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ВСТУП 

Вже котре століття Україна перебуває на Кордоні, розтята між двома світами, до 

жодного із них, як направду, неналежна. І доки країни по обидва його боки ішли своїм 

шляхом, ми, українці, залишалися на місці, охоплені вогнем нескінченних воєн, змушені 

захищати свою, а чи чужу землю, інколи – й від себе самих. 

У підґрунтя дослідження ми поклали історичну перспективу в 350 років, щоб 

подивитися з різних позицій на той Великий Шанс для українців, який, на нашу думку, 

так і не був зреалізований. Час іде, а ми до сьогодні  непорушно стоїмо на Великому 

Кордоні, втрачаючи можливість за можливістю нарешті зрушити з місця. Відчуваємо, 

що саме зараз, на межі століть, від нас залежить, чи зрозуміють нарешті українці, що не 

можна продавати душу дияволові по шматочку, і не можна коритися чужій волі, 

ґонорово тримаючи дулю в кишені. Ми сподіваємося, що наше дослідження допоможе 

нам зрозуміти, яким дороговказом скористатися. Бо якщо вибору не зроблять сьогодні 

наші батьки, або ж зроблять не той, то завтра вибирати нам, втім, якщо вибирати буде з 

чого. 

Тема проекту “Україна на Великому Кордоні: цивілізаційний вибір” була обрана 

саме тому,  що, на наше переконання, без знання минулого не буде й майбутнього, а 

теперішнє неможливе без минулого як спогаду, і прийдешнього як передчуття. Всяка ж 

перспектива майбутнього визначається тим, на які спогади вона спирається.  

В ході реалізації проекту нами були поставлені такі завдання:  

- проаналізувати ситуацію на українських землях на середину ХVІІ ст. з 

урахуванням теорії Великого Кордону (Ф.- Дж. Тарнер, а також розвинута на 

українському матеріалі в роботах Я. Дашкевича та С. Леп’явка); 

- окреслити можливі альтернативи для новоствореної держави Богдана 

Хмельницького в ситуації тиску (Речі Посполитої, Московської держави, Отаманської 

Порти, Швеції); 

- проаналізувати міжнародну ситуацію України на сьогоднішньому етапі у 

контексті її взаємин з Європою та з тими державами, які на середину XVII ст.. складали 

певну перспективу для неї (Польща, Росією, Туреччина, Швеція) 

Врешті, завданням було спробувати відповісти на питання, що з тих давніх уроків 

залишилося нам у спадок як історична пам’ять? Що увійшло до нашої національної 

психології? Чи маємо шанси скористатися цим надбанням, в черговий раз обираючи 



своє майбутнє? Які перспективи перед Україною у на сьогодні визначеному, втиснутому 

у певні координати світові? Поки що це питання без відповідей. Наш проект – спроба 

відповісти хоча б на частину з них.  



1. ВЕЛИКИЙ КОРДОН ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНА МЕЖА 
Зупинимося на термінології дослідження, винесеній в назву проекту. То що ж таке 

Великий Кордон, який став наріжним каменем нашого дослідження?  

Феномен особливого кордонного чи прикордонного життя був виокремлений як 

дослідницька проблема у працях американського вченого Ф.- Дж. Тарнера, який 

розробляв цю проблематику на північноамериканському матеріалі. Американський 

великий кордон – це кордон європейської колонізації Північної Америки, який 

рухається зі сходу на захід. Великий Кордон, прокладений через цілий світ, - це кордон 

експансії європейців, яка поступово поширюється, починаючи з кінця ХV ст. і до наших 

часів.  

Не підлягає сумніву, що через територію України в минулому проходило, та ще й 

досі проходить кілька важливих природних і антропогенних кордонів: біологічний 

(екологічний) – між степом і лісом з проміжною смугою лісостепу; гідрографічний – 

Великий європейський вододіл між басейнами Чорного і Балтійського морів; соціально-

економічний – між кочівництвом і осілістю; етноконфесійний  - між слов’янами-

християнами і тюрками-язичниками, пізніше мусульманами, та, у підсумку, 

етнокультурний – між культурою Заходу і культурою Сходу. Таке визначення Великого 

Кордону як демаркаційної лінії між двома цивілізаціями загалом не викликає гострих 

суперечностей, радше ставить питання  щодо України як своєрідної міжцивілізаційної 

буферної зони, в межах якої інтегрувалися здобутки обох світів, і яка водночас була 

полем бою між ними.  

Траєкторія Великого Кордону змінювалася як в межах земної кулі, так і на 

території Україні, набирала нових обрисів залежно від політичних обставин. Лінія 

Великого Кордону в середньовіччі та в ранньомодерний період поділила навпіл 

Балканський півострів, захопила все Середземномор’я з його численними островами аж 

до Іспанії та Марокко, а на сході – в Північному Причорномор’ї – наклалася на степовий 

кордон.  

Для середньовічної та ранньомодерної України прикордонною територією були  

степи Право- і Лівобережжя; гінтерландом  – західноукраїнські землі, до деякої міри 

Литва і Польща як репрезентанти Заходу.  

Однак існує й інший Великий Кордон, щоправда, вкрай дискусійний; віртуальний, 

однак від того не менш важливий для України, а за своїми наслідками чи не реальніший 



від попереднього – Кордон, що відділяє питому Європу, Західну, від Європи Східної чи 

недо-Європи, незовсім–Європи. Цей поділ не пов’язаний з географією, його відкриття 

лежить радше в царині “філософської географії”. Підходити до такого членування варто 

як до інтелектуального продукту, зродженого в часи Відродження, і відносно 

завершеного за Просвітництва, який і до сьогодні ділить Європу незгірш Китайської 

стіни.  

В його межах від другої половини XVIII століття з’являється і поняття 

“цивілізація”, яка сприймалася як результат специфічно західного розвитку, як продукт 

прогресу європейських країн. За межами Заходу – недостатня “цивілізованість”, 

консерватизм, непорушність, завмерла історія.  

“Де закінчується Європа?”– ставить питання відомий сучасний мислитель 

Гантінґтон і відповідає: на “великому історичному кордоні, який упродовж багатьох 

століть відділяє західно-християнські народи від мусульманських і православних”. Він 

уточнює свою думку: “…ототожнення Європи з західним християнством дає нам ясний 

критерій для допуску нових членів в західні організації”. Попри таку категоричність 

твердження, ця думка викликала серйозні заперечення інших інтелектуалів, які 

підкреслюють необхідність для адекватної відповіді на питання про межі Європи 

аналізу всієї “великої тривалості” історії цих регіонів, а також систем цінностей, що 

культивувалися народами різних регіонів.  

Які ж питомо європейські цінності виокремлюються інтелектуалами в їхній часовій 

перспективі? Метафорою Європи є велика Хартія вольностей, тобто, європейська 

цивілізація – це: цивілізація, що здавна формується на фундаменті багатьох “острівців 

свободи”, окремих груп зі своїми правами (функціонування права як “звичаю”), які 

протистоять жорсткій централізації влади, що і лягло в фундамент  відділення 

громадянського суспільства від держави; європейська цивілізація – це ідея договору в 

суспільстві, “контрактна” природа стосунків, яка забезпечувала збереження людської 

гідності навіть в умовах підпорядкування, не гармонія володарювання і підданства, а 

ідея миру, де беруть і віддають; європейська цивілізація – не монолог, а діалог 

культур, взаємодоповнюваність і конкуренція. 

Наші предки в XVI - XVII ст., задовго до просвітницького перекроювання Європи, 

усвідомлювали існування цивілізаційних меж. Трохи далі на схід за Дніпром 



закінчувалися “острівці свободи” – магдебурзьке право, шляхетське самоврядування,  

самостійні сільські громади. 

Ідея “золотої вольності” активно утверджувалася на теренах Речі Посполитої, 

мігруючи від шляхетського стану в інші середовища, зокрема, міщан і козаків. Засади 

громадянського суспільства продукувалися в публічному житті, вихованні, традиції.  

Кандидатура московського царя як можливого монарха Речі Посполитої під час 

безкоролів’їв лякала можливістю впровадження деспотії. Деспотія ж розумілася як 

вивищення правителя над правом, у той час як великим завоюванням мислилося 

підлягання кожного обивателя разом із королем праву як найвищій цінності.  

Ідея договору поспільства і короля, де кожна зі сторін присягає, і де поспільство  

має право на опір у випадку порушення договору правителем була добре засвоєна 

козаками. Саме цей аргумент прозвучить на початковому етапі визвольної війни  як 

узаконення виступу.  

