республікою Білорусь.  

Керівництво Білорусі пов’язує питання кордонів із проблемою 
боргу, що у неї існує з Україною ще з часів розпаду СРСР. Забор-
гованість України не має жодного стосунку до предмета договору, 
але Білорусь спробувала використати його як один із важелів тиску 
на Україну у вирішенні суто економічних питань. Проблема боргу 
виникла у зв’язку з тим, що після розпаду СРСР білоруські під-
приємства переказали українським гроші за випущену, але не від-
вантажену продукцію. До останнього часу сума боргу не була об-
ґрунтована розрахунками експертів і постійно коригувалася. Якщо 
в Києві вважають, що заборгували Білорусі не більш, як 50 млн дол. 
США, то в Мінську наполягають на 200 млн дол. США. Різниця 
зазначених сум пов’язана з неоднаковою методологією підрахунку, 
а також зумовлена тим, що Україна та Білорусь у різний час вий-
шли із зони рубля. У 2003 р. прем’єр-міністри обох держав підпи-
сали протокол, у якому сума боргу зафіксована на рівні 134 млн 
дол. США. Українська сторона не погоджується сплачувати борг 
державним суб’єктам господарської діяльності [2, с. 271]. 
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Така ситуація лише загострює існуючі проблеми, серед яких 
виокремимо: 

1) Економічні: зростання рівня тіньового сектора економіки 
загалом, у т. ч. зростання обсягів контрабандних потоків і, як наслі-
док, економічні збитки для бюджету; реалізація контрабандних то-
варів неналежної якості; погіршення іміджу України та Білорусі 
як транзитних держав; погіршення кон’юнктури внутрішнього спо-
живчого ринку; зниження конкурентоспроможності вітчизняних 
виробників; збільшення обсягів незаконного обігу наркотичних за-
собів, психотропних речовин, зброї і, як наслідок, шкода здоров’ю 
та життю людей. Так, наприклад, впродовж 2007 р. за незаконний 
перетин українсько-білоруського кордону було затримано 1640 осіб, 
з яких 54 – нелегальні мігранти, вилучено 150 одиниць зброї, 1245 
боєприпасів, понад 76 кг наркотичних речовин і контрабандних 
товарів вартістю на понад 16 млн грн. [2, с. 272]. 

2) Невизначеність перспектив здійснення спільного прикордо-
нно-митного контролю, що завдає суттєвої шкоди планам розвитку 
інфраструктури на вже існуючих та відкриття нових пунктів про-
пуску. Також це серйозна перешкода перспективі розвитку візових 
відносин України та Білорусі із країнами-сусідами [4]; 

3) Активізація потоків нелегальних мігрантів, що зумовлює 
загострення санітарно-епідеміологічної ситуації, житлового пита-
ння, проблем працевлаштування та додаткового навантаження на 
державний бюджет у зв’язку з необхідністю ідентифікації, утри-
мання та повернення нелегальних мігрантів. Україна стає місцем 
накопичення нелегальних мігрантів, які прямують до країн Євро-
пейського Союзу. Хоча маршрут нелегальної міграції через нашу 
країну не найбільш загрозливий для ЄС, для України його наяв-
ність зумовлює додаткове навантаження на державний бюджет у 
зв’язку з необхідністю ідентифікації, утримання та повернення 
нелегальних мігрантів. Подолання проблем нелегальної міграції, 
на думку української дослідниці В.Засадко, вбачається у створе-
нні єдиного реадмісійного простору між країнами-постачальниками 
й отримувачами нелегальних мігрантів. З огляду на це, важливим 
завданням залишається підписання такої угоди з Білоруссю, од-
нак переговори щодо її укладення просуваються складно, що знову-
таки пов’язано з невирішеним питанням спільного кордону. Біло-
русь відмовляється приймати на свою територію громадян третіх 
країн, які становлять основну масу транзитних нелегальних мігран-
тів, котрі рухаються через Україну до ЄС [2, с. 273]. 
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4) У безпосередній близькості від недемаркованого кордону 
знаходиться декілька десятків українських та білоруських насе-
лених пунктів, що потребує узаконення та розробки механізмів реа-
лізації прикордонного статусу населення цих сіл, селищ та місте-
чок. Відсутність демаркованого кордону викликає проблеми із зе-
млекористуванням, ускладнює навігацію по річках тощо. Особли-
во відомим став Мерлінський полігон. У другій пол. ХХ ст. це був 
один із найбільших в Європі військових полігонів (площею 130 000 
гектарів), на якому регулярно проводили навчальні стрільби ра-
кетники й авіація. З початку 1990-х рр. полігон став частиною те-
риторії Поліського військового лісгоспу Білорусі: 800 квадратних 
кілометрів лісисто-болотистої місцевості, жодного населеного пунк-
ту з білоруської сторони і повна відсутність доріг. З української же 
сторони в цьому районі до кордону виходять чотири села: Поз-
нань, Березове, Заболоття і Дроздинь. Їх мешканці заробляють на 
життя сезонними зборами ягід, грибів на території полігону. Були 
випадки, коли за один день білоруські прикордонники затримува-
ли до 300 чоловік [5, с. 132]. 

5) Статус, контроль, а в перспективі освоєння 30-кілометрової 
зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС також пов’язані з 
проблемою демаркації українсько-білоруського кордону. 

6) Українсько-білоруське прикордоння – це унікальні природно-
заповідні території. Невизначеність українсько-білоруського кор-
дону гальмує розвиток туристично-рекреаційної галузі обох держав, 
а також унеможливлює реалізацію спільних проектів у цій сфері. 

На думку української дослідниці В.Засадко доцільно розділити 
дві проблеми українсько-білоруських відносин, а також компетен-
ції та процедури їхнього розв’язання. Оскільки питання боргу сто-
сується фінансових відносин, то компетенція його вирішення по-
винна належати міністерствам фінансів і центральних банків Укра-
їни та Білорусі. Питання кордонів перебуває у площині міждержав-
них відносин і є компетенцією міністерств закордонних справ обох 
країн. Верифікація угоди про українсько-білоруський кордон про-
цедурно є нескладним питанням, тому що воно не містить у своїй 
основі жодних протиріч – обидві сторони не висувають одна до 
одної жодних територіальних претензій [2, с. 274]. 

Отже, розв’язання проблеми формування нормативно-правової 
бази та демаркації українсько-білоруського кордону є нагальним 
питанням українсько-білоруських відносин і потребує як політич-
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ної волі керівництва обох держав, так і активної участі/тиску гро-
мадськості країн-сусідів. 
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Юлия КОТСКАЯ 
 

Регионы на замке: малое приграничное движение с 
Беларусью 

 
В любом демократическом государстве регионы являются важ-

ным уровнем его политической структуры, поскольку на каком бы 
уровне не принимались решения, реализовываться они так или ина-
че будут именно в регионах. В последние годы регионы всё более 
отчётливо заявляют про свои полномочия уже и на международной 
арене. Не желая быть просто объектами государственной и между-
народной политики, они все более настойчиво артикулируют свои 
интересы, заставляя государства и международные организации 
на законодательном уровне закреплять их позиции. 

Приграничные районы, с одной стороны, являются периферий-
ными в своём государстве, а, с другой, наличие общей границы с 
соседями, близкой культуры, языка и ментальности даёт им воз-
можность стать центрами социально-экономической и культурной 
жизни государств. 
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С конца XX века Европейский Союз уделяет повышенное вни-
мание регионам и региональной политике. Расширение ЕС на вос-
ток в 2004 г. заставило его также пересмотреть и свою политику с 
новыми странами-соседями. Особая роль тут отводится трансгра-
ничному сотрудничеству, успешную реализацию которого ограни-
чивала, в т. ч., и визовая политика ЕС. Для активизации контактов 
на приграничье 20 декабря 2006 г. Европейский парламент и Евро-
пейский Совет принимают Регламент, который устанавливает пра-
вила для малого приграничного движения. На основании Поста-
новления ЕС страны участницы Шенгенского соглашения могут 
заключить, с разрешения Еврокомиссии, и поддерживать двусто-
ронние соглашения с соседними третьими странами. Такие согла-
шения определяют границы района, который может быть продлен 
максимум до 50 км по обе стороны границы, а также обеспечить 
выдачу разрешений малого пограничного движения для жителей 
не входящих в Шенген.  

Таблица 1 
Договоры о местном приграничном движении с учас-

тием стран ЕС и Украины, Молдовы, России и Беларуси 

Соглашение Подписано Вступило в силу 
Украина-Венгрия 18 сентября 2007 11 января 2008 
Украина-Славакия 30 мая 2008 27 сентября 2008 
Украина-Польша 4 марта 2008 1 июля 2009 
Молдова-Румыния 14 ноября 2009 октябрь 2010 
Россия-Норвегия 2 ноября 2010 - 
Россия-Польша 14 декабря 2011 - 
Беларусь-Польша 12 февраля 2010 - 
Беларусь-Литва 20 октября 2010 - 
Беларусь-Латвия 23 августа 2010 1 февраля 2012 

 
Исходя из данной таблицы видно, что наиболее активно из 

стран постсоветского пространства, не входящих в ЕС, открывает 
свои границы, а вместе с тем и новые возможности для пригранич-
ных регионов именно Украина. Вступили в действие три из трёх под-
писанных соглашений о местном приграничном движении. На этом 
фоне выделяется Беларусь, которая декларирует политику откры-
тости границ, однако при этом искусственно тормозит окончатель-
ную ратификацию соответствующих соглашений с Польшей и Лит-
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ної волі керівництва обох держав, так і активної участі/тиску гро-
мадськості країн-сусідів. 
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Юлия КОТСКАЯ 
 

Регионы на замке: малое приграничное движение с 
Беларусью 

 
В любом демократическом государстве регионы являются важ-

ным уровнем его политической структуры, поскольку на каком бы 
уровне не принимались решения, реализовываться они так или ина-
че будут именно в регионах. В последние годы регионы всё более 
отчётливо заявляют про свои полномочия уже и на международной 
арене. Не желая быть просто объектами государственной и между-
народной политики, они все более настойчиво артикулируют свои 
интересы, заставляя государства и международные организации 
на законодательном уровне закреплять их позиции. 

Приграничные районы, с одной стороны, являются периферий-
ными в своём государстве, а, с другой, наличие общей границы с 
соседями, близкой культуры, языка и ментальности даёт им воз-
можность стать центрами социально-экономической и культурной 
жизни государств. 
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вой. Соглашение с Латвией вступило в действие спустя полтора 
года после подписания – 1 февраля 2012 г. 

Такую неспешность официальный Минск объясняет техниче-
скими причинами. Однако в заявлениях представителей МИДа и 
дипломатического корпуса прослеживается и политический аспект. 
По словам пресс-секретаря посольства Беларуси в Польше А.Зеленко, 
«Белорусская сторона заинтересована в скорейшем введении в дей-
ствие договора об упрощенном приграничном движении. Однако 
существующий градус в отношениях между странами, заданный 
польской стороной, не позволяет нам так быстро это сделать». Сле-
дует отметить, что с приходом к власти А.Лукашенко, Беларусь, 
ввиду проводимой им политики, находится в постоянной конфронта-
ции с Западом и не проявляет интереса к открытию своих границ. 
Кроме этого, установленный в стране политический режим не заин-
тересован в усилении позиций регионов. Открытие границ озна-
чает, что население приграничных регионов сможет беспрепятстве-
нно выезжать за пределы государства и получать альтернативную 
информацию о странах ЕС. Отсутствие визовых препятствий даст 
импульс к развитию экономического потенциала приграничных 
территорий и формированию тут среднего класса, который являет-
ся двигателем не только экономических, но и политических реформ. 

 Таким образом, инициатива ЕС о малом приграничном движе-
нии идет в русле общей политики этого интеграционного объеди-
нения касательно увеличения роли и значения регионов, активи-
зации трансграничного сотрудничества, а также обеспечения ста-
бильности на своих внешних границах. Государства постсоветс-
кого пространства, не входящие в состав ЕС – Украина, Молдова 
и, в меньшей степени, Россия проявляют практическую заинтере-
сованность в активизации малого приграничного движения. В то 
же время Беларусь, напротив, затягивает ратификацию подписан-
ных соглашений, тем самым лишая свои приграничные террито-
рии и их население экономических, социальных и культурных ди-
видендов от его успешного развития. 
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Анатолий ЛЫСЮК 
 

Политические элиты Беларуси и Украины  
в условиях посттоталитарного транзита: 

 попытка сравнительного анализа 
 
Современные Беларусь и Украина все еще находятся в состо-

янии социоэкономической неопределенности. Очевидно, однако, что 
выбраные ими модели модернизации общества существенным об-
разом различаются. В то время, как в Беларуси утвердились в своей 
классической форме авторитарный режим и система государстве-
нного капитализма, в Украине противоречиво, непоследовательно 
и с олигархическим креном укореняются демократические образ-
цы организации социально-экономической жизни. Существенно от-
личаются и внешнеполитические ориентации обоих государств. 
Если Украина на официальном государственном уровне задекла-
рировала стремление интегрироваться в европейские и евроатлан-
тические структуры, то внешняя политика Беларуси имеет очевид-
ный евразийский уклон. Можно говорить об осуществлении в РБ 
и Украине естественного социально-политического эксперимен-
та, результаты которого на данном этапе носят промежуточный ха-
рактер. 

Исследователи, изучающие проблемы демократического тран-
зита, определенно и однозначно указывают на решающее, системо-
образующее влияние на этот процесс национальной политической 
элиты. Поскольку утвердившиеся в Беларуси и Украине модели 
социального устройства, формы и способы транзита не совпадают, 
то очевидно, что между элитными сообществами обоих государств 
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существуют значительные расхождения по мотивациям, стилис-
тике деятельности, образцам поведения, консолидации, способно-
сти стать креативным и ответственным агентом социальной транс-
формации. 

В чем же конкретно отличаются друг от друга политические 
элиты Беларуси и Украины, и какими факторами эти отличия обу-
словлены? 

В первую очередь следует указать на особенности политичес-
ких режимов. Белорусский политический авторитаризм предель-
но ограничил властные полномочия органов местного самоупра-
вления, а вместе с этим и автономию местных элит. Практически 
все главы администраций на региональном уровне назначаются из 
Центра (президентом) и им же лишаются своих должностей. В по-
литико-юридическом плане наблюдается их тотальная зависимость 
от воли президента, а региональной элите отводится функция иск-
лючительно ретранслятора властных интенций первого политичес-
кого лица. К тому же, постоянная межрегиональная ротация управ-
ленческих кадров препятствует консолидации ее представителей. 

 Интенсивное развитие местного самоуправления в постсовет-
ской Украине укрепило властные позиции региональных элит. Вы-
боры же населением глав местных администраций увеличили их 
зависимость от избирателей и право формировать локальную пове-
стку действий. Со своей стороны, усиление олигархического нача-
ла в украинской политике, в т. ч. и на региональном уровне, при-
вело к увеличению контроля финансово-промышленных групп над 
органами местного самоуправления, что способствовало росту их 
автономии и независимости от Киева. Более того, можно утвер-
ждать, что сама украинская «большая политика» формируется и 
форматируется преимущественно региональными элитами. 

Сложившийся в Беларуси авторитарный режим минимизиро-
вал значение выборов как канала формирования властвующей элиты 
посредством того, что сам процесс избирательных кампаний ока-
зался под жестским контролем исполнительной власти. Кроме этого, 
депутатское сообщество как на локальном, так и на общенацио-
нальном уровнях обладает весьма ограниченными властными прере-
гативами, превратившись в декоративный политический институт. 

Роль выборов при формировании политического класса Украи-
ны существенно отличается от белорусского образца. Если в Бела-
руси выборы – это скорее всего ритуальное действие с заранее 
известным результатом, то в Украине это во многом непредсказу-
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емый политический акт. Учитывая то, что в Украине чрезвычайно 
слаба интеграция элит, и действует принцип «победитель получает 
все», ротация элит и и формирования элитных сетей решающим 
образом зависят от исхода избирательных кампаний. 

 В Беларуси и Украине существенным образом различается 
также роль политических партий в процессе элитообразования. В 
современной РБ доминанта мажоритарной системы ограничила роль 
партий в политическом процессе, и соответственно, партийной эли-
ты. Это привело к тому, что партийные лидеры и активисты прак-
тически вытеснены из сферы политического влияния на общена-
циональном и локальном уровнях, составив внесистемную, и все 
более маргинализирующуюся контрэлиту. В белорусском парла-
менте в настоящее время нет ни одного представителя партийной 
демократической оппозиции. 

В современной Украине, наоборот, конституционные рефор-
мы, формирование парламентско-президентской политической сис-
темы, пропорциональная избирательная система привели к резко-
му усилению властных позиций лидеров политических партий и 
движений. 

Анализируя политические элиты Беларуси и Украины нельзя 
не учитывать и фактор харизматического лидера (вождя). Очевид-
но, что белорусская государственная элита находится под полным 
контролем А.Лукашенко, который полностью контролирует про-
цессы ее рекрутирования. В целом, она лояльна к президенту, поз-
воляющему получать ей за счет политического статуса (не)легаль-
ные доходы и преференции. Эту лояльность усиливает и то, что 
исторически белорусская номенклатура формировалась как соци-
альный субъект, призванный выполнять, ретранслировать полити-
ческую волю главы государства, не подвергая ее сомнению или об-
струкции. 

Политический плюрализм, жесткая конкурентность полити-
ческих элит, отсутствие авторитарного лидера в современной Укра-
ины не сформировали монопольный центр «по производству» вла-
ствующей элиты. Правда, как и в Беларуси, принцип личной ло-
яльности и преданности государственному чиновнику, партийному 
вождю и региональной элите играет существенную роль в поли-
тическом восхождении и структурировании украинской элиты, на 
что указали 72,2% опрошенных экспертов. «Такой механизм сти-
мулирует развитие клиентельных отношений, которые выражаю-
тся в создании сети «своих людей», находящихся в тесной личной 
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взаимозависимости... Социальным результатом является индиви-
дуализация и корпоративизация элитных стратегий, рассогласова-
ние политического процесса», рост коррумпированности в обще-
ственных отношениях» [1, с. 20].  

Само существо политического режима определяет иерархиче-
ское ранжирование политических элит. В условиях белорусского 
авторитаризма оно выстраивается следующим образом. Домини-
рующее положение занимают элитные группы, представляющее 
Администрацию Президента РБ. Правительство, выполняя техни-
ческие функции, обладет ограниченным политическим влиянием. 
«На местах» властную волю президентской Администрации ре-
транслируют исполкомы. Система представительной власти нахо-
дится под полным контролем исполнительной власти. 

Политическая автократия традиционно предполагает высокую 
значимость силовых структур, в особенности тех из них, которые 
ориентированы на решение внутренних политических проблем. 
Поэтому в современной Беларуси важные властные позиции зани-
мают руководители КГБ, МВД, Совета Безопасности, Государстве-
нного контроля и прокуратуры. Армейская элита отодвинута на 
периферию политического влияния. 

Следует указать также на существенную роль, которую выпол-
няют в системе государственной власти руководители аграрного 
сектора. Объясняется это субъективным фактором, а именно тем, 
что, с одной стороны, для А.Лукашенко, выходца из деревни и не-
давнего председателя совхоза, личностно близки «сельские» про-
блемы. С другой стороны, наиболее преданный президенту электо-
рат, а также влиятельное сообщество «красных помещиков» прожи-
вают именно в сельской местности. 

Что же касается финансово-олигархических кланов, то в Бе-
ларуси они отсутствуют как общественный феномен, а основные 
финансовые потоки и субъекты экономической жизни находятся 
либо в собственности, либо под контролем государства. Руково-
дители крупных предприятий и банков в своем большинстве яв-
ляются государственными служащими с отведенными им сверху 
рамками и зоной влияния. 

Структуризация и степень влияние политических элит в Укра-
ине существенным образом отличаются от белорусского вариан-
та. Во-первых, в ней доминирующие позиции занимают элитные 
сообщества, представляющие правительство и парлемент. Во-вто-
рых, существеннароль в политических процессах партийной элиты. 
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В-третьих, колоссальным влиянием на принятие политических ре-
шений обладают финансово-промышленные группы. По справе-
дливому утверждению Н.Головатого, «и общенациональная, и ре-
гиональная элита в Украине – это элита не столько политическая, 
сколько экономическая, элита деловых кругов» [2, с. 45]. В-чет-
вертых, в условиях острой как внутренней, так и межклановой кон-
куренции очевидно возрастание влияния силовых структур, но оно 
не является доминирующим. 

На структурирование политических элит в Беларуси и Украине 
определенное влияние оказывает идеологический фактор. Белорус-
ская государственная элита не проявляет интереса к традицион-
ным политическим идеологиям. Несмотря на внешнюю риторику, 
заметнее становится бегство от артикуляции коммунистических 
идей в силу политического прагматизма даже тех ее представите-
лей, которые еще недавно афишировали собственную коммуни-
стическую убежденность. И по той причине все более очевидной 
декоммунизация ментальных установок граждан Беларуси. И в 
силу персонификации А.Лукашенко наиболее привлекательных иде-
ологических позиций коммунистов, но уже в рамках государстве-
нной идеологии РБ. 

Особенностью Беларуси является идеологическая интеграция 
политических элит в рамках «Идеологии белорусского государства», 
являющейся своеобразным симбиозом идей социализма и пансла-
визма. В целом, однако, подобная интеграция носит внешний, рито-
рический характер, поскольку, с одной стороны, само содержание 
государственной идеологии достаточно четко неопределенно и под-
вержено постоянным изменениям. С другой стороны, и это глав-
ное, в политической практике государственной элиты наблюдае-
тся доминанта меркантильных, утилитарных, преимущественно 
материально-статусных мотивов и установок. 

Украинская политическая элита, наоборот, обладает, в силу 
своей партийности, отчетливым политико-идеологическим соде-
ржанием. 

Беларусь и Украина существенным образом расходятся и по 
степени интеграции политического класса. В белорусском обществе 
существует высокая степень бесконфликтности основных звеньев 
государственной власти, групп политических элит. Причинами это-
го являются не только наличие общих интересов, равно как иден-
тичность образа и способа жизни ее представителей, но и то обсто-
ятельство, что депутатский и судебный корпус составляют люди, 



 269

взаимозависимости... Социальным результатом является индиви-
дуализация и корпоративизация элитных стратегий, рассогласова-
ние политического процесса», рост коррумпированности в обще-
ственных отношениях» [1, с. 20].  

Само существо политического режима определяет иерархиче-
ское ранжирование политических элит. В условиях белорусского 
авторитаризма оно выстраивается следующим образом. Домини-
рующее положение занимают элитные группы, представляющее 
Администрацию Президента РБ. Правительство, выполняя техни-
ческие функции, обладет ограниченным политическим влиянием. 
«На местах» властную волю президентской Администрации ре-
транслируют исполкомы. Система представительной власти нахо-
дится под полным контролем исполнительной власти. 

Политическая автократия традиционно предполагает высокую 
значимость силовых структур, в особенности тех из них, которые 
ориентированы на решение внутренних политических проблем. 
Поэтому в современной Беларуси важные властные позиции зани-
мают руководители КГБ, МВД, Совета Безопасности, Государстве-
нного контроля и прокуратуры. Армейская элита отодвинута на 
периферию политического влияния. 