 Таким чином, у своєму дослідженні ми вдаємося до теорії Великого Кордону як 

інструменту, з допомогою якого можна виокремити  цивілізаційну специфіку України та 

її сусідів у великій часовій перспективі, простежити вектори взаємодії у цьому регіоні, 

врешті, перекинути місток у сучасність і здійснити коректний аналіз перспектив 

України з урахуванням як минулого, так і складного мінливого сьогодення. 



2. АЛЬТЕРНАТИВИ ПЕРЕЯСЛАВА 

2.1. Московське царство 

Вважається, що Московське царство як таке сформувалося у другій половині XV 

століття, під час правління царя Івана III (1462 – 1505). Саме тоді у Москві створився 

новий образ великого князя – сильного та повновладного „царя усієї Русі”, гідного 

імператорської пошани. Наприкінці 1480-х рр. Іван III остаточно прийняв титул 

„великого князя усієї Русі”, і хоча цей титул був відомий у Москві ще з XIV ст., але 

лише в ці роки він став офіційним. Позаду залишилися політична роздробленість і 

монголо-татарське іго.  

Іван III та його син Василь III (1505 - 1533) трактували свою владу як необмежену і 

не вважали за необхідне радитися з „усією землею”. Однак у період боярського 

правління при малолітньому Івані IV (цар у 1533 – 1584рр.) почало поступово 

відроджуватися місцеве самоуправління. Багато повноважень із судових справ на місцях 

починають переходити від призначених зверху намісників і волостелів до виборних 

старост, які отримали назву земських, бо обиралися волею „землі”. На допомогу 

земським старостам почали обирати їх помічників, яких іменували цілувальниками, 

оскільки вони присягали, цілуючи хрест. Справи також вів виборний земський дяк. У 

виборах брали участь духівництво, бояри, дворяни, посадські (міські) жителі та селяни. 

Земські старости та їх помічники завідували збиранням податків, державними 

повинностями, цивільним (нецерковним) судом. Особливої ролі виборна земська влада 

почала набувати з 1555 р., коли царським указом „намісників і волостелів від міст і 

волостей відставили” та передали їх повноваження земським старостам.  

Успішне становлення виборної представницької влади на місцях сприяло появі 

станово-представницьких інституції вже у масштабах усієї держави. Так виникли 

Земські собори. Слово „собор”, очевидно, увійшло до цивільного вживання з 

церковного. Склад Земських соборів був стійким: до нього входили Освячений собор 

(зібрання вищих церковних діячів країни) і Боярська дума, а також представники станів 

за запрошенням чи за призначенням влади. Переважали, звичайно, особи, що належали 

до вищих станів. У складі соборів, як правило, були відсутніми представники більшої 

частини населення (не менше 96-98%) – селян. Лише у Затвердженій грамоті собору 

1613 р., який обрав Михайла Федоровича Романова царем (був ним у 1613 – 1645рр.), є 

згадка про участь у соборі не тільки „голів стрілецьких і козацьких та отаманів”, але й 



„козаків і стрільців” і „усяких людей з повітів”. Цілком можливо, що цими „людьми з 

повітів” і були представники селянського стану.  

Земські собори, зазвичай, відкривалися в урочистій обстановці у царських палатах 

„царевим дяком”, проте в особливих випадках цар сам виголошував слова привітання до 

учасників собору. Обговорення питань відбувалося окремо у бояр, духівництва, 

службових людей, купців. Кожна з цих груп висловлювала свою думку стосовно справи.  

Перший Земський собор відбувся у Москві у 1549 р.; останньою подією, яку іноді 

називають Земським собором, можна вважати скликання і розпущення 8 березня 1684 р. 

ради у Кремлі, на якій вирішувалося питання про мир із Річчю Посполитою. Між цими 

крайніми датами відомий дослідник російського середньовіччя, академік Л.В.Черепнін 

нараховує ще 55 соборів; отже, у розпорядженні істориків є дані про 57 соборів. 

Найпевніше, їх було більше, але відомості про всіх не дійшли до наших днів.  

Роль Земських соборів у різні часи не була однаковою. Іноді вони були єдиною 

інституцією, яка мала достатньо влади для вирішення найважливіших питань. Але у 

більшості випадків московські царі використовували собори як наради, на яких вони 

мали змогу ознайомитися з думкою своїх підданих. Найчастіше обговорювалися 

питання зовнішньої політики та збирання податків; зазвичай, вишукувалися способи 

збільшення податкових виплат у зв’язку з військовими потребами. Іноді вирішувалися 

проблеми боротьби з народним рухом.  

За час свого існування Земські собори ніколи не були органами народовладдя. Не 

існувало навіть чітких правил скликання і розпорядку їх роботи. Тим не менше Земські 

собори не можна назвати випадковою, запозиченою інституцією, оскільки з їхніми 

рішеннями рахувався уряд. 

Відхід Земських соборів з історичної сцени був обумовлений найперше двома 

причинами: 

1) вони ніколи не мали своєї волі та скликалися в основному царями, вирішуючи 

лише ті питання, які ставила перед ними верховна влада (цим і відрізнялися від 

англійського парламенту, що мав свої власні права, і нагадували Генеральні штати у 

Франції, які теж виконували королівську волю); 

2) станово-представницький лад у Московському царстві не міг повноцінно 

розвиватися через те, що усі стани були однаково безправними перед необмеженою 

царською владою незалежно від іменитості та заможності. Видатний російський історик 



В.О.Ключевський зауважив з цього приводу, що стани у Росії XVI – XVII ст. 

відрізнялися не правами, а обов’язками.  

Перші Романови спочатку відчували потребу в Земських соборах, бо були 

виборними царями, а не „природними”, і постійна рада з „усією землею” надавала їм в 

очах народу необхідну законність; окрім цього, царська влада не могла упоратися із 

такою величезною кількістю проблем. Коли ж Романови закріпилися на престолі, то 

собори стали їм не потрібні.  

У 1634 р. дворянин Іван Бутурлін запропонував зробити Земські собори 

постійними, а всіх їх учасників виборними, проводячи вибори щороку. Наприкінці 1640-

х рр. з місць почали надходити пропозиції про скликання соборів за бажанням самого 

населення. У цьому випадку Земські собори могли здобути свої невід’ємні права, а з 

часом – „свою волю”. Це дуже стривожило верховну владу. Навіть несміливі, 

непослідовні спроби соборів отримати самостійність були розцінені як загроза 

царському самовладдю. Тому такий важливий для України Земський собор 1653 р. став 

останнім повноцінним собором.  

Вищим органом влади у Московському царстві була боярська дума, яка почала 

діяти у XIV ст. Боярами називали великих землевласників, які під час походів 

виставляли власні збройні загони та очолювали значні військові підрозділи („полки”) 

великого князя.  

Бояр перших московських царів було мало, близько десяти чоловік. З часом їх 

число збільшувалося, але не набагато. Боярське звання передавалося у спадок; коло 

родин, що мали на нього право, було обмеженим.  

Головною особою у думі був конюший боярин. Він завідував не лише стайнею царя 

(надзвичайно відповідальна та важлива посада у середні віки), а й усією сукупністю 

служб, пов’язаних із розведенням і утримуванням коней, у т.ч. роботою ковалів, 

майстрів, які виготовляли спорядження і вози, людей, що займалися годуванням та ін. 

Конюший боярин очолював думу, і ця посада передавалася у спадок в одній і тій самій 

московській родині нащадків Ратші, дружинника князя Олександра Невського. 

Окрім конюшого боярина до складу думи входили ближній (або кімнатний) боярин 

– особливо довірена особа, міг входити до кімнати царя ще до його офіційного „виходу” 

в парадні палати. Введений боярин розглядав судові справи від імені царя; путний 

боярин завідував певною галуззю („путем”) царського господарства. 



У 30-40-і рр. XVI ст. дума перетворюється на орган державної влади, який 

здійснював вищі законодавчі, військово-адміністративні та судові функції. У неї 

з’являється власний чиновний апарат – думні дяки. У роки реформ молодий Іван IV 

розширив думу за рахунок своїх соратників і ввів до її складу думних дворян. 

Наприкінці XVII ст. боярська дума вже не могла відповідати потребам управління 

державою, бо гальмувала реформи, які проводив цар Петро Олексійович, майбутній 

Петро I, зокрема реформу армії, перетворення центрального апарату і податкової 

системи. Тому цар скасував думу.  

Отже, у політичному устрої Московської держави для Богдана Хмельницького було 

не дуже багато привабливого чи спільного з усталеним козацьким устроєм. Хоча цілком 

можливо, що гетьман розраховував на розширення прав і зростання ролі Земських 

соборів, а також на те, що його васальний статус буде подібним до статусу боярина, або 

й навіть більше – правителя васального утворення з широкою автономією.  

2.2. Шведська альтернатива 

Розглянувши та проаналізувавши спроби Богдана Хмельницького під час і після 

української революції 1648-54 рр. налагодити стосунки з іноземними державами та 

створити сприятливу для козацької держави міжнародну ситуацію, можна прийти до 

висновку про багатовекторність політики українського гетьмана. Важливу роль у 

переліку держав, на які могла б опиратися у своїх намаганнях молода держава, 

відгравало Шведське королівство. Через певні обставини стійкого україно-шведського 

союзу досягти не вдалося, проте при певних умовах він був би можливий та зміг би 

принести користь прагненням Гетьманщини. 

Про відносини Богдана Хмельницького із шведською правлячою династією можна 

говорити, починаючи із 1651 року, проте серйозних форм вони набули вже з 1654 року. 

У цей проміжок часу можна мали місце відносини між Богданом Хмельницьким та 

королевою Христиною. Про ці стосунки розповідається у праці Лариси Пріцак “Перший 

українсько-шведський договір”. У одному із листів до московського царя Олексія 

Михайловича від 18 травня 1655 року з Чигирина гетьман зазначає, що його 

дипломатичні стосунки з Христиною почалися ще 4 роки тому назад. Вірогідно, що в 

цей період Хмельницький зацікавився ще одним потенційним союзником у боротьбі з 

Польщею. Проте на той час сама Швеція була мало зацікавлена воювати із Річчю 

Посполитою, тому стосунки гетьмана з королевою не мали суттєвих наслідків. 



Ситуація змінилася із приходом на шведський престол двоюрідного брата 

Христини Карла Х Густава у 1654 році. Новий король був переповнений рішучості та 

відразу ж після свого приходу на трон розпочав війну із Річчю Посполитою. Навесні 

1655 року війська шведського короля почали наступ. 

На той час Шведське королівство перетворилося на могутню державу, із якою 

рахувалися усі найсильніші європейські гравці. Особливо зміцніло становище Швеції 

після закінчення Тридцятирічної війни, після якої держава отримала значні 

територіальні прирощення. Значно зросла її воєнна потужність. Посилився економічний 

потенціал, встановилася політична стабільність у державі. Завдяки цьому на середину 

XVII ст. Шведське королівство досягло піку своєї могутності. У цей час Швецію 

побоювалися і Московія, і сама Річ Посполита. Таким чином, підписавши союз із 

Швецією, Богдан Хмельницький міг заручитися підтримкою однієї з найсильніших на 

той час держав у всій Європі і, опираючись на неї, здійснити спробу створити власну 

незалежну державу. 

 

Однією з головних причин такої ворожнечі між Швецією та Річчю Посполитою 

став той факт, що королі обох країн належали до однієї династії Вазів, яка розкололася 

на католицьку та протестантську гілку, які керували відповідно польською і шведською 

державами. Тому Карл Х вважав, що завоюванням Польщі він поверне свої законні 



землі. У цей же час не спадало напруження Польщі та Гетьманщини. Основним 

завданням для Хмельницького після 1654 року було відвоювання та приєднання до своєї 

держави західноукраїнських земель, якими володіла Річ Посполита. Оскільки у 

Хмельницького та шведського короля був один спільний ворог, то цілком вірогідним 

виглядав союз між двома державними утвореннями. 

 

Династія Вазів у Швеції та Польщі 
 

Густав І Ваза 1523-1560 
 

 

Католицька гілка Протестантська гілка 

Ян ІІІ 1568-1592 Ерік XIV  
1560-1568 

Карл ІХ  
1599-1611 

Сигізмунд ІІІ, король Швеції 
1592-1599, вигнаний зі Швеції, 
король Польщі 1587-1632 

Катерина Густав ІІ 
Адольф  
1611-1632 

Володислав ІV, 
Король Польщі 
1632-1648 

Ян Казимир, 
король Польщі 
1648-1668 

Карл Х Густав 
1654-1660 

Христина  
1632-1654 

Позитивним фактором, який сприяв можливому зближенню Хмельницького та 

Карла Х, був також той факт, що Швеція не мала спільних кордонів із козацькою 

державою. Це давало певні гарантії стосовно того, що Швеція не буде претендувати на 

українські землі. Це твердження були тим більш сприятливим у тому плані, що всі інші 

потенційні союзники Богдана Хмельницького – Річ Посполита, Москва і Османська 

імперія зазіхали на конкретні українські території, бажаючи включити їх до своїх 

держав або ж (у разі Османської імперії) поширити на них свій вплив і використати їх 

людський і матеріальний потенціал у своїх потребах. У стосунках зі Швецією Богдан 

Хмельницький міг сподіватися на рівноправні відносини лідерів двох незалежних 

держав. 

Протягом 1654 року, а саме після відомої Переяславської ради 8 січня 1654, між 

шведським королем Карлом Х і Хмельницьким велася епізодична переписка, проте її 

зміст і досі залишається з’ясованим не до кінця. Скоріше за все, це був звичайний обмін 

люб’язностями, який не тягнув за собою жодних конкретних наслідків. Михайло 

Володимирський-Буданов у своїй статті “О взаимоотношениях Богдана Хмельницкого 

со Швецией 1655-1657 гг.” пише, що справа трохи прояснялася деякими інструкціями, 



які передавав Хмельницький через уповноважених осіб. Одна з них була записана 10 

вересня: “Найясніший гетьман уклав мир з великим царем московським і бажає, щоб і 

ваша високість (Карл Х) знаходився в дружбі з ним. Але якщо коли-небудь великий цар 

московський згідно з якою-небудь причиною почне війну з вашою високістю, то 

найясніший гетьман Запорізький обіцяє бути на Вашій стороні”. 

Чим пояснити таку непевну щодо московського царя позицію всього лиш через 7 

місяців після Переяславської ради? Найбільш вірогідною причиною такої переорієнтації 

стала політика Москви щодо козацької держави. Вже у перші місяці після підписання 

українсько-московського договору північний сусід розпочав наступ на автономію 

української держави. Неузгодженими були дії союзників і на міжнародній арені, адже 

Хмельницький попри все намагався відвоювати західні землі сучасної України. 

Склалося, що із приходом могутньої шведської армії на польську територію навесні 

1655 року саме шведи стали найбільш вірогідними союзниками держави Хмельницького 

для здійснення цієї мети. Москва ж у свою чергу не наважувалася вести відкриту війну з 

Польщею, тому зволікала із наступом. Наслідком такої обережної політики стало 

сепаратне Віленьське перемир’я із Річчю Посполитою 1656 року, яке значно зашкодило 

воєнним діям українських військ. Саме через це найкращим союзником у планах 

Хмельницького стала Швеція. 

Подібною до попередньої була інструкція 8 жовтня 1655 р., у якій гетьман засвідчує 

свою пошану Карлу Х та заявляє, що в разі московсько-шведської війни він займе 

шведську сторону. Варто зауважити, що в цей час уже велися воєнні дії на Західній 

Україні, тому інструкція мала більш конкретний та наближений до справжніх умов 

характер. 

Весь 1656 рік пройшов у завіреннях Хмельницького у своїй повній відданості 

королю попри певні різноголосся у козацькому таборі. У той же час із шведського боку 

відбувається підготовка реального союзу із гетьманом для спільних воєнних дій. 

Зрозуміло, що для виконання цієї мети, Карл Х усілякими засобами намагався віддалити 

Гетьманат від Москви, наголошуючи на тому, що московський цар не бере до уваги 

інтереси гетьмана та “не потерпить у себе вільного люду”. Період складання умов 

майбутнього союзу скінчився в середині серпня 1656 року. 



16 серпня відбулися переговори в таборі біля Закроми між шведським королем та 

козацьким послом Хмельницького. Основні пункти були розроблені шведською 

стороною та засвідчили, що саме вони були ініціаторами союзу: 

 таємність договору; 

 оборонний та наступальний союз проти всіх ворогів Швеції; 

 гарантія створення козацької держави на території Київського, 

Чернігівського та Брацлавського воєводств; 

 можливість Гетьманату співпраці із Московським царством, яка б не 

шкодила шведським інтересам. 