Следует указать также на существенную роль, которую выпол-
няют в системе государственной власти руководители аграрного 
сектора. Объясняется это субъективным фактором, а именно тем, 
что, с одной стороны, для А.Лукашенко, выходца из деревни и не-
давнего председателя совхоза, личностно близки «сельские» про-
блемы. С другой стороны, наиболее преданный президенту электо-
рат, а также влиятельное сообщество «красных помещиков» прожи-
вают именно в сельской местности. 

Что же касается финансово-олигархических кланов, то в Бе-
ларуси они отсутствуют как общественный феномен, а основные 
финансовые потоки и субъекты экономической жизни находятся 
либо в собственности, либо под контролем государства. Руково-
дители крупных предприятий и банков в своем большинстве яв-
ляются государственными служащими с отведенными им сверху 
рамками и зоной влияния. 

Структуризация и степень влияние политических элит в Укра-
ине существенным образом отличаются от белорусского вариан-
та. Во-первых, в ней доминирующие позиции занимают элитные 
сообщества, представляющие правительство и парлемент. Во-вто-
рых, существеннароль в политических процессах партийной элиты. 

 270

В-третьих, колоссальным влиянием на принятие политических ре-
шений обладают финансово-промышленные группы. По справе-
дливому утверждению Н.Головатого, «и общенациональная, и ре-
гиональная элита в Украине – это элита не столько политическая, 
сколько экономическая, элита деловых кругов» [2, с. 45]. В-чет-
вертых, в условиях острой как внутренней, так и межклановой кон-
куренции очевидно возрастание влияния силовых структур, но оно 
не является доминирующим. 

На структурирование политических элит в Беларуси и Украине 
определенное влияние оказывает идеологический фактор. Белорус-
ская государственная элита не проявляет интереса к традицион-
ным политическим идеологиям. Несмотря на внешнюю риторику, 
заметнее становится бегство от артикуляции коммунистических 
идей в силу политического прагматизма даже тех ее представите-
лей, которые еще недавно афишировали собственную коммуни-
стическую убежденность. И по той причине все более очевидной 
декоммунизация ментальных установок граждан Беларуси. И в 
силу персонификации А.Лукашенко наиболее привлекательных иде-
ологических позиций коммунистов, но уже в рамках государстве-
нной идеологии РБ. 

Особенностью Беларуси является идеологическая интеграция 
политических элит в рамках «Идеологии белорусского государства», 
являющейся своеобразным симбиозом идей социализма и пансла-
визма. В целом, однако, подобная интеграция носит внешний, рито-
рический характер, поскольку, с одной стороны, само содержание 
государственной идеологии достаточно четко неопределенно и под-
вержено постоянным изменениям. С другой стороны, и это глав-
ное, в политической практике государственной элиты наблюдае-
тся доминанта меркантильных, утилитарных, преимущественно 
материально-статусных мотивов и установок. 

Украинская политическая элита, наоборот, обладает, в силу 
своей партийности, отчетливым политико-идеологическим соде-
ржанием. 

Беларусь и Украина существенным образом расходятся и по 
степени интеграции политического класса. В белорусском обществе 
существует высокая степень бесконфликтности основных звеньев 
государственной власти, групп политических элит. Причинами это-
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профессионально и экономически зависимые от исполнительной 
власти. Своего рода суперинтегратором, государственных элит вы-
ступает ныне действующий президент, по образному выражению 
которого в системе власти он является стволом, от которого отхо-
дят другие ветви иных властей. 

В Украине ситуация принципиально иная. Очевидно, что кон-
солидированная демократия возможна только при условии кон-
солидации элит. Однако различные группы политических элит пре-
бывают в состоянии перманентного соперничества, ведя войну на 
взаимоуничтожение. Отсутствие подобной консолидации являе-
тся одним из ключевых факторов, препятствующих демократичес-
кому транзиту страны. 

Отметим также, что политические элиты Беларуси и Украины 
оказались под воздействием фактора цивилизационного, определя-
ющего вектор внешнеполитического выбора. Выбор в пользу Евро-
пы, «западной цивилизации» естественным образом утверждает де-
мократические модели политического лидерства и рекрутирова-
ния политических элит.  

Со своей стороны, «русский мир» ориентирован на авторитар-
ное политическое руководство. Поскольку «русский дух» доста-
точно сильно представлен в социокультурном пространстве Бела-
руси, то очевидно, что в ней политический лидер в той или иной 
степени воспроизводит черты самодержца, а политическая элита 
превращается в его свиту. В этом случае демократический тран-
зит следует «стратегии длительного пути». 

В силу своей цивилизационной расколотости политическая 
элита Украины заключает в своей деятельности императивы обеих 
цивилизаций, что можно продемонстрировать на примерах прези-
дентов суверенной Украины, особенно Л.Кучмы и В.Януковича. 

Следует отметить, что в постсоветских Беларуси и Украине 
уровень доверия к властвующей элите невысок, что порождает об-
щее разочарование в политике и политиках, социальную пассив-
ность населения. Как следствие этого, наблюдается низкий уровень 
доверия к большинству социальных и политических институтов, 
включая и институт политического лидерства. 

Восстановление доверия к политическому классу в условиях 
транзита достигается двумя способами. С одной стороны, через 
доверие к персоне харизматического лидера, как это произошло в 
Беларуси «эпохи Лукашенко», когда рост его политического авто-
ритета сопровождался ростом доверия к органам государственной 
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власти, властвующей элите. С другой стороны, посредством воз-
рождения традиционной для данного государства модели полити-
ческого управления, что с необходимостью приводит к повыше-
нию авторитета власти и властвующих. 

Низкий уровень социального капитала в Украине в определен-
ной степени обусловлен тем, что не удалось найти оптимальную 
модель политического руководства, соответствующую господству-
ющим культурным парадигмам. Как следствие этого, уровень до-
верия к политикам и политическим институтам редко превышает 
30%, что свидетельствует о высокой степени отчужденности всей 
системы государственной власти, политического класса от обще-
ства, что чревато реальными и потенциальными конфликтами. Со-
бытия последних лет являются очевидным тому подтверждением. 

Основных причин невысокого уровня доверия к органам го-
сударственной власти насчитывается три: (1) уверенность в эго-
истической мотивации власть имущих; (2) убежденность в лжи-
вости и аморальности политических деятелей; (3) уверенность в 
коррумпированности органов государственной власти. 

Седует указать также на различное влияние на политические 
элиты Беларуси и Украины структур гражданского общества. В Бе-
ларуси оно существенно только на уровне контрэлиты. Речь идет 
о том, что различные демократические неправительственные ор-
ганизации являются политически активными и тесно связаны с 
определенными политическими партиями демократической напра-
вленности. Этот факт вынудил государственные структуры орга-
низовать масшабные действия по локализации деятельности по-
добных организаций. 

В современной Украине влияние структур гражданского об-
щества гораздо выше, нежели в Беларуси. Это касается и НПО, и 
экспертного сообщества («фабрики мысли»), и церковных органи-
заций: одним из красноречивых примеров политического влияния 
последних является избрание мэром Киева Л.Черновецкого.  

Политическая элита Беларуси, по сравнению с Украиной, об-
ладает большим гендерным дисбалансом, и по своему составу яв-
ляется более традиционалистской. Речь идет о том, что белорус-
ские женщины не занимают значимых политических позиций как 
на уровне государственной власти, так и контрэлиты. За послед-
нее десятилетие в Беларуси только две женщины смогли занять 
посты министров (здравоохранения и социальной защиты). Нынеш-
нее 30% представительство женщин среди депутатского корпуса 
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белорусского парламента, в полной мере соответствующее «евро-
пейским стандартам», состоялось только после того, когда мужчина-
президент потребовал введения такого представительства. Справе-
дливости ради следует отметить, что женщины, как правило, сос-
тавляют около 50% депутатов местных советов, однако, как из-
вестно, их властные полномочия ограничены. 

Украинская политика имеет во многом «женское лицо» и не-
мыслима без таких ярких политических лидеров как Ю.Тимошен-
ко, Н.Витренко, О.Билозир, Л.Супрун и др. Поэтому неслучайно 
украинская исследовательница С.Денисюк называет их «послед-
ним стратегическим ресурсом Украины» [3]. 

Насколько велика способность политических элит Беларуси 
и Украины стать активными и креативными агентами демокра-
тического транзита? Украинские исследователи сомневаются в на-
личии подобной способности у украинской элиты, указывая на ее 
архаичность, эгоистичность, алчность, отсутствие морального ав-
торитета, непрофессионализм и активно обсуждая вопрос о том, 
каким же образом можно подготовить новые политические кад-
ры, соответствующие вызовам времени. 

Политический класс современной Беларуси для выполнения 
задач демократического транзита также нуждается в серьезной ре-
конструкции. Во-первых, подобные задачи должны стать для него 
приоритетными. Во-вторых, он нуждается в приливе новой, «моло-
дой крови». В-третьих, он должен усвоить современные модели 
принятия решений, опирающиеся на профессиональную компе-
тентность, а не властный субъективный авторитет. В-четвертых, 
в обновлении нуждается и ценностный, в первую очередь мораль-
ный репертуар властвующей элиты. 

По мере неизбежной демократизации Беларуси и ее тренда 
«в Европу», или же, наоборот, движения Украины в «восточном 
направлении» институциональные и социокультурные факторы, про-
дуцирующие различия между государственными элитами Белару-
си и Украины неизбежно будут сниматься, что будет способство-
вать их сближению. 
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Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО 
 

Стан та перспективи міжнародного співробітництва  
України та Білорусі в інноваційній сфері 

 
Відкрита економіка та міжнародне співробітництво дозволя-

ють державам експортувати та імпортувати необхідні інноваційні 
технології. Роль держави у стимулюванні міжнародного інновацій-
ного співробітництва полягає у формуванні механізмів і забезпече-
нні сприятливих умов для міжнародної комерціалізації результа-
тів науково-технічної діяльності, що відповідають взаємним інте-
ресам, адаптації нормативно-правової бази у сфері інноваційної ді-
яльності до світової практики. Потенціал міждержавного співробіт-
ництва підвищується за рахунок спільності національних інтересів. 
Однією з таких в Україні та Білорусі є саме проблеми інновацій-
ного розвитку. 

Проблеми міжнародного співробітництва України в інновацій-
ній сфері розглядали Б.Губський, М.Данько, Л.Жаліло, А.Кінах, 
Ю.Макогон, В.Мартиненко, А.Музиченко, М.Крупка, О.Савчук, 
О.Чернега, О.Уткін, Н.Шмельов, Ю.Яковець; питання співпраці з 
Білоруссю розглянуто в працях таких вчених як В.Засадко, А.Лап-
шина, І.Маковецький, О.Соскін, проте питання співробітництва 
в інноваційній сфері між країнами та вибору найбільш ефектив-
них його сфер та відповідних механізмів підтримки залишається 
актуальним. 

Інноваційна сфера залишається пріоритетом та одним із фак-
торів втрати конкурентоздатності України та Білорусі. Відповідно 
до рейтингу World Economic Forum за підіндексом «Інновації» 
Україна та Білорусь залишаються позаду успішних країн (рис. 1, 2), 
при чому зі спільністю проблем та відставанням останньої. Через 
відсутність Білорусі в рейтингу WEF 2011-2012 оцінки за більш, 
ніж 100 параметрам для країни були зроблені Науково-дослід-
ницьким центром Мізеса АЦ «Стратегія» з використанням мето-
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белорусского парламента, в полной мере соответствующее «евро-
пейским стандартам», состоялось только после того, когда мужчина-
президент потребовал введения такого представительства. Справе-
дливости ради следует отметить, что женщины, как правило, сос-
тавляют около 50% депутатов местных советов, однако, как из-
вестно, их властные полномочия ограничены. 