Розглянувши сутність договору, зрозуміло, що він був вигідний як для однієї, так і 

для іншої сторони. Таким чином козацька держава отримувала сильного союзника для 

боротьби із вічним ворогом – Польщею. Застереження могло виникнути на підставі 

українсько-московського союзу, адже із підписанням вищенаведеного договору 

Хмельницький набував би подвійного протекторату. Проте згідно з політкою, яку 

проводила Москва після 1654 року багато кому стало зрозуміло, що враховувати 

інтереси Гетьманщини вона не збирається. Попри все це був реальний шанс на те, щоб, 

опираючись на могутню державу, розбудувати власну.  

Під час проведення переговорів було домовлено, що згодом шведський король 

відішле своїх послів до Хмельницького для остаточного затвердження союзу. У другій 

половині жовтня до Хмельницького був відправлений шведський посол Веллінг із 

конкретною метою. До гетьмана він прибув лише в кінці січня 1657 року. 

Цей візит посла до українського гетьмана виявився вкрай невдалим. Хто у цьому 

винен, визначити важко. Зі слів посла, українська сторона, яку в основному представляв 

Іван Виговський, дуже затягувала аудієнцію, а коли нарешті вона була дана, то на 

пропозицію Веллінга про укладення союзу була дана дуже туманна та неоднозначна 

відповідь. Переговори торкнулися делікатного питання про стосунки Хмельницького із 

Москвою, хоча Виговський запевняв, що козаки протестують проти московсько-

шведської війни. Негативний вплив переговорів зіграв той фактор, що Хмельницький в 

цей час уже був хворим та ледве міг сам розмовляти із послом. В той же час 

простежується певне небажання Виговського до союзу зі Швецією, що значно 

ускладнювало стосунки з послом.  



Нарешті на третій день переговорів Веллінгу повідомили, що питання про союз не 

може бути визначене, тому що немає чільних представників козацької старшини, крім 

цього, потрібно переговорити із трансільванським князем та уяснити із шведським 

королем певні інші моменти. Таким чином переговори нічого не змінили, козаки лише 

обіцяли виступати проти спільних ворогів. 

Новий шведський посол – Густав Лілієнкрона – пояснив невдалу місію Веллінга 

провиною самого посла, який своїми необережними заявами відвернув від себе козаків. 

До попереднього проекту союзу Лілієнкроні було наказано додати пункти, в яких 

Хмельницького закликали до ще більшою неприязні до Польщі, а також до розриву 

стосунків із Москвою. 9 червня посол прибув до Чигирина. На четвертий день була дана 

аудієнція, і знову справи з українського боку вів Виговський. Розмова зайшла про 

ставлення до Москви, проте переконання посла про невигідність союзу з Москвою знову 

були прийняті неоднозначно. Хмельницьким був відісланий посол до Москви для 

вияснення ситуації. Після його повернення переговори поновилися, проте навіть сам 

гетьман не наважувався повністю розірвати із Москвою, його хвилювала також ситуація 

із татарами. 

28 червня Лілієнкрона подав звіт Карлу Х про нову війну татар з козаками. В  той 

час Хмельницький доживав останні дні, в козацькому таборі точилася боротьба за владу. 

Переговори знову зайшли в глухий кут. Виговський переконував посла, що рішення 

щодо вірогідного союзу не може бути прийнято, оскільки на це не зважився сам 

гетьман. 27 липня Богдан Хмельницький помер, і в історії України настала зовсім інша 

доба. 

Після смерті гетьмана до влади прийшов Виговський. Переговори із Швецією 

почали розвиватися швидше, проте у ситуації, що склалася, вони вже втратили свою 

актуальність. У жовтні 1657 року була підписана Корсунська українсько-шведська 

угода, суть якої полягала у оборонному та наступальному союзу проти всіх спільних 

ворогів. З іншого боку в перелік цих ворогів Москва уже не входила. Ясна річ, це 

уточнення значно послаблювало роль угоди. Коли стосунки Виговського та Москви 

переросли у відкриту війну, він не зміг скористатися шведською підтримкою. З часом 

інтерес обох сторін один до одного послабився, а після Виговського українсько-

шведські стосунки припинилися. 



Таким чином, навмисне затягування союзу із Швецією з боку української сторони 

зіграло свою негативну роль. Після 1654 року в козацької держави був прекрасний шанс 

відвоювати Західну Україну та утвердитися на цих землях. Опираючись на потужне 

Шведське королівство, цей шанс був би цілком реальний. Проте тут свою роль зіграло 

необдумане підписання україно-московського договору. Хмельницький зв’язав свою 

державу із Московським царством, і цей союз, за гіркою іронією долі, виявився 

найміцнішим. Адже саме стосунки із Москвою стали основною перешкодою підписання 

союзу із Швецією. 

Попри те, що цар уже з перших місяців порушував підписаний 1654 року договір, 

гетьман ніколи так і не наважився повністю розірвати стосунки із Москвою, чого 

добивалася Швеція. Певна рішучість у стосунках зі шведами в перші роки після 

Переяславської ради могла б стати поштовхом до майбутнього утвердження козацької 

держави. Проте питання союзу затягувалося, а уже в 1657 році Хмельницький більшість 

часу проводив у ліжку та не був у змозі приймати важливі рішення. Його оточення, 

зокрема Іван Виговський, не проявили ініціативи, тому стосунки із Швецією не дійшли 

логічного кінця. 

Підписана у жовтні 1657 року Корсунська угода зі Швецією фактично не впливала 

на перебіг подій на Україні. Відсутність сильної централізованої влади в козацькій 

державі та загострення стосунків із Москвою стали на перешкоді спільним українсько-

шведським діям. Після 1657 року стосунки із шведами остаточно занепали. 

2.3. Османська Порта 

Розглянемо відносини з Османською Портою. Державний устрій Османської Порти 

передбачав досить широкі автономні права для держави, яка могла опинитися під її 

протекторатом. Такими державами були Кримське ханство, Валахія, Молдавське 

князівство.  

Судячи з торгівельного договору з Туреччиною умови, які пропонувалися 

турецьким султаном були дуже сприятливі економічно, тому можливі були і 

взаємовигідні політичні умови. Так за умовами цього договору: 

1. Султан дозволяв козакам і народу українському вільне плавання по всім 

своїм морям і річкам, для торгівлі та обміну. 

2. На сто років позбавляв купців від податків, мита і мита на товари.  



3. Дозволяє на сто років заводити в усіх містах і портах доми та складські 

магазини. 

4. Резидент український буде мати перебування у Константинополі. 

5. Для утримання своє вольних людей від морських розбоїв, військо 

Запорозьке закладе декілька міст нижче порогів, до гирла Буга до Дніпра. 

6. Якщо б хто сь із козаків самовільно почав грабіж, таких судити при 

султанському резиденті; але вільна торгівля тим не нищиться. 

7. Якщо б хтось із донських козаків почав своєвольничати на морі, то взаємно 

дапамагатии один одному, щоб очистити море. 

8. Якщо якась галера приступила права султанські, начальника тієї галери 

покарати; але саму галеру та робітників залишити вільними. 

9. Якщо козацький корабель буде розбито біля берегів султанських, усі речі, 

які врятувалися, повинні бути віданнями власнику або його нащадкам. 

10. Визиски по боргам мають бути обоюдними. 

11.  Галер козацьких використовувати ні на яку службу султан не має права. 

12. Викуп невільників дозволяється обоюдно; видача біглих невільників також 

повинна бути виконана обоюдно.  

Але Богдана Хмельницького зупиняла нестабільність у відносинах з Портою, 

оскільки за період визвольної він переконався у швидких змінах, що відбувалися у 

настрої Турецького султана, у його стосунках х Річчю Посполитою заради яких він 

ладен був зрадити й своїх українських союзників. 

3. УКРАЇНА В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

3.1. Історичний розвиток та витоки ЄС 

Протягом століть народи і держави намагалися домогтися панування на 

європейському континенті війнами та зброєю. На цьому континенті, ослабленому двома 

кривавими війнами та занепадом його позицій у світі, пробила собі дорогу ідея про те, 

що мрія про сильну й об'єднану Європу може здійснитися тільки в мирі та за спільною 

згодою. Для того щоб остаточно побороти демонів минулого, було спочатку засновано 

об»єднання вугілля й сталі, до якого згодом приєднано інші сфери економічної 

діяльності, такі як сільське господарство. У результаті було створено справжній єдиний 

ринок товарів, робочої сили, послуг та капіталів, який доповнила єдина валюта в 1999р. 



1 січня 2002 року євро стане невід’ємною складовою повсякденного життя 300 млн. 

європейських громадян. 

Отже, ЄС було створено поступово. На початку йшлося передусім про економічне 

та технічне співробітництво. Перехід до прямих виборів од Європейського Парламенту 

20 років тому значно посилив демократичну легітимність Спільноти, єдиним носієм якої 

до цього часу була Рада. Протягом останніх 10 років було започатковано побудову 

політичного союзу та встановлено співробітництво у сферах соціальної допомоги, 

зайнятості, надання притулку, імміграції, охорони порядку, правосуддя, зовнішньої 

політики, а також спільної політики безпеки й оборони. 

ЄС є успішним задумом. Уже більш як півсторіччя Європа живе в мирі. Разом з 

Північною Америкою та Японією Союз є одним із найзаможніших регіонів на планеті. 

Завдяки солідарності його членів та справедливому розподілові результатів 

економічного зростання істотно зріс рівень життя в найменш розвинених регіонах 

Союзу, які змогли надолужити значну частку їх відставання. 

50 років після заснування Союз знаходиться, однак, на перехресті та переживає 

переломний момент свого існування. Об'єднання Європи є невідворотним. До Союзу 

приєднується більше 10 нових країн-членів, в основному з Центральної та Східної 

Європи. Таким чином, завершується один з найтрагічніших періодів європейської історії 

– період Другої світової війни та подальшого штучного розподілу континенту. Європа 

зможе, врешті, без проливання крові стати однією великою сім’єю. Зрозуміло, що таке 

масштабне перетворення вимагає іншого підходу, ніж той, який застосовували 50 років 

тому 6 країн-засновниць інтеграційного процесу. 

Європа повинна відповісти одночасно на подвійний виклик : один – у своїх межах, 

інший – поза її кордонами. Всередині Союзу потрібно ще більше наблизити європейські 

установи до громадян. 

Поза своїми кордонами ЄС повинен також пристосуватися до мінливого та 

глобалізованого міжнародного середовища. Після падіння Берлінського муру протягом 

певного часу існувало сподівання,  що можна буде встановити стабільний та 

безконфліктний світовий порядок. В його основу було б закладено права людини. Проте 

за кілька років ця впевненість зникла. 11 вересня нам різко відкрило очі. Сили, які 

протидіють демократії, не щезли: релігійний фанатизм, етнічний націоналізм, расизм та 



тероризм посилюються та продовжують підкріплюватися регіональними конфліктами, 

бідністю та недостатнім розвитком. 

Якою є роль Європи в цьому трансформованому світі? Нині, коли  Старий Світ 

врешті об'єднався, чи не повинна вона відігравати провідну роль у новому світовому 

порядку – роль потуги, яка є стабілізуючою силою на світовій арені та орієнтиром для 

багатьох країн та народів? Європа –континент гуманістичних цінностей, Magna Carta, 

Bill of Rights, французької революції, знищення  Берлінського муру. Європа є 

континентом свободи, солідарності та особливо різноманітності, що обумовлює повагу 

до інших мов, традицій, культур. Єдиним кордоном, який проводить ЄС, є кордон 

демократії та прав людини. Союз є відкритим тільки для тих країн, які дотримуються 

таких основних цінностей, як вільні вибори, повага прав національних меншин та 

правова держава 1. 

Крах комуністичних режимів Східної Європи та СРСР відкрив перспективу 

історичного об'єднання Старого Світу в межах єдиної політичної та економічної 

спільноти. Процес розширення ЄС на схід постає, однак, як “найскладніше завдання, що 

доводилося вирішувати від початків європейського будівництва”2. У цьому контексті, 

поза питанням інстутиційної реформи та ймовірної інтеграційної диференціації, 

Євросоюз повинен вирішити також проблему остаточних кордонів об'єднаної Європи.  

3.2. Умови вступу до ЄС 

Відповідно до ст. 49 Угоди про ЄС, «будь-яка європейська держава, яка 

дотримується принципів, проголошених у ст.6, §1 (принципів свободи, демократії, 

поваги до прав та основних свобод людини, а також принципів правової держави), може  

звернутися з проханням про прийняття  її в члени Союзу». На практиці, поза 

географічним та демократичним критерієм, країни-кандидати на членство в Спільноті 

зобов'язані перейняти весь acquis communautaire. 

 Європейська Рада в Копенгагені (червень 1993 року) розробила детальніші критерії 

вступу для країн Центральної та Східної Європи: 

1) стабільні інституції, які гарантують демократію, верховенство права, права 

людини та захист прав національних меншин; 

                                                
1 Лаекенська декларація щодо майбутнього Європейського Союзу від 15 грудня 2001 року. 

 
2 Таким чином висловився зокрема міністр з європейських питаня Вранції П 'єр Московісі у своєму виступі на 
міжнародному географічному форумі у французькому місті Сен-Дьє (жовтень 1998р.). 

 



2) наявність функціонуючої ринкової економіки, здатність конкурувати  

витримувати тиск ринкових сил на внутрішньому ринку Союзу; 

3) спроможність узяти на себе в повному обсязі зобов'язання, що пов'язані з 

членство в ЄС. Зокрема відданість цілям політичного, економічного та монетарного 

союзу. 

Рішення про прийняття нової країни-члена ухвалює Рада на основі дорадчого 

висновку Комісії та після згоди Європарламенту (абсолютною більшістю голосів його 

членів). Переговори про вступ між країною-кандидатом  та державами-членами ЄС 

завершуються укладанням відповідної угоди, яка проходить далі процедури 

національних ратифікацій в усіх цих каїнах (ст. 49 Угоди про ЄС). Таким чином до 

“Шістки” країн-засновниць європейських співтовариств  приєдналися у 1973 році 

Великобританія, Ірландія та Данія, Греція (1981), Іспанія  і Португалія (1986), врешті-

решт, Австрія, Фінляндія та Швеція (1995). 

То які остаточні кордони  матиме об'єднана Європа? Прагнучи відповісти на це 

запитання у 1992 р., Європейська Комісія дійшла висновку, що “термін “європейський” 

поєднує в собі геоісторичні та культурні складові, які разом сприяють окресленню 

європейської ідентичності. Розділений досвід близькості, ідей, цінностей  та історичної 

взаємодії не зводиться до простої формули, а може переоцінюватися кожним новим 

поколінням. Ось чому є ані можливим, ані доцільним визначити зараз кордони ЄС, які 

виокремляться з  часом”3. 

Якщо припустити, що п'ять країн Південно-Східної Європи приєднаються до 

Євросоюзу після успішного виконання УСА (Угоди про стабілізацію та асоціацію, яка 

Союз укладає з 2001 року з Македонією, Хорватією, Боснією-Герцеговиною, Сербією-

Чорногорією та Албанією), остаточна геополітична конфігурація ЄС залежатиме в 

основному від перспектив членства в ньому 7 країн СНД (Молдови, України, Російської 

Федерації, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану) а Туреччини як держав, 

кандидатури яких повинні задовольнити базовий географічний критерій4. 

До весни 2002 року жодна з вищезазначених країн СНД офіційно не сформулювала 

прохання про вступ, тоді як ЄС не визначився зі своєю далекосяжною стратегією щодо 

держав Співдружності. Поки що Європейська спільнота закликає країни СНД сповна 

використовувати той потенціал співпраці та зближення з ЄС, який закладено в Угодах 
                                                
3 Доповідь Єврокомісії для Європейської Ради  в Ліссабоні у червні 1992 року 
4 У 1987 році Спільнота відхилила прохання про членство Марокко з огляду на невідповідність якості “європейська країна”. 



про партнерство та співробітництво. Євросоюз ухвалив додатково спільні стратегії щодо 

Росії та України (1999 року), які покликані “посилити стратегічне партнерство” між 

спільнотою  та цими двома найбільшими країнами континенту. Поза тим, Європейська 

Рада в Ґетеборзі (червень 2001 року)  вирішила запросити  майбутньому Україну та 

Молдову до участі в Європейській конференції – “багатосторонньому форумі 

політичних консультацій” між країнами-членами й усі а країнам-кандидатами на 

членство у сферах ІІ та ІІІ стовпів. Загалом переважна більшість європейських політиків 

визнає ймовірність  вступу до ЄС принаймні двох країн СНД – Молдови й України, 

проте вважає це питанням досить віддаленого майбутнього. Спеціалісти вказують на 

суттєві прогалини цих країн у становленні демократії та ринкової економіки, а також на 

потребу тривалого інтеграційного “перетравлення” нових країн-членів зі Сходу Європи. 