Украинская политика имеет во многом «женское лицо» и не-
мыслима без таких ярких политических лидеров как Ю.Тимошен-
ко, Н.Витренко, О.Билозир, Л.Супрун и др. Поэтому неслучайно 
украинская исследовательница С.Денисюк называет их «послед-
ним стратегическим ресурсом Украины» [3]. 

Насколько велика способность политических элит Беларуси 
и Украины стать активными и креативными агентами демокра-
тического транзита? Украинские исследователи сомневаются в на-
личии подобной способности у украинской элиты, указывая на ее 
архаичность, эгоистичность, алчность, отсутствие морального ав-
торитета, непрофессионализм и активно обсуждая вопрос о том, 
каким же образом можно подготовить новые политические кад-
ры, соответствующие вызовам времени. 

Политический класс современной Беларуси для выполнения 
задач демократического транзита также нуждается в серьезной ре-
конструкции. Во-первых, подобные задачи должны стать для него 
приоритетными. Во-вторых, он нуждается в приливе новой, «моло-
дой крови». В-третьих, он должен усвоить современные модели 
принятия решений, опирающиеся на профессиональную компе-
тентность, а не властный субъективный авторитет. В-четвертых, 
в обновлении нуждается и ценностный, в первую очередь мораль-
ный репертуар властвующей элиты. 

По мере неизбежной демократизации Беларуси и ее тренда 
«в Европу», или же, наоборот, движения Украины в «восточном 
направлении» институциональные и социокультурные факторы, про-
дуцирующие различия между государственными элитами Белару-
си и Украины неизбежно будут сниматься, что будет способство-
вать их сближению. 
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дології WEF, результатами інших досліджень та опитувань, а та-
кож спираючись на абсолютні показники [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Рейтинг України та Білорусі за GCI 2011-2012,  
підіндекс «Інновації» (дані для Білорусі за [4]) 

 
Відтворення загального науково-технологічного простору через 

реалізацію єдиної стратегії науково-технологічної інтеграції з метою 
подолання кризових явищ у сфері науки й технології обговорю-
валося на теренах СНД декілька років тому. Однак останнім часом 
процес загальмувався. 18 жовтня 2011 р. на 58-му засіданні Ради 
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глав урядів СНД був прийнятий проект Міждержавної програми 
інноваційного співробітництва країн СНД на період до 2020 р. 
Документ націлений на формування міждержавного інноваційного 
простору, що сприятиме просуванню науково-технічних розробок 
та винаходів. Як ключовий інструмент пропонується використан-
ня міждержавних пілотних програм і проектів інноваційного спів-
робітництва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 – Рейтинг України та Білорусі за GCI 2011-2012, піді-
ндекс «Технологічна готовність»(дані для Білорусі за [4]) 
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Проте в Україні та Білорусі сьогодні на загальнодержавному 
рівні відсутнє системне бачення концепції побудови співробітниц-
тва для стратегічного вирішення економічних проблем, впрова-
дження спільних інвестиційно-інноваційних проектів, гуманітар-
ного та муніципального співробітництва, взаємодії в інформацій-
ній та інших сферах. Для вирішення цієї проблеми О.Соскін про-
понує створити Інститут українсько-білоруського співробітництва, 
який візьме на себе функцію експертної підтримки стратегічних 
рішень у сфері міждержавного співробітництва. 

До складу українсько-білоруського транскордонного регіону 
входять 7 областей. З українського боку – це Волинська, Рівнен-
ська, Житомирська, Київська та Чернігівська області, з білорусь-
кого – Брестська та Гомельська області. Сумарна площа становить 
195 тис км2, кількість населення – близько 9,5 млн. осіб. Прикор-
донні регіони є свого роду каналами економічного співробітниц-
тва сусідніх країн; при цьому розвиток співпраці значною мірою 
залежить від характеру економічних і політичних взаємин на між-
державному рівні, стратегій держав. 

Відповідно до Концепції Національної стратегії формування 
та розвитку транскордонних кластерів, транскордонний кластер є 
добровільним об’єднанням незалежних компаній, асоційованих ін-
ституцій, інших суб’єктів транскордонного співробітництва які: гео-
графічно зосереджені у транскордонному регіоні (просторі); спів-
працюють та конкурують; спеціалізуються у різних галузях, пов’я-
зані спільними технологіями та навичками і взаємодоповнюють одна 
одну для виготовлення спільного продукту чи послуги, що в кінце-
вому підсумку дає можливість отримання синергетичних та мере-
жевих ефектів, дифузії знань та навиків. 

Діяльність щодо розвитку транскордонних кластерів слід здій-
снювати із використанням потенціалу єврорегіонів (рис. 3). В укра-
їнських єврорегіонах проживає понад 30% населення України.), з 
яких спільно з Білоруссю сьогодні діють такі: (1) «Буг» (Україна, 
Польща, Білорусь) – створений в 1995 р., основні напрями діяль-
ності: територіальне планування, інфраструктура, комунальна сфера, 
транспорт та зв'язок; охорона і поліпшення стану навколишнього 
середовища; розширення інформації та створення баз даних; спів-
робітництво між організаціями та різними галузями господарства; 
освіти, культури, спорту і туризму; контакти органів місцевого са-
моврядування з населенням; безпека, взаємодія правоохоронних 
органів і ліквідація надзвичайних ситуацій; (2) «Дніпро» (Україна, 
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Росія, Білорусь) – створений в 2003 р. з метою сприяння соціаль-
но-економічному розвитку, науковому та культурному співробітни-
цтву прикордонних територій областей-учасників. Відповідно до 
вищезазначеного, хоча й передбачається широкий спектр сфер спів-
робітництва, але інноваційний розвиток як такий не присутній у 
пріоритетах цих єврорегіонів. 

Європейський інструмент сусідства і партнерства (ЄІСП) – 
ініціатива Європейської Комісії, що покликана сприяти покраще-
нню співробітництва між Європейським Союзом та державами-
партнерами, які не є членами ЄС, шляхом забезпечення інтегро-
ваного та врівноваженого регіонального розвитку. Фінансування та 
інші види допомоги в межах ініціативи надаються на основі націо-
нальних програм, багатонаціональних програм та програм транскор-
донного співробітництва. 

У рамках ЄІСП реалізується 15 програм транскордонного спів-
робітництва. Україна залучена до чотирьох програм транскордон-
ного співробітництва – трьох програм сусідства для сухопутних 
кордонів: «Польща – Україна – Білорусь» із найбільшим фінансу-
ванням – 186,201 млн. євро (табл. 1); «Угорщина – Словаччина – 
Румунія – Україна» (68,638 млн. євро); «Румунія – Україна – Мол-
дова» (126,718 млн. євро) і до багатосторонньої Програми Чор-
ного моря (17,306 млн. євро). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 – Участь України в єврорегіонах  
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Рис. 3 – Участь України в єврорегіонах  
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У рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща 
– Білорусь – Україна (сайт програми: http://www.pl-by-ua.eu) на 
2007-2013 рр. передбачається реалізація проектів за наступними 
пріоритетами 

1. Підвищення конкурентоздатності прикордонних терито-
рій – покращення та забезпечення кращих умов для підприємни-
цтва, розвитку туризму та транспортного зв’язку. 

2. Покращення якості життя – запобігання виникненню еко-
логічних загроз, сприяння раціональному та економному викори-
станню природних ресурсів, розвиток відновлювальних засобів енер-
гії та енергозбереження, а також підвищення ефективності прикор-
донної інфраструктури та процедур перетину кордону, покраще-
ння безпеки на кордонах. 

3. Інституційна співпраця та підтримка ініціатив місцевих 
громад – проекти, що покращують та підтримують транскордон-
не співробітництво в рамках розвитку інституційних можливостей, 
а також місцеві ініціативи для підтримки співробітництва громад. 

Таблиця 1  
Програми транскордонного співробітництва Україна–

Євросоюз 
Індикативні асигнування 
на програму, млн. євро 

Програми транскордонного 
співробітництва 
та їх учасники 2007-2010 2010-2013 разом  

2007-2013 
Програми сухопутного кордону 
Польща – Білорусь – Україна 97,107 89,094 186,201 
Угорщина – Словаччина – 
Україна – Румунія 

35,796 32,842 68,638 

Румунія – Молдова – Україна 66,086 60,632 126,618 
Програми морських басейнів 
Чорне море 9,025 8,281 17,30 

 
У рамках Програми формується українсько-польський тури-

стично-рекреаційний кластер. У 2007 р. утворено українсько-біло-
руський будівельний кластер за участю Харківського державно-
го технічного університету будівництва та архітектури, Бєлгоро-
дського державного технологічного університету ім. Шухова, Бєл-
городського обласного фонду підтримки малого підприємництва 
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та ВАТ «Харківський регіональний фонд підтримки підприємни-
цтва» [1, с. 19]. 

Відповідно до ст. 6 Угоди про створення міжурядової україн-
сько-білоруської Комісії з метою виконання завдань за різними 
профільними напрямами економіки створено 9 робочих груп: у 
паливно-енергетичній сфері (електроенергетика, нафтова сфера, 
газова сфера); у машинобудівній та металургійній галузях проми-
словості; з створення фінансової схеми взаємопоставок продукції 
сільгоспмашинобудування; у галузі транспорту; в хімічній галузі; 
агропромисловому комплексі; у т. ч. 3 робочі групи, що створені 
у 2008 р.: з питань співробітництва у галузі будівництва та архі-
тектури; з питань митного співробітництва та з питань міжрегіо-
нального співробітництва. На нашу думку, необхідно створити ко-
місію у сфері інноваційного співробітництва.  

Найбільшим потенціалом конкурентоздатності в розрізі спів-
робітництва Польща – Білорусь – Україна володіють проекти «Укра-
їнсько-польсько-білоруський технологічний парк»; «Відновлення 
магістрального водного шляху Е-40 на ділянці Дніпро – Вісла: від 
стратегії до планування»; «Створення міждержавного інформацій-
ного комплексу в сфері транскордонного екологічного туризму в 
Єврорегіоні «Буг»; «Транскордонна система пошуку інвестора По-
льща – Україна»; «Транскордонне співробітництво для забезпечен-
ня підприємців малих міст доступом до консультативно-юридич-
них послуг – бізнес без кордонів» та інші. 

Окремі автори наголошують на проблемах інституційного за-
безпечення міжнародного співробітництва в єврорегіонах. Зокрема, 
в Білорусі відзначається недостатня інституціональна підтримка 
співробітництва з боку органів виконавчої влади, відсутність нор-
мативно-правової бази, що регламентує діяльність єврорегіонів та 
визначає відповідний орган, що координує їх діяльність. Напри-
клад, у Литві діяльність єврорегіонів координує міністерство вну-
трішніх справ, у Польщі – міністерство закордонних справ, еко-
номіки і праці, внутрішніх справ та адміністрації, в Україні – мі-
ністерство економіки, а також прийнято відповідний Закон «Про 
транскордонне співробітництво». У Російській Федерації в 2000 р. 
створена Міжвідомча комісія з розвитку прикордонного співро-
бітництва, що розробляє концепції і федеральні цільові програми 
розвитку прикордонного співробітництва на найближчий період 
і перспективу [2]. 
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У рамках виконання міждержавного проекту «Дослідження 
стану, розробка та впровадження об’єднаної українсько-білорусь-
кої системи обміну науково-технічнї, науково-технологічнї та інно-
ваційнї інформації» відбувається співробітництво Українського інс-
титуту науково-технічної та економічної інформації Міністерства 
освіти та науки України (УкрІНТЕІ) та БелІСА. На базі УкрІНТЕІ 
введено в дослідну експлуатацію автоматизовану систему формуван-
ня інтегрованих міждержавних інформаційних ресурсів (АСФІМІР). 
Усього до тематичного каталогу українсько-білоруського науково-
технічного співробітництва в систему АСФІМІР відібрано 143 укра-
їнських та 47 білоруських розробок з ознаками новизни та визна-
ченою стадією готовності до впровадження. Варто зазначити, що 
з боку України відбувається державне фінансування вказаного про-
екту, а з боку Білорусі робота ведеться в ініціативному порядку. 

Крім того, наприкінці 2011 р. в ході ХХ засідання Міжурядо-
вої українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-
економічного співробітництва було досягнуто домовленостей щодо 
створення Українсько-білоруського центру науково-технічного та 
інноваційного співробітництва, метою якого є формування ефек-
тивного механізму українсько-білоруської співпраці в галузі науки, 
освоєння нових високих технологій та реалізації спільних програм і 
проектів. 

Сьогодні співробітництво двох держав ведеться, зокрема, за 
такими напрямами: створення технологій обробки даних дистан-
ційного дослідження Землі для вирішення прикладних задач, коор-
динації діяльності зі створенню контрольно-калібровочних поліго-
нів для метрологічної підтримки космічних апаратів дистанцій-
ного зондування Землі. Проводяться спільні дослідження у ство-
ренні міні- та мікросупутників нового покоління, а також відпра-
цьовуються нові матеріали для космічного застосування. У зв‘язку 
із початком реалізації в рамках космічної програми України нау-
ково-освітньої програми із запуску молодіжного мікросупутника, 
з`явились нові можливості з активізації українсько-білоруського 
співробітництва і в цій галузі. Триває робота над створенням спіль-
ного українсько-білоруського підприємства з виробництва світло-
діодної техніки відповідно до укладеного Меморандуму між АН 
Республіки Білорусь та Державним агентством з питань науки, ін-
новацій та інформатизації України. Держзамовлення на світлоді-
одну техніку у Білорусі зросло на 15%, отже, держава дуже заціка-
влена у спільному її виробництві з Україною. Крім того, за 10 міся-
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ців 2011 р. постачання комплектуючих з українських підприємств 
до Білорусі в рамках двосторонньої кооперації зросло в 1,5 рази, 
при цьому галуззю-лідером залишається машинобудування. 

Мета України і Білорусі ще в одній сфері високих технологій 
– вийти на повний технологічний цикл у фармакології, який вклю-
чатиме всі стадії: від наукової розробки і лабораторних досліджень 
до виробництва. Проект передбачає використання наукового, кад-
рового та технічного потенціалу Харківського державного підпри-
ємства «Завод хімічних реактивів» НТК «Інститут монокристалів» 
НАН України. 

За підсумками проведеного аналізу можна констатувати знач-
ний потенціал україно-білоруського співробітництва в інновацій-
ній сфері, для реалізації якого необхідно: 

1) переглянути положення основних програмних документів 
міждержавного співробітництва на предмет відповідності крите-
ріям ефективності інноваційної діяльності; 

2) налагодити кооперацію в пріоритетних сферах та забезпе-
чити цільова підтримку спільних проектів в цих галузях; 

3) реалізовувати спільну взаємодію з міжнародними органі-
заціями; 

4) впровадити ефективну модель обміну інформацією. 
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Олег САНЖАРЕВСЬКИЙ 
 

Прикордонні війська Республіки Білорусь  
в системі забезпечення національної безпеки держави 
на рубежі ХХ-ХХІ ст. (за матеріалами зовнішньополі-

тичних архівів України та Росії) 
 

Суть політики Республіки Білорусь в галузі оборони та при-
кордонної безпеки на зламі тисячоліть викладена у виступі О.Лука-
шенка на других Всебілоруських народних зборах 18 травня 2001 р. 
Основні його тези, з нашої точки зору, такі: «Вступ Польщі до 
НАТО й активне намагання Латвії і Литви стати членами цього 
блоку кардинальним чином змінює ситуацію із забезпеченням 
нашої безпеки, в першу чергу, у військовій сфері»; «Історія Єв-
ропи вчить, що при такому сусідстві держава таких розмірів, як 
Білорусь, може захистити свій суверенітет і територіальну цілі-
сність тільки за двох обов'язкових умов: перша – якщо власні 
збройні сили морально і матеріально готові ефективно протисто-
яти агресії; друга – якщо є надійні союзники – сильні й еконо-
мічно розвинуті». При цьому президент підкреслив, що такий со-
юзник у Білорусі є – «це братня Росія». «Сьогодні російська вій-
ськова потужність – це надійна гарантія того, що ні в кого не буде 
виникати бажання з допомогою збройних сил поставити Білорусь 
на коліна» [1, c. 114]. Водночас президент відзначив, що наяв-
ність сильного військового союзника «не звільняє нас від необ-
хідності розвивати власні збройні сили». «Вони повинні бути зда-
тні нанести непоправні втрати будь-якому агресору» [1, c.114]. 

Геополітичні та соціально-економічні зміни, які відбулися 
на планеті за останнє десятиріччя, не тільки зруйнували двопо-
люсну модель світу, але й породили цілу низку чинників, що іс-
тотно впливають на військово-політичну обстановку на глобаль-
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ному, регіональному і субрегіональному рівнях. Відповідно, про-
цеси перетворення всіх сфер життя Білорусі та сучасна непроста 
обстановка навколо країни формують комплекс принципово нових 
завдань і вимог до суб'єктів забезпечення національної безпеки. 

 Прикордонні війська Республіки Білорусь, як й інші держав-
ні структури, сьогодні вирішують суспільно важливі, специфічні 
завдання з охорони й захисту державного кордону і суверенітету 
Республіки Білорусь – якісно нової держави – і цілком новими, 
нетрадиційними засобами. За 90-ті роки докорінно змінився ста-
тус прикордонних військ, зросли державні вимоги до їх опера-
тивно-службової діяльності. Ці обставини змусили керівництво 
військ вишукувати і вносити зміни в засоби та форми охорони 
державного кордону, продиктовані часом. Адже загрози і небез-
пеки, характерні для Радянського Союзу, не притаманні Респу-
бліці Білорусь. Таким чином, виникла потреба теоретичного осми-
слення (перегляду) і вироблення єдиних науково-обгрунтованих 
методологічних підходів до будівництва і розвитку прикордон-
них військ у загальній системі національної безпеки і подальшого 
вдосконалення охорони державного кордону. Особливістю є й те, 
що на прикордонні війська РБ покладаються завдання охорони 
не тільки державного кордону Білорусі, але й зовнішніх кордонів 
Союзної держави. Необхідно чітко розуміти, що за білорусько-
російськими угодами (Договор между РФ и РБ о совместных 
усилиях по охране внешней государственной границы РБ), Ро-
сійська Федерація практично перенесла свої прикордонні інтере-
си на 615 кілометрів від адміністративного кордону Росії та Бі-
лорусі – на кордони з Литвою, Латвією та Польщею [2, c. 207]. 
Росія створює оперативну групу прикордонних військ, а Біло-
русь створює групу своїх представників при Головному управ-
лінні прикордонних військ Російської Федерації. За інформацією 
російських дипломатів, польська преса вважала після того, що бі-
лоруські збройні формування стали простими підрозділами ро-
сійської армії [2, c. 209]. 

Оперативно-службова діяльність прикордонних військ здій-
снюється у складних умовах, коли оперативна обстановка на дер-
жавному кордоні зберігає багатовекторність небезпек і загроз інте-
ресам прикордонної, національної та колективної безпеки як Біло-
русі, так і Союзної держави, і характеризується в цілому як го-
стра і динамічна.  
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ному, регіональному і субрегіональному рівнях. Відповідно, про-
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си на 615 кілометрів від адміністративного кордону Росії та Бі-
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Так, за 6 місяців 2001 р. військами затримано понад 1,5 тис. 
порушників кордону, пропущено понад 12 млн. осіб, 250 тис. транс-
портних засобів. За цей же період припинено близько 600 спроб 
незаконного переміщення через державний кордон матеріальних 
цінностей на суму понад 1,8 млрд. біл. руб., вилучено майже 50 
тис. дол.США, які перевозилися незаконно.[4, c.1] 

На початку 2000 р. у Республіці Білорусь завершилося при-
криття стратегічно важливих напрямків білоруського кордону з 
країнами Балтії, налагоджений постійний контроль за оператив-
ною обстановкою, здійснюється адекватне реагування на її зміни. 

Завершена робота з розгортання стратегічного угрупування 
прикордонних військ із виходом на охорону державного кордону 
з Україною. Проведені заходи зі створення прикордонної інфра-
структури, обладнання й оснащення технічними засобами пунктів 
пропуску. З 1 січня 1998 р. розпочали охорону Державного кордону 
заново сформовані з'єднання прикордонних військ: на Прибалтій-
ському напрямі – 18-й прикордонний загін (прз) (м. Ліда), на укра-
їнському – 19-й (прз) (м. Гомель); 20-й (прз) (м. Пінськ), на поль-
ському – в м. Брест сформована 86-а прикордонна група. У 2000 р. 
стали до ладу прикордонна застава 14 (н.п.Савейки) прикордонна 
застава 15 прз (н.п Лінтупи) – це якісно нові за організаційно-
штатною структурою, формами і засобами дій підрозділи, які діють 
без традиційної прив'язки до обладнаних рубежів інженерних спо-
руд, КСП, парканів. Розгорнута група прикордонних катерів в м. Ло-
єві, яка виконує завдання з охорони ділянки кордону по річках 
Дніпро і Сож загальною довжиною близько 160 км [4, c.2]. 

Таким чином, на початок 2001 р. у стратегічному й оператив-
ному плані в цілому створена база для діяльності прикордонних 
військ, що забезпечує виконання політичних, військових, еконо-
мічних завдань в системі безпеки Республіки Білорусь як у мир-
ний час, так і при загостренні військово-політичної обстановки. 

Набула подальшого розвитку міжнародно-договірна діяль-
ність військ. На початок 2001 р. нормативно-правове оформле-
ння державного кордону Республіки Білорусь на картах (делімі-
тація) завершене на всій протяжності, крім білорусько-російської 
ділянки. Підписані відповідні двосторонні договори. Практичні 
роботи з позначення кордону на місцевості ведуться на білору-
сько-литовській і білорусько-латвійській ділянках. 

Підтримуються і набули подальшого розвитку контакти з 
правоохоронними і прикордонними відомствами сусідніх зару-
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біжних країн, міжнародними оріанізаціями. Відпрацьовані плани 
взаємодії ПВ з КДБ, МВС, Миткомом Республіки Білорусь, ін-
шими державними структурами. 

Важливим напрямом діяльності Державного Комітету При-
кордонних військ Білорусі є забезпечення безпеки кордону і спів-
робітництво в межах Прикордонного Комітету Союзної держави 
Білорусі та Росії, зближення законодавчих та інших норматив-
них актів, що регулюють охорону державних кордонів обох дер-
жав, а також реалізація відповідних домовленостей по демарка-
ції, розбудови й обладнання кордонів з Латвією і Литвою. 

У 2000-2001 рр. у Прикордонних військах Республіки Біло-
русь здійснювалось нарощування основних елементів стратегіч-
ного угрупування військ за рахунок значного збільшення опера-
тивних підрозділів, завершилася робота з оптимізації побудови 
охорони державного кордону на оперативній основі (склад військ 
станом на 01.01.00 – 10847 чол.; на 01.01.01 – 12465 чол.) [4, c. 3]. 