3.3. Вимоги до України задля вступу в ЄС 

Європейський Союз тримається на низці договорів та угод. Згідно з ними, головна 

умова його зближення з Україною – адаптація українського законодавства до 

європейських стандартів у сферах юстиції і внутрішніх справ, економіки, законодавства, 

прав інтелектуальної власності і людини, нелегальної і робочої міграції, візового 

режиму. За інформацією Міністерства закордонних справ України, існує кілька річних і 

довгострокових планів-графіків по адаптації українського законодавства до норм 

євроструктур. Зокрема, в наступному році пріоритетом стане упорядкування 

українського законодавства про надання фінансових послуг інвестиційного клімату, 

автомобілебудування, обмеження експорту та експортні мита, відшкодування ПДВ 

експортерам, захист інтелектуальної власності, боротьбу з відмиванням «брудних» 

грошей та корупцією. Буде обговорено також питання перспектив набуття Україною 

статусу країни з ринковою економікою, її вступу до СОТ. 

Тож ЄС визнає можливість залучення України до свого внутрішнього ринку з 

подальшою інтеграцією на основі поширення «чотирьох свобод» – вільного пересування 

людей, товарів, послуг і капіталів, можливість поширення на Україну нових 

інструментів ЄС у сферах інвестування та кредитування, технічної допомоги і 

транскордонного співробітництва. Це було б вигідно як для Євросоюзу (Україна має всі 

права стати його складовою хоча б через територіальне розміщення), так і для України 

зокрема.  



3.4. Підтримка України на міжнародному рівні 

На афінському саміті ЄС було затверджено концепцію «ширшої Європи». 

Фактично, ЄС відкрито поглянув на проблеми країн-сусідів. Україна разом з іншими 

державами отримала сусідський статус. Водночас вона – одна з небагатьох держав, котрі 

твердо заявили про свій намір стати членом ЄС. Привертає увагу ініціатива міністра 

закордонних справ Швеції (ця країна дуже переймається стосунками України з 

Європейськими державами) Анни Лінд, яка запропонувала розробити спеціальний 

цільовий план дій ЄС щодо України. Швеція хоче, щоб Україна стала членом 

Євросоюзу, але не можливо сказати достеменно, коли це відбудеться. Ми розуміємо, що 

Україна – це велика і важлива країна в Європі, і Європейський союз неможливий без 

України, так само, як Україна без ЄС. Отже, позиція Швеції така: у майбутньому 

Україна мусить стати членом Європейської Унії. 

ЄС готовий до впровадження цих пропозицій. Водночас, він і  надалі закликає 

Україну та її уряд не обмежуватися політичними рамками сусідства. Сусід – це не член 

родини. Існує готовність сприяти Україні у намаганні стати повноправним членом 

Європейської родини. Україна також виявляє інтерес до співпраці у напрямі угоди про 

асоціацію, а не про сусідство. Саме така угода створила б найкращі рамки для дальшого 

розвитку відносин України з ЄС у короткостроковій та середньостроковій перспективі. 

Тому наша співпраця має всі шанси видатись плідною та корисною для обох сторін. 

Як зазначила Анна Лінд, ЄС хоче бачити Україну в  європейському товаристві, але 

вона має багато зробити, щоб стати рівноправним членом Європейського Союзу. 

Провідні та впливові політики прагнуть, щоб Україна була в переліку нових членів 

співтовариства наступної хвилі. Вони відвідують Україну для того, щоб зустрітися з 

українськими колегами для обговорення нагальних питань, зокрема налагодження 

зв'язків між парламентами, щоб поділитися досвідом законотворення, а також 

ознайомитися з процесом законотворення в Україні, – взагалі, щоб краще зрозуміти одне 

одного. Це єдиний шлях отримати членство ЄС, тому що обидві сторони повинні 

розуміти одна одну і розвивати цей парламентський обмін. Неможливо конкретно 

сказати, що за рік-два Україна стане членом ЄС. Це, зрозуміло, нереально. Але вона 

могла б стати асоційованим членом Євросоюзу. 

Наприклад, у Верховній Раді створено парламентську групу співпраці зі Швецією і 

так само – відповідну групу створено в Риксдазі. Ця група складається з представників 



усіх партій. До речі, інтерес до України надзвичайно великий у шведських політиків з 

усіх партій. Стосовно співпраці в інтересах України щодо входження  в ЄС 

передбачається буде цілковитий консенсус. У цьому контексті важливо розвивати 

міжпартійну співпрацю. Необхідне налагодження міжпарламентського обміну 

європейських країн та нашої держави, адже прагнення до демократичності партійної 

системи взаємне. Якщо за взірець буде взято політичну систему країн ЄС, що вже є 

добре розбудованою, налагодження та демократизація української політичної системи 

продуктивніше та швидше і дасть змогу об'єднати зусилля у співробітництві заради  

вступу України в ЄС.  

Нещодавно у Польщі знов було піднято питання щодо європейської перспективи 

України. Один із пунктів німецько-польських переговорів, що відбулися в Кракові, 

стосувався співініціативи Варшави та Берліну в напрямку поглиблення відносин ЄС та 

України.  

Польща та Німеччина ближчі до України, ніж, наприклад, Іспанія, що піклується 

про інтереси південних сусідів Співтовариства. Отже, Варшава вже неодноразово 

виступала в ролі адвоката свого східного сусіда в ЄС. Натомість, Німеччина – один з 

найважливіших економічних партнерів України. Тому цілком зрозуміла спільна 

ініціатива цих двох країн, яка спрямована на збільшення інтересу до співпраці ЄС з 

Україною. 

“Так як ініціатива виникла ще в червні 2004 року під час зустрічі міністрів 

закордонних справ Фішера та Цимошевича. Ішлося про те, що Польща та Німеччина 

повинні визнати Україну  партнером, з яким слід співпрацювати, так як без нього будь-

які дискусії щодо розвитку східної політики ЄС  недоцільні. Отже, виникає потреба в 

підтримці стабільності та реформ в Україні. Таким чином, стратегічне партнерство на 

осі Україна – Польща потрібно перенести  в загальноєвропейську площину”5. 

Результатом реалізації спільної німецько-польської ініціативи може стати нова 

стратегія відносин ЄС та України. Тим часом, дещо залишається нереалізованим. За 

словами провідного польського експерта Томаша Домбровського пріоритетними 

напрямками  поглиблення співпраці України та ЄС можуть стати економіка, 

юриспруденція, безпека, оборона та підтримка громадянського суспільства. Цей проект 

– довгостроковий і не залежить від тимчасових обставин, що виникають на теренах 
                                                
5 Томаш Домбровський, експерт варшавського Центра міжнародних відносин  
www.podrobnosti.ua – “Новая польско-немецкая инициатива углубление отношений ЕС с Украиной и Беларусью” 



України. Польща намагається переконати європейську Спільноту, що Україна – 

серйозний партнер. Тому при розбудові демократичного апарату, незважаючи на 

закономірне виникнення певних проблем, її потрібно підтримувати. Стабільність 

політики – поняття абстрактне. Але досить важливим є виділення стратегічних 

орієнтирів, не зважаючи на те, що тактика їх досягнення може бути досить різною, 

наприклад,  – спіралеподібною: два кроки вперед, один – назад і т.д. Хоча засоби 

(тактика) ніколи не повинні суперечити меті (стратегії), щоб не ставити її під сумнів в 

очах партнерів. Україна в своєму розвитку не завжди булла послідовною, адже було 

кроків назад було зроблено більше, ніж уперед, а це сильно знижує авторитет нашої 

країни на міжнародній арені. 

3.5. Реальні кроки у співпраці 

Зі сторони ЄС вже було розпочату роботу на допомогу Україні в досягненні 

європейських стандартів, зокрема, в галузі медичного обслуговування. Цього року 

стартував важливий  проект ЄС в Україні “Фінансування та управління у сфері охорони 

здоров'я в Україні”, який передбачує значне фінансування зі сторони в розмірі 4 млн. 

евро. Основна мета проекту передбачає собою прискорення розвитку ефективної та 

діяльної мережі охорони здоров’я, її реформування на основі створення та фінансування 

інституту соціального медичного страхування. Зважаючи на зацікавленість український 

колег у цьому питанні, ЄС організував семінар. Він проходив 18–20 травня у місті Києві 

в приміщенні Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 

під назвою  “Запровадження системи медичного страхування – досвід Євросоюзу та 

країн з перехідною економікою»6. Під час семінару було проведено пленарні засідання, 

круглі столи за робочими групами, презентації, заключні обговорення проблем 

медичного страхування в Україні та за кордоном, заключне пленарне засідання. 

Було виділено основні тенденції розвитку медичного обслуговування у саранах ЄС: 

 розвиток конкуренції у деяких галузях, наприклад, хірургії; 

 розширення сфери послуг (спеціальне харчування, лабораторна діагностика, тощо) 

та збільшення кількості суб'єктів на ринку медичних послуг; 

 посилення контролю фінансування у рамках державного сектору (табл.1); 

                                                

6 А. С. Немченко, учасник проекту, А. Л. Панфилова, А. А. Котвицкая,  
Національний фармацептичний університет 

 



 об'єднання лікарень, що орієнтуються на первинну медичну допомогу; 

 зменшення кількості лікарень та койкових місць; 

 індивідуальний підхід до кожного пацієнта.  

Таблица 1. Фінансування системи охорони здоров 'я в країнах європейської Спільноти 

(% від ВВП): 
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Результатом відкритого семінару стало ухвалення рішення про актуальність та 

соціально-економічну значущість дослідження та використань досвіду країн з 

розвинутою демократією та перехідною економікою в галузі медичного 

обслуговування. 

В галузі освіти з Україною активно співпрацює Велика Британія через своє 

Консульство у Києві. Проводяться регулярні інтернаціональні конференції для 

обговорення аспектів європейської інтеграції України, в яких беруть участь українські 

політики, науковці, студенти, розповсюджується безкоштовна інформація про 

Євросоюз, найсучасніші тенденції його розвитку та роль Британії в ЄС. До того ж 

досить відчутна підтримка для українських студентів–юристів на міжнародних 

засіданнях на тему кримінального та комерційного права. 

Отже, найбільш злагодженими відносинами Україна може похвалитися з країнами–

членами ЄС, яких, судячи з минулого, можна назвати “партнерами–дружніми країнами”: 

Польща, Австрія, Угорщина. Саме вони стали найактивнішими “адвокатами” України в 

Європейському Союзі.  

За ініціативою українського посольства в Австрії  5 червня 2004 року в 

австрійському часописі “Ди Прессе” було опубліковано статтю “Київ вимагає від ЄС 

визначеної перспективи”. В ній ішлося про спільну австро–угорську ініціативу – 

документ якому викладено теоретичний план заходів діяльності в напрямку Україна – 

Євросоюз.  На думку довірених осіб вищезгаданих країн, іншого способу допомогти 

Україні приєднатися до ЄС не існує взагалі7. Представники Європейського Союзу чесно 

вказують, що можливе членство України в Євразійському економічному співтоваристві 

на чолі з Росією може лише ускладнити рух України в напрямі європейської інтеграції. 

Цю тему насправді з обговорення в Києві вже знято, як стверджують в українських 

дипломатичних колах, що само по собі є успіхом. Але натомість ЄС не тільки не може 

запропонувати Україні конкретного формату й конкретного змісту можливих відносин, 

але й чесно визнає відсутність навіть концепції таких відносин напередодні свого 

масштабного розширення. Результати наявної співпраці, як говорив «Дню» Голова місії 

України при Європейському Союзі Роман Шпек, повністю задовольнити не можуть.  

Україні пропонується працювати на основі наявної Угоди про партнерство і 

співробітництво, підписаної 1994 р. і ратифікованої тільки 1998 р., яка, як говорили в 
                                                
7 Матин Сайдик – замміністра закордонних справ Австрії. 
 http://www.temnik.com.ua/ 



Києві, ідеологічно застаріла вже на час своєї ратифікації. Угода, відзначають у ЄС, 

створила умови для широкої та інтенсивної співпраці, вплинула на ряд рішень, 

ухвалених українською стороною, є суттєвою не лише для відносин ЄС—Україна, і 

залишається непоганим інструментом8, можливості якого повинні бути повністю 

використаними. У Брюсселі визнають слабкість Угоди для промислового і культурного 

співробітництва, погоджуються з тим, що ціла низка сучасних пріоритетів у відносинах 

просто залишилася поза Угодою. Зокрема, питання юстиції та внутрішніх справ — вони 

наявні в Угоді, але їхня пріоритетність для двосторонніх відносин було визнано значно 

пізніше, ніж Угода набула чинності. Те ж саме стосується проблем боротьби з 

міжнародним тероризмом, проблем європейської безпеки. Але навіть зараз  і в Брюсселі, 

і в Києві визнають, що майже всі положення Угоди все ще не виконані.  

3.6. Україна і Польща в геополітиці Європи 
3.6.1. Шлях до примирення і поєднання 

Непримиренність українського та польського національних рухів першої половини 

ХХ століття випливала з самої ідеї українського відродження, яке неминуче руйнувало 

усталені уявлення польської та російської націй. Як пише історик Андрій Портнов9, і 

українці і поляки сприймали одне одного як головного суперника, шукаючи опертя, 

натомість, у геополітичній грі між Берліном і Москвою. Навіть приязно налаштовані до 

українського руху й української незалежності представники тодішньої польської еліти 

не могли уявити собі, зважаючи на загальнопольські політичні та культурні функції 

регіону, відокремлення від Польщі Львова та Східної Галичини. 

Для пересічного поляка, проникнутого ідеєю польського месіанізму, історія 

новітньої України – це ніби ланцюг знакових зіткнень, починаючи від проголошення у 

Львові ЗУНР, від Брест-Литовського миру через Ризьку угоду і пацифікацію до 

Волинської різанини й акції „Вісла”, помножених на докорінно відмінне бачення Другої 

Речі Посполитої 1918-1939 років: відродженої нарешті польської державності, з одного 

боку, й крах державницьких змагань – з іншого.  

Друга світова війна значно поглибила польсько-українську ворожнечу. Незважаючи 

на те, що українці чесно воювали в польській армії з німецькими загарбниками у вересні 

1939 року, їхнє прагнення здобути незалежну державу сприймалося поляками як зрада 

                                                
8 «Непоганим інструментом для співпраці з такими країнами, як Казахстан, Туркменістан та іншими, які не заявляли про 

наміри вступити до Європейського Союзу», — такою є відповідь української дипломатії, яка не надто вітається в ЄС. 
9 Андрій Портнов, - Польські контексти модерної України, - „Критика”, число 54, квітень 2002. 



Речі Посполитої. Мова йде саме про відновлення незалежної української держави, як це 

переконливо доводить Тарас Гунчак у своїй статті „Проблеми історіографії: історія та її 

джерела”10, а не про обмежену українську автономію під німецькою окупацією. 

Українсько-польська ворожнеча сягнула апогею під кінець війни на Волині. Після того, 

як пише Богдан Осадчук11, здавалося, що між поляками та українцями вже ніколи не 

буде миру.  

Проти такого песимізму виступив з ініціативою редактор “Культури” Єжи Ґедройц, 

хоча для багатьох його сучасників спроба замирення видавалась безнадійною. В умовах 

холодної війни і протистояння української та польської діаспор в західних державах 

Єжи Ґедройц вирішив кинути радикальне гасло поєднання поляків із білорусами, 

литвинами і українцями проголошенням відмови від польських претензій на Вільнюс, 

Ґродно і Львів, причому Львів у психології поляків мав ключову позицію, - зазначає 

Богдан Осадчук. 

Так в гроні “Культури” повстала концепція стратегічного союзу Польщі з її 

східними сусідами. Концепція, яка передбачала незалежність, відрив цих країн від 

імперіалістичної Росії. Доктрина Ґедройця стала каноном сучасної польської 

закордонної політики.   

„Як Польща через польсько-німецьке примирення, так само й Україна включена 

зараз у процес історичного примирення, який йде паралельно і наслідує німецько-

польське та франко-німецьке, - писав Збігнев Бжезінскі. – Я переконаний, що 

український і польський народи є такими ж зрілими, як німці і французи”. На жаль, така 

оцінка була дана трохи на виріст. 

Минулого року в контексті відзначення 60-ї річниці трагічних подій на Волині в 

українському і польському суспільствах відбулася дискусія і нелегка переоцінка тих 

подій. Історія з ухваленням українсько-польської парламентської заяви про 60-річчя 

Волинської трагедії, за словами письменника і політолога Максима Стріхи, часом сягала 

шекспірівської напруги. Але український парламент склав “тест на європейськість”. 