Поряд із вирішенням стратегічних завдань щодо розвитку 
військ, проведені масштабні оперативно-тактичні заходи, спрямо-
вані на вдосконалення передусім організаційної та практичної ро-
боти всіх категорій службових осіб, від яких залежить виконан-
ня завдань оперативно-службової діяльності. Для цього здійсню-
ється цілеспрямоване і послідовне напрацювання документів як 
оперативно-тактичного рівня (закони, декрети, укази Президен-
та, постанови Уряду країни, статути, накази, директиви), так і тех-
нічного рівня (постанови, правила, інструкції, методичні рекомен-
дації і розробки). З врахуванням важливості цієї роботи було під-
готовлено, затверджено і направлено до військ понад 200 доку-
ментів оперативно-тактичного і 250 технічного рівня. Таким чином, 
була повністю створена нормативно-правова база діяльності 
прикордонних військ, опрацьована і послідовно реалізується на 
прак-тиці система захисту й охорони державною кордону респу-
бліки. 

На підставі аналізу підсумків оперативно-службової діяльно-
сті за 2000 р. Колегією Державного комітету ПВ РБ як пріоритет-
ні напрями вдосконалення охорони державного кордону на 2001-
2005 роки визначено: 

1. З урахуванням геостратегічного положення, забезпечити 
безпеку національних, політичних, військових, економічних інте-
ресів РБ на державному кордоні. 
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2. Провести оптимізацію структури прикордонних військ, що 
означає: привести склад, дислокацію, кількість і якість прикордо-
нних військ у відповідність із рівнем реальної обстановки на кор-
доні на різних його напрямках та із соціально-економічними мож-
ливостями республіки. 

Довідково: Державний кордон Республіки Білорусь умовно 
поділений на чотири типи, виходячи з характеру його договірно-
правового оформлення, зовнішніх і внутрішніх чинників. 

а) Польський напрям (398.6 км) – з урахуванням присутності 
на суміжній території структур НАТО, наявних комплексів ІТЗ, 
охорону кордону здійснювати в колишньому режимі військовими 
засобами до повного виходу з ладу електросигналізаційних ком-
плексів; 

б) Прибалтійський напрям (813 км) – провести експеримент 
з метою визначення ступеня надійності оперативно-військового 
способу охорони кордону в боротьбі з нелегальною міграцією, кон-
трабандою та ін. 

в) Український напрям (1037 км) – забезпечення економіч-
ної безпеки і боротьби з протиправною діяльністю; 

г) Російський напрям (1239 км) – залишається в колишньо-
му режимі взасмопорозуміння і поваги двох сусідніх держав. 

3. Підвищити оперативність і мобільність з'єднань і підроз-
ділів військ за рахунок удосконалення рівня професійної підго-
товки, перерозподілу наявних сил і засобів їхнього маневру при 
загостренні обстановки на державному кордоні. 

4. Розвивати співробітництво з відповідними органами суміж-
них держав і держав СНД з організації прикордонного, митного 
та інших видів контролю, координації діяльності всіх зацікавле-
них структур республіки у забезпеченні раніше прийнятих дого-
ворів з питань охорони та іншої діяльності на державному кордо-
ні, передусім в рамках Союзної держави Білорусі та Росії. 

5. Створити науковий потенціал ПВ, спрямований на прогно-
зування розвитку обстановки на кордоні у найближчий період і 
на перспективу, вироблення пропозицій та формування нових під-
ходів в оперативно-службовій діяльності з'єднань і частин, уза-
гальнення і накопичення досвіду охорони кордону в нових умо-
вах, пошук сучасних форм і засобів охорони кордону, підготовки і 
перепідготовки кадрів. 
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6. Створення і розвиток законодавчої, нормативної, методо-
логічної бази з метою правового забезпечення цивілізованої охо-
рони державного кордону, правового захисту військовослужбов-
ців і громадян, які беруть участь в охороні кордону [4, с. 3]. 

Станом на 2001 р. була прийнята директива з охорони кор-
дону, сплановані заходи з удосконаленню взаємодії при прове-
денні спільних прикордонних операцій та пошуково-рятувальних 
робіт. 

За 1996-2000 рр. Прикордонними військами Білорусі згід-
но з Програмою розбудови та облаштування західного кордону 
освоєно близько 900 млн. російських рублів, введено в дію 14 
об'єктів прикордонної інфраструктури. Як заявив Голова Дер-
жавного комітету Прикордонних військ РБ генерал-лейтенант 
О.Павловський «у 2000 р. повністю вирішені питання організа-
ції охорони на 2500 км ділянці кордону. З’явилося багато тех-
нічних засобів, які прикордонники випробували і впровадили в 
спільну систему охорони рубежів держави. 2001 р. буде роком 
подальшого інтенсивного впровадження в охорону кордону нових 
способів і методів – насамперед широкого процесу автоматиза-
ції паспортного контролю» [4, с. 4]. Вже почала діяти затвердже-
на система прикордонного контролю в пунктах пропуску «Мінськ 
– 2», (аеропорт) «Брест – Центральний»; вводяться мобільні спе-
ціалізовані місця прикордонника-контролера, які забезпечать швид-
кість перевірки документів у пасажирів, що перетинають кордон.  

Отже, прикордонне, як військове і військово-технічне спів-
робітництво Союзної держави, яка створюється в межах Респуб-
ліки Білорусь і Росії, розвивається результативно, що сприяло по-
силенню охорони спільних кордонів. Проте при всьому цьому 
Білорусь певною мірою втрачає такий вагомий елемент сувере-
нітету, як власний кордон. 
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Денис ЮРЧАК 
 

Проблема Чернобыля в белорусско-украинских  
отношениях 

 
Большое значение в политическом сотрудничестве двух госу-

дарств имела проблема Чернобыля. Это диктовалось тем, что Бела-
русь и Украина больше всего пострадали от этой самой масштаб-
ной за всю историю человечества катастрофы. Вопрос о конкрет-
ных мерах по ликвидации последствий аварии и помощи потер-
певшим регулярно обсуждался на высоком уровне во время мно-
гочисленных встреч.  

Кроме того, стороны с первых лет сотрудничества сумели 
заложить правовую основу под взаимодействие в данной сфере. 
Уже 17 декабря 1992 г. было подписано Соглашение о совмест-
ных действиях по минимизации и преодолению результатов че-
рнобыльской катастрофы, в котором были определены основные 
направления сотрудничества, включая выработку единых методи-
ческих, методологических подходов и нормативов по оценке и дол-
говременном прогнозировании радиационной обстановки, расче-
та дозовых нагрузок, разработке мер по безопасности проживания 
населения на загрязненных территориях, оценке риска для здоро-
вья людей, организации медицинской помощи и принятия обос-
нованных решений по охране здоровья потерпевшего населения; 
определение и проведение важнейших научно-исследовательских 
работ, связанных с защитой населения и восстановлением окружа-
ющей среды; разработку и реализацию мер по социальной, эконо-
мической и правовойзащите лиц, которые пострадали в результа-
те катастрофы; взаимное содействие в организации производства 
и обеспечении населения медицинскими препаратами и оборудо-
ванием, специальными пищевыми добавками, детским питанием 
и экологически чистыми продуктами питания; разработку систем 
взаимного информационного обеспечения по проблемам, связан-
ным с минимизацией результатов катастрофы. Кроме того, Бела-
русь и Украина условились координировать свои усилия по воп-
росам ликвидации аварии на ЧАЭС на международном уровне и 
согласились разработать соглашение, регулирующее сохранение 
прав, льгот и компенсаций для граждан двух стран в случае их пе-
реезда в другую из договаривающихся стран. 
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Вопрос о совместных действиях Беларуси и Украины в рам-
ках международных организаций действительно нашел свое прак-
тическое воплощение, в частности, в рамках ООН. Но внимание 
к чернобыльской проблематике на международном уровне посте-
пенно снижалось. В итоге на встрече министров иностранных дел 
2 сентября 2004 г. стороны достигли договоренности продолжать 
совместные усилия по сохранению чернобыльской проблематики 
в повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН и продвижению но-
вых инициатив на национальном и международном уровнях. 

12 мая 1997 г. на встрече двух президентов было подписано 
еще два важных соглашения. Первое касалось порядка перемеще-
ния грузов в зону отчуждения и обратно (через территорию Бела-
руси). Второе, которое сменило ранее подписанный договор, – сов-
местных действий по минимизации и преодолению результатов 
чернобыльской катастрофы. В частности, в новом соглашении сто-
роны называли 12 основных направлений сотрудничества в данной 
области, среди которых – научно-исследовательская работа, воп-
росы охраны государственной границы на территории зоны отчу-
ждения, поддержание в надлежащем виде транспортных коммуни-
каций, социальная защита лиц, потерпевших от аварии на ЧАЭС, 
реабилитация загрязненных территорий, мониторинг и охрана окру-
жающей среды и др. 

Отдельной проблемой в сотрудничестве двух стран долгое 
время оставался вопрос об упрощенном порядке пропуска работ-
ников Чернобыльской АЭС, проживающих в украинском городе 
Славутич и вынужденных по нескольку раз в день пересекать гра-
ницу, так как единственная дорога к станции проходит через тер-
риторию Беларуси. Только 16 декабря 1994 г. между странами было 
заключено соглашение об упрощенном порядке пересечения госу-
дарственной границы работниками предприятий, организаций и 
учреждений зоны отчуждения ЧАЭС, вступившее в силу 5 сентяб-
ря 1995 г. и предусматривавшее упрощенный проезд работников 
АЭС (только граждан Украины) через белорусские пункты пропус-
ка при наличии специального пропуска. 

Заключенные между двумя странами соглашения частично 
разрешали возникшую проблему, но никак не затрагивали инос-
транных специалистов, занятых в эксплуатации и обслуживании 
объекта «Укрытие». Они вынуждены были минимум четыре раза 
в день проходить пограничный и таможенный контроль на пунктах 
пропуска с выставлением соответствующих отметок в паспорт, что 
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реезда в другую из договаривающихся стран. 
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Вопрос о совместных действиях Беларуси и Украины в рам-
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безусловно мешало работе. Для решения этого вопроса в 2004 г. 
была создана белорусско-украинская группа по вопросу упроще-
ния режима пересечения границы в пункте пропуска «Комарин –
Славутич».  

Благодаря работе комиссии 20 января 2009 г. было подписа-
но Соглашение об упрощенном порядке проезда участка автомо-
бильной дороги Славутич –Чернобыльская АЭС, который прохо-
дит по территории Республики Беларусь, работниками, транспорт-
ными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, 
которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также 
иностранными специалистами, привлеченными к реализации меж-
дународных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС. В соот-
ветствии с соглашением в отношении участников транзитного про-
езда устанавливался упрощенный порядок пропуска, а также они 
освобождались от таможенного досмотра при наличии специаль-
ного пропуска. При этом оговаривалось, что участники транзит-
ного проезда не могут отклоняться от маршрута «Славутич–ЧАЭС», 
провозить не указанный в товаросопроводительных документах груз, 
а также лиц, не имеющих пропусков. При провозе грузов допол-
нительно применяется их пломбирование. Также стороны услови-
лись, что украинская сторона принимает участие в обустройстве 
и обеспечении техническими средствами белорусской части пункта 
пропуска «Комарин–Славутич» в объемах, необходимых для обес-
печения упрощенного порядка транзитного проезда и согласова-
нных обеими сторонами (включая проведение отсыпки земли и 
вынос павильонов пограничной службы за полотно автодороги, ас-
фальтирование обочины дороги в белорусской части международ-
ного пункта пропуска, перемещение стойки существующих стаци-
онарных систем радиационного контроля, установление информа-
ционных щитов и дорожных знаков перед пунктом пропуска). 

Некоторые вопросы сотрудничества в рассматриваемой сфере 
регулировались многосторонними соглашениями. Примером тому 
может стать трехстороннее соглашение о порядке осуществления 
взаимных расчетов по обустройству граждан, которые пересели-
лись из загрязненных территорий Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Украины на территорию одного из этих государств.  

Вопрос об использовании загрязненных территорий приводил 
и к некоторым противоречиям, которые, правда, разрешались путем 
консенсуса. Большим успехом белорусских дипломатов, отстаива-
ющих интересы собственного государства, стало решение Украи-
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ны в 1995 г. отказаться от существовавшего и анонсированного 
проекта строительства объекта для захоронения отходов дезакти-
вации у самой границы с Беларусью. То, что решение об отказе было 
принято официально из-за принципиальной позиции Республики 
Беларусь, признала украинская сторона в ноте, направленной в бело-
русское посольство и сообщавшей о переносе строительства [6, с.16].  

Вообще, посольства двух стран активно участвовали в реше-
нии многих экологических проблем, связанных с Чернобылем, на-
лаживали связи ученых двух стран, принимали участие в между-
народных научных проектах, содействовали обмену информацией 
по радиационноопасных объектах и прогнозированию радиацион-
ной обстановки. Началась работа по созданию системы межгосу-
дарственных белорусско-украинских природно-заповедных тер-
риторий.  

Для налаживания пограничного сотрудничества на загрязне-
нной территории и урегулирования существовавших проблем в 
сфере транспорта 4 февраля 1994 г. Белорусской железной дорогой 
и Юго-западной железной дорогой было подписано соглашение 
о передаче участка железнодорожного пути «Чернигов – Овруч» 
(20 км), проходящего по территории Республики Беларусь, украин-
ской стороне. При этом были определены условия эксплуатации 
данной железнодорожной ветки Украиной с учетом того, что для 
Беларуси она не имела существенного значения, но использовалась 
для транзитной перевозки грузов с ЧАЭС. В свою очередь, в 1995 г. 
энергетики двух стран договорились об условиях обслуживания 
линии электропередачи «ЧАЭС – Славутич», также проходящей 
по територии Беларуси (21,8 км) [4, л. 32]. 

Одной из ключевых проблем для граждан двух государств в 
гуманитарной сфере стало совместное сотрудничество по вопро-
сам минимизации последствий Чернобыльской катастрофы и по-
мощи пострадавшим от аварии. Уже в соглашении о совместных 
действиях по минимизации и преодолению результатов Чернобыль-
ской катастрофы стороны согласились с необходимостью разра-
ботки правовых документов о признании прав, льгот и компен-
саций для чернобыльцев в случае их переезда из одной страны в 
другую. Данное положение впоследствии было детализировано в 
ст. 4 одноименного соглашения от 12 мая 1997 г., в котором гово-
рилось о распространении внутреннего законодательства Белару-
си и Украины на данную категорию лиц в случае их переезда. 
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Весьма позитивно на протяжении рассматриваемого перио-
да развивалось взаимодействие по вопросам оздоровления граж-
дан Беларуси, потерпевших в Чернобыльской катастрофе в укра-
инских здравницах. Так, в марте 1994 г. в ходе встречи В.Кураши-
ка с Президентом Автономной Республики Крым Ю.Мешковым 
обсуждался вопрос оздоровления детей, пострадавших от аварии 
на ЧАЭС [1, л. 110]. Также 17–18 июля 1995 г. страны достигли 
договоренности о принятии санаториями г. Евпатория на оздо-
ровление еще 100 белорусских детей [2, л. 263]. Всего только за 
1994–1995 гг. на курортах Украины прошли лечение около 20 тыс. 
детей и взрослых из пострадавших районов [5, л.13]. И такого 
рода сотрудничество продолжилось в дальнейшем. 

Особое значение в данном направлении сотрудничества имела 
инициатива со стороны людей, небезразличных к чернобыльской 
проблеме и желающих оказать помощь пострадавшим. В частно-
сти, некоторые украинские организации и учреждения самостоя-
тельно выходили на белорусское посольство с предложениями об 
оздоровлении чернобыльцев. В 1995 г. по инициативе ассоциации 
«Культура мира» состоялось турне белорусских артистов по 9 райо-
нам Житомирщины, пострадавшим от аварии на ЧАЭС [3, с. 228]. 

В современных условиях вопрос о сотрудничестве не только 
в вопросах минимизации последствий аварии на ЧАЭС, но и в об-
ласти развития безопасной ядерной энергетики является весьма 
актуальным. В пользу последнего говорят планы Республики Бела-
русь по строительству собственной АЭС. И в данном случае может 
быть полезен опыт Украины, которая, по словам посла В.Тихоно-
ва, готова предложить свою помощь. В своем интервью газете «Из-
вестия» дипломат, в частности, заявил: «Беларуси не повредит совет 
украинцев в области хранения ядерных отходов на Запорожской 
АЭС и строительства и эксплуатации хранилища ядерных отхо-
дов на Чернобыльской АЭС. Кстати, со временем, наладив собстве-
нное производство топлива для АЭС, Украина может поставлять 
в Белорусь ядерное топливо» [7, с. 3].  

Таким образом, проблема ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС была и остается одной из ключевых в бело-
русско-украинских отношениях. Такая ситуация объясняется огром-
ным ущербом и невосполнимыми утратами, которые понесли оба 
государства от этой крупнейшей в истории человечества техноген-
ной катастрофы. И в ближайшее время снять данную проблема-
тику с повестки дня не получится по объективным причинам. 
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Как и каждая гуманитарная наука, политология может (и в оп-

ределённом смысле должна) существовать в виде двух модусов 
деятельности: исследовательский и прикладной [1, c. 14]. Первый 
модус предлагает фокусироваться на описании политической дей-
ствительности, заниматься теоретическими разработками, объясне-
нием тех или иных явлений политической системы, её внутреннего 
и внешнего окружения. Второй – направлен на аналитико-техно-
логическое обеспечение политической деятельности как таковой, 
и чаще всего выступает в качестве прикладных политических тех-
нологий. Именно последний модус существования политичекой 
науки в случае Белоруссии попал под пристальное рассмотрение 
приведённой работы и был, таким образом, старательно изучен с 
помощью современных методик анализа.  

Используя такие методы, как сравнительный анализ институ-
ционных моделей, контент-анализ, статистический анализ, дискурс-
анализ, метод экспертной оценки, были подготовлены следующие 
выводы: модель негосударственных институтов политических ис-
следований (НИПИ) Белоруссии значительно уступает её аналогу 
в США (как хрестоматийному примеру институциональной мо-
дели политических исследований) по целому ряду параметров; в 
институциональтной модели НИПИ Белоруссии превалирует тен-
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Весьма позитивно на протяжении рассматриваемого перио-
да развивалось взаимодействие по вопросам оздоровления граж-
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В современных условиях вопрос о сотрудничестве не только 
в вопросах минимизации последствий аварии на ЧАЭС, но и в об-
ласти развития безопасной ядерной энергетики является весьма 
актуальным. В пользу последнего говорят планы Республики Бела-
русь по строительству собственной АЭС. И в данном случае может 
быть полезен опыт Украины, которая, по словам посла В.Тихоно-
ва, готова предложить свою помощь. В своем интервью газете «Из-
вестия» дипломат, в частности, заявил: «Беларуси не повредит совет 
украинцев в области хранения ядерных отходов на Запорожской 
АЭС и строительства и эксплуатации хранилища ядерных отхо-
дов на Чернобыльской АЭС. Кстати, со временем, наладив собстве-
нное производство топлива для АЭС, Украина может поставлять 
в Белорусь ядерное топливо» [7, с. 3].  

Таким образом, проблема ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС была и остается одной из ключевых в бело-
русско-украинских отношениях. Такая ситуация объясняется огром-
ным ущербом и невосполнимыми утратами, которые понесли оба 
государства от этой крупнейшей в истории человечества техноген-
ной катастрофы. И в ближайшее время снять данную проблема-
тику с повестки дня не получится по объективным причинам. 
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денция научно-практического направления в осуществлении своей 
деятельности; актуальная ситуация с Интернет-представленностью 
НИПИ в целом является неудовлетворительной, потому как инсти-
туты имеют средние и ниже среднего показатели (согласно предло-
женной шкале оценивания); мнения экспертов подтвердили тезис 
о том, что феномен белорусских НИПИ в целом представляет из 
себя слабо институционализированную структуру с опорой на репу-
тацию отдельных экспертов, результаты деятельности которых фак-
тически не востребованны ни политической системой, ни её внут-
ренним и внешним окружением. 

Так или иначе, руководящая и организационная схема данно-
го анализа, возможно, уступает её аналогам в странах Западной 
Европы и Северной Америки. Однако теперь, используя получен-
ные результаты предыдущего исследования, предпримем попытку 
сформулировать некоторые практически значимые моменты отно-
сительно перспектив дальнейшего развития модели негосударствен-
ных институтов политических исследований (НИПИ) как приклад-
ного модуса политической науки Белоруссии.  

На сегодняшний день институты исследования политики Бе-
лоруссии в своей деятельности показывают существенный разрыв 
между направленностью идеальной модели подобных учреждений 
и тем, что является характерным для белорусского феномена НИПИ. 
Этот тезис в той или иной форме выссказывался многими обозре-
вателями данной проблематики. Так, белорусский политолог Ю.Чау-
сов основывает своё мнение на утверждении об «определённой ото-
рванности теоретических размышлений от эмпирического матери-
ала, разрыве между теорией и эмпирикой» [7, c. 149]. Действитель-
но, белорусская политическая наука в форме специализированных 
учреждений старается возделывать теоретические модели, кото-
рые отнюдь не соприкасаются с политическими процессами и яв-
лениями современной Белоруссии. Разумеется, большинство тео-
ретических наработок объективно не межет преломлять результаты 
исследований в плоскость реальной политики, как и не может в 
целом оперировать данными эмпирического анализа (потому как 
представляется невозможным получить последние, находясь по 
иную сторону прежде всего идеологической конфронтации).  

По замечаниям исследователей, сфера научных интересов ко-
торых приходится на политическую науку, «[…] белорусская поли-
тология является самой уязвимой из социо-гуманитарных дисци-
плин, потому что её предмет – власть и государство во всех их про-
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явлениях» [5, с. 30]. Не удивительным представляется тот факт, 
что состояние той или иной национальной школы политической 
науки являет собой определённое зеркало общественно-политической 
действительности страны. И в этом свете положение политической 
науки Белоруссии есть красочный тому пример. К тому же, довольно 
правдоподобным подаётся тезис белорусского ученого А.Казакевича 
о «нарушении автономии академического поля волной государс-
твенной идеологии» [3, с. 4]. В таких условиях, как сфера научных 
интересов [4, с. 167], политическая наука (которая и без того была 
импортированной дисциплиной, и посему пребывала в зародышном 
состоянии) фактически перестала существовать. С другой стороны, 
выглядит будто бы современная политичекая наука Белоруссии 
стала институциональной и методологической преемницей традиций 
«научного» знания о политике в рамках дисциплины «научного 
коммунизма» [2, с. 23]. Аккумулируя в одночасье две совершенно 
противоположные формы подачи (в качестве импортированного 
и унаследованного) научного знания, политическая наука в Бело-
руссии претерпела нелёгкий, противоречивый процесс становления 
и развития. Со временем трансформационные процессы политичес-
кой системы (особенно после президентской избирательной кам-
пании 2001 г.) объективно затронули и в известном смысле оказа-
ли давление на дальнейшее функционирование молодой науки, и в 
частности её прикладной модус, который согласно идеальной мо-
дели должен ориентироваться на разработку критических рекомен-
даций и альтернативных сценариев для государственной политики. 
Отсюда следует, что политическая наука была без преувеличений 
грубейшим образом переделана в один из инструментов государ-
ственного управления (идеологическое обеспечение, обоснование 
правильности выбранного (гео) политического курса страны). По 
замечанию Ю.Чаусова, то, что сегодня имеет честь называться офи-
циальной белорусской политологией, имеет аналогичные с Бело-
русским Телевидением методы работы: «[…] воровство фактуры, 
замазывание логотипа первоисточника и дополнение глупых, но 
едких комментариев» [6]. В этой связи представляется уместным 
мнение белорусского автора А.Гаповой, которая отмечает: «[...] 
постсоветская академия демонстрирует классовую борьбу между 
двумя группами: с одной стороны теми, чей социальный капитал 
связан с советской системой образования, идеями и (зачастую) 
административными позициями в ней; и с другой – той «новой 
академией», чьи усилия на гегемонное положение (и статус экс-
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перта) в науке опираютсяна западную (преимущественно англо-
саксонскую – доплн. Д.П.) модель образования, хотя это и может 
выглядеть как противостояние научных взглядов» [10, p. 271]. В 
сегодняшних условиях автократический политический строй Бело-
руссии не нуждается в научных изысканиях, вместо этого имеется 
хорошо обозреваемая потребность в опологетике. Ведь даже при 
первом приближении заметно, как сильно развиты идеологические 
механизмы и структуры, но как «декоративно» оформлены научные.  

По большому счёту, НИПИ Белоруссии показывают свою жиз-
неспособность уже тем, что имеют непоколебимые интенции зани-
маться исследованием и анализом политического поля. Как пока-
зывает практика стран Центральной и Восточной Европы [9, p. 23], 
в более далёкой перспективе деятельность подобных институтов 
прокладывает путь к созданию стойкого эрзаца существующей по-
литической раскладке. Идея создания интеллектального сопроти-
вления сама по себе является значительным прорывом к постро-
ению изначального диалога. В этом смысле исключительно пуб-
личное пространство и соответсвующая деятельность акторов её 
образующих, может и должна быть местом встречи разных поли-
тических субъектов. Или, говоря словами белорусского философа 
О.Шпараги: «политическая жизнь определена волей к публично-
сти» [8, с. 129]. 
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Україна в дзеркалі вивчення  
білоруської зовнішньої політики 

 
 Взаємини України та Білорусі навряд чи можна назвати таки-

ми, що вповні відповідають можливостям обох країн щодо їх роз-
витку та використання для добра двох сусідніх й історично тісно 
пов’язаних багатьма спільними рисами народів. Україна була та 
залишається важливим політичним та економічним партнером для 
Білорусі. Народи наших країн мають близьку культуру та менталь-
ність, а транзитні та економічні можливості обох країн можуть до-
бре доповнювати одні одних. Але стан «недореалізованості» по-
тенціалу двосторонніх стосунків пов'язаний передусім із тим фак-
том, що керівництво обох держав не розглядає іншу сторону як 
пріоритетного партнера, ані з економічної, ані з зовнішньополітич-
ної точки зору. Для сучасної Білорусі Україна не становить центру 
тяжіння її геополітичних інтересів, і тим більше, Україна має не-
значну зацікавленість та й обмежені власні ресурси для активної 
зовнішньої політики щодо Республіки Білорусь (далі – РБ). Та-
кий стан взаємин визначає ті загальні смислові рамки, в яких фор-
мується зацікавленість політичного керівництва та еліт обох країн 
стосовно одна одної. Він неминуче позначається, поруч з іншими 
причинами, на формуванні й засобах задоволення наукового та 
експертного інтересу дослідників в Україні та РБ щодо вивчення 
внутрішньої та зовнішньої політики країни-сусідки. Тому поява ко-
жної наукової праці на тематику українсько-білоруських взаємин 
видається цікавою подією, що заслуговує на увагу дослідників 
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пострадянського простору як певне віддзеркалення й самих взає-
мин, що розглядаються в таких працях, й наукового процесу їх пі-
знання. 

 У цьому огляді мова йтиме про монографію білоруського до-
слідника Дениса Юрчака, який працює у Вітебському державному 
університеті імені Петра Машерова. Книга вийшла друком в універ-
ситетському видавництві у 2012 році. Праця детально й доволі по-
слідовно розглядає проблемні питання міждержавного співробіт-
ництва, політичного діалогу, становлення та розвитку білорусько-
українських зв’язків у сфері науки, освіти та культури. Автор нама-
гається системно й переважно послідовно висвітлити взаємодію двох 
країн у складний період їх появи та зміцнення з 1991 до 2011 рр.  

Переважно увага в роботі приділяється питанням саме міждер-
жавного рівня співробітництва, який насправді виступає визначаль-
ним для їх сучасних взаємин. Хоча й висловимо жаль за тим, що 
автор вивчає дуже скуто загальні тенденції міжрегіонального та 
транскордонного співробітництва, які також важливі у формуван-
ні взаємин обох країн (с. 113- 118). Він зацікавлює читача тим, що 
пропонує та аргументує власну періодизацію становлення двосто-
ронніх взаємин Білорусі та України за пострадянський час, доволі 
детально подає історію питання про встановлення лінії міждержав-
ного кордону, намагається показати позиції сторін із цього питання. 
Зауважимо, що воно все ще залишається юридично неоформленим, 
на превеликий жаль, й тому негативно позначається на стосунках 
Києва та Мінська, на рівні взаємної довіри поміж керівництвом 
двох країн. 

Помітно, що автор сумлінно намагався зібрати та проаналізу-
вати доступні йому джерела до теми дослідження. Найбільше він 
використовує матеріали Національного Архіву РБ, Архіву Міні-
стерства закордонних справ та деяких інших установ своєї країни. 
Він вивчив друковані документи, зокрема угоди та договори, під-
писані між обома країнами, проаналізував періодичні видання і ви-
користав мемуари політичних діячів двох країн, які вже встигли 
віддати належне цьому почесному для політиків жанру. Разом із 
цим, у праці недостатньо представлені ті документи, які дозволя-
ють простежити еволюцію позиції української сторони, її аргумен-
тацію при діалозі з білоруськими партнерами зі спірних питань, як 
ось, проблема боргу України перед РБ, що досі залишається головним 
аргументом офіційного Мінська при відкладенні на невизначену 
перспективу завершення юридичного оформлення міждержавного 
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кордону (с. 151). Не лише первинні джерела, але й комплекс нау-
кових видань продовжують цей джерельний та літературний дис-
баланс на користь повнішого представлення позицій білоруської 
сторони коштом української. 

З низкою висновків автора, попри цей системний недолік мо-
жна погодитися. Наприклад, підбиваючи підсумки розгляду зовні-
шньополітичних стратегій обох країн, автор монографії зауважує 
наступне: «Таким чином, відносини Білорусі та України у пост-
радянський період характеризувалися неспівпадінням їх зовніш-
ньополітичних орієнтирів, нерідко діаметрально протилежними під-
ходами до різних питань, включно з пострадянською інтеграцією, 
різним впливом присутніх у регіоні центрів сили на зовнішню по-
літику двох країн. Тим не менш, навіть у таких умовах поміж держа-
вами було налагоджено продуктивний політичний діалог, активно 
розвивалося економічне співробітництво та культурні зв’язки» (с. 51). 

Позитивним моментом у праці, що розглядається, також є ши-
роке використання статистичних даних, які відбивають загальну 
динаміку двосторонніх взаємин, насамперед, у торгово-економічній 
сфері. Ці дані присутні як в основній частині праці, так і в наси-
чених додатках до тексту (с. 263 – 279). 

Роботу завершують узагальнюючі висновки, які підсумовують 
основний зміст праці, виокремлюють змістовне наповнення кож-
ного з визначених автором періодів розвитку двосторонніх взає-
мин поміж РБ та Україною. Проте, що достатньо характерно, ані в 
тексті праці, ані у її прикінцевих висновках автор не наважується 
спрогнозувати можливі шляхи або окреслити ймовірні сценарії по-
дальшого розвитку взаємин між Білорусісю та Україною. Вірогід-
но, як історик, він вважає прогнози не тією справою, якою повинен 
займатися професійний дослідник минулого, але відсутність такої 
спроби збіднює зміст та наповнення кінцевих висновків моногра-
фічного дослідження.  

Відзначимо також, що в монографії, на наш погляд, є деякі не-
доліки, які заслуговують на належну увагу її автора та мають сти-
мулювати до їх врахування, а по можливості, й виправлення.  

По-перше, відзначимо те, що значна частина тексту праці ви-
кладена виключно з пробілоруських позицій. Особливо це помітно 
тоді, коли йдеться про дискусійні питання двосторонніх взаємин. 
Тут далеко не з усіма висновками та узагальненнями автора можна 
погодитися з точки зору їх об’єктивності та неупередженості. Напри-
клад, на с. 72 Денис Юрчак стверджує: «Показово, що позиція Укра-
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пострадянського простору як певне віддзеркалення й самих взає-
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кордону (с. 151). Не лише первинні джерела, але й комплекс нау-
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їни щодо ЕЄП не зазнала суттєвих змін після приходу до влади 
В.Ф.Януковича, тому що устремління правлячої еліти України збе-
рігають антиросійську спрямованість». На наш погляд, це й спро-
щення, і надмірно однобічні висновки, зафарбовані звинувачуваль-
ними інтонаціями. Або далі, на с. 72: «Не дивлячись на здійснені 
білоруською стороною дії, позиція української сторони щодо кон-
ституційної реформи в Білорусі будувалася під впливом європей-
ських держав та США, що стало серйозною перешкодою у взає-
минах поміж країнами». Знову явно ідеологізовані оцінки не під-
тверджуються і тут автором будь-якими джерелами, на яких вони 
ґрунтуються.  

По-друге, що доволі дивно, але автор послідовно ухилився від 
використання у своїх праці досліджень авторів із зарубіжних (відно-
сно як до РБ, так й України) учених, не лише західних, але й росій-
ських, які вивчають зовнішню політику пострадянських країн, в т. 
ч. й РБ та України. Це звузило наукові обрії його бачення тих про-
блем, які він порушив у монографії.  

 По-третє, автор уник чіткого окреслення своїх методологічних 
позицій та визначення власного наукового інструментарію. Він об-
межився на с. 9 стислою характеристикою використаних ним нау-
кових методів, а далі, у першому розділові вже характеризує дже-
рела та історіографію проблеми, без подальшого з’ясування й кри-
тичного аналізу наукового апарату та тих наукових підходів, що 
використовують ті дослідники, доробок яких він вивчає та на який 
так чи інакше спирається у власній праці. Натомість, у ряді місць 
текст переобтяжений дрібною фактографічною деталізацією, за ра-
хунок меншої уваги до поглибленого розгляду визначальних тен-
денцій та процесів, які вивчаються дослідником.  

 По-четверте, автор не вміщує предмет та об’єкт свого до-
слідження у визначену парадигму вивчення зовнішньої політики 
взагалі, взаємин пострадянських країн зокрема, хоча й розглядає 
впливи зовнішніх чинників на двосторонні взаємини Білорусі та 
України (с. 45–51). 

За умов, на наш погляд, крайньої бідності наукової уваги до 
проблем зовнішньої політики РБ та, особливо, її взаємин з Укра-
їною, така праця має науково-пізнавальну цінність. Вона засвідчує 
намагання автора зробити свій власний внесок у формування су-
часного знання про регіональні процеси на пострадянському про-
сторі, наповнити їх вивчення значним фактичним матеріалом та зро-
бити певні, хоча часом й помітно надто обережні та самоцензуро-
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вані узагальнення. Тому автора можна привітати з його першою 
монографію, побажати йому подальшого наукового зростання, на-
полегливої праці над своїми методологічними упущеннями. А всім 
тим, вкрай небагатьом чисельно дослідникам українсько-білоруських 
взаємин – подальших пошуків відповіді на відкриті для дискусій 
питання. Наприклад: що ж заважає взаєминам двох близьких країн 
розвиватися динамічно та всебічно, й які кроки мають бути зробле-
ні політичними елітами, насамперед, та й науковцями сусідніх дер-
жав, не в останню чергу, для вирішення кола суперечливих проблем, 
що продовжують затьмарювати взаємини сусідніх країн і народів. 
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