Творити нову історію, побудовану на єднанні, закликав українців та поляків і Папа Ян 

Павло ІІ.  

Історики ще кілька років працюватимуть з недавно відкритими архівами. Їхні 

дослідження, без сумніву, заставлять переглянути не один як польський, так і 
                                                
10 Taras Hunczak, - Problems of Historiography: History and Its Sources”.   
11 Богдан Осадчук, - Мрія Єжі Гедройца, - “День”, №122, 15 липня 2004. 



український, чи то пак ще радянський стереотип. В чому думки польських і українських 

істориків можуть зійтися, а у чому ні? Щодо фактів, вони, мабуть, дійдуть згоди 

швидко, а ось щодо оцінок, то тут те, що справедливе для однієї сторони, є 

несправедливим для іншої. І, хоча вже сьогодні факти беззаперечно свідчать про масову 

загибель в 1942-1944рр. польських і українських мирних родин, та все ж багато як 

поляків, так і українців намагаються заперечити злочини своєї сторони, чи виправдати 

їх. Як сказав, щоправда з іншого приводу, професор Зві Гітельман, не історичні факти 

формують відносини між людьми, а інтерпретація фактів12. 

В кожному разі, позитивним наслідком розгорнутої поляками  кампанії з 

відзначення 60-ліття Волинської трагедії стало просвітництво по обидва боки кордону. 

В Україні широка громадськість хоча б довідалася про існування такої проблемної 

сторінки своєї історії. Поляки ж були змушені визнати, що жахливі жертви були також 

від рук поляків з українського боку. Отже, поведінка вояків Армії Крайової була не 

такою вже кришталево-шляхетною, як її досі там змальовували. 

В ході дискусії викликали сумніви щирість і далекоглядність деяких політиків, які 

звикли керуватися кон’юнктурними засадами. Як сказав у одному з інтерв’ю верховний 

архієпископ УГКЦ Любомир Гузар, “є багато пустих політиканів, які вважають, що 

бути українцем – це значить бути проти поляків. Цим вичерпується вся їхня 

національна свідомість”. Вичерпується також і їхня далекоглядність, бо ж очевидно, що 

в стратегічній перспективі Україна може бути або з Європою, або з Росією. І 

розпалювання в Україні антипольських настроїв сьогодні є не менш вигідне російському 

неоімперіалізмові, ніж шістдесят років тому.  

Один відомий український політик сказав: ”Різали поляків і добре робили!” А як же 

примирення і поєднання, не кажучи вже про національний інтерес? І йдеться тут, 

насамперед, не про поляків, а про нас, про нашу самосвідомість. Виправдовуючи 

злочини минулого, ми беремо на себе відповідальність за їхнє можливе повторення в 

майбутньому. Засуджуючи помилки власної історії, ми зарікаємося перед світом чинити 

подібне. Чи можемо ми говорити про приєднання до Європи, виправдовуючи етнічні 

чистки? Звичайно ні. 

                                                
12 „It is not historical fact that shapes people’s attitudes toward each other, but the interpretation of fact...”, - Zvi Gitelman, 
“Contemporary Soviet Jewish Perceptions of Ukrainians:  Some Empirical Observations” in Ukrainian –Jewish Relations in 
Historical Perspective, edited by Peterr J. Potichnyj and Howard Aster,  (Edmonton, Alberta, 1988), p.440. 



Якщо українські національно-демократичні сили бачать сучасний національний 

інтерес України в її інтеграції у структури НАТО і ЄС, то очевидно, що для цього вона 

має стати достойним партнером – стабільною демократичною державою із здоровою 

ринковою економікою, яка подолала ворожнечу до сусідів шляхом примирення і 

поєднання не лише на офіційному рівні, але й на рівні суспільства. 

3.6.2. Нова реальність 

Українсько-польські відносини вважаються ключовим елементом у процесі 

входження України до спільноти європейських демократичних держав. Вступ Польщі до 

Європейського Союзу створив для України нову реальність: серед членів ЄС уперше 

з’явилася країна, яка однозначно підтримує курс України на членство в ЄС і має 

можливість лобіювати українські інтереси в центрах прийняття рішень Євросоюзу. 

Польща має сталий імідж найактивнішого поборника євроінтеграції України. Часом 

складається враження, що для польських політиків приєднання східного сусіда до 

європейської спільноти навіть важливіше, ніж для самих українців. 

Але, натомість, проведення недемократичних виборів Президента України 

перекреслить, за твердженням прем`єр-міністра Польщі Марека Бєлка, перспективи цієї 

держави вступити до Європейського Союзу. 

Польща, зі свого боку, отримує реальний привід реалізувати свій лідерський 

потенціал в рамках розширеного ЄС, відстояти власне бачення єдиної Європи як 

спільноти, потенційні межі якої не обмежуються кордоном по Західному Бугу. 

Відтак, Україна має бути зацікавлена в тому, щоб інтеграція Польщі в ЄС відбулася 

якомога успішніше, а її наслідки були максимально позитивними. Адже від цього 

залежать як перспективи подальшої політики розширення ЄС, так і здатність Польщі 

бути ефективним лобістом такої політики. 

Але для ефективного використання ситуації необхідна істотна модернізація 

політичного діалогу між Україною і Польщею. Політичні відносини між двома 

країнами, попри доволі інтенсивні стосунки президентів, залишаються поверховими і 

асиметричними. Вони вибудовуються “згори” і нерідко не підкріплені повсякденним 

співробітництвом на нижчих ланках. Двостороннім стосункам бракує прямих і 

безпосередніх контактів між експертами, державними і недержавними установами, 

політичними партіями і органами місцевого самоврядування. 



Ще з моменту прийняття рішення про розширення Європейського Союзу і 

визначення Польщі щодо членства у ньому проблема розвитку двосторонніх відносин у 

новій геополітичній ситуації набула особливої актуальності й стала темою широкої 

дискусії в політичному середовищі та на сторінках медіа. Проведені опитування13 

показали, що більшість українських експертів протилежно оцінює євроінтеграційну 

політику обох країн, вважаючи, що в Польщі вона була успішною, в той час як в Україні 

– навпаки.  

Переважна більшість експертів вважає, що українській владі слід домагатися 

визнання перспектив членства України в ЄС з одночасним здійсненням відповідних 

реформ. Роль членства в НАТО для інтеграції країни, на думку експертів, є однозначно 

важливою, а євроатлантичні прагнення України сприятимуть її євроінтеграції в цілому. 

Абсолютна більшість експертів оптимістично дивиться на відстоювання Польщею 

українських інтересів при вступі до НАТО та ЄС. Серед опитаних не знайшлося 

жодного експерта, який би вбачав у виконанні Польщею ролі “адвоката” України на 

міжнародній арені суперечність з українськими національними інтересами. 

Ключовою тезою політичного діалогу України та Польщі має стати визнання того, 

що тільки демократична Україна може розраховувати на участь в процесах 

євроінтеграції.  

Нещодавно в “Газеті виборчій”14 з’явилось інтерв’ю колишнього міністра 

закордонних справ Польщі, а сьогодні депутата Європарламенту професора Броніслава 

Геремека, де його запитали, чи означає все більше тяжіння України в бік Росії поразку 

польської закордонної політики? На це він відповів, що в переорієнтації політики 

України грає свою роль брак уяви її західних партнерів – США та ЄС, які останнім 

часом не хочуть навіть чути про її членство в Євросоюзі. Та головною проблемою, на 

думку Геремека, є те, що процес трансформації України не був реалізований. Отже, 

зацікавленість Польщі Україною перекреслюється браком змін в самій Україні. Та це не 

повинно розхолоджувати поляків, а навпаки, схиляти їх до посилення тиску як на 

Америку і ЄС, так  і на політичне керівництво України, - вважає Броніслав Геремек.   

Очевидно, що шляхом посилення впливу на східні держави, а передусім – на 

Україну, Варшава прагне стати регіональним центром впливу в Центрально-Східній 

                                                
13 Опитування експертів на тему українсько-польських відносин у контексті вступу Польщі до ЄС, проведене Інститутом 
Євро-Атлантичного співробітництва в січні 2004 року. 
14 Prof. Bronisław Geremek, - Niech wrzask ustąpi racji, - Gazeta wyborcza, Nr 154, 3-4 lipca 2004. 



Європі й цим забезпечити собі ще більшу вагу в Європейському Союзі. Невелику, та все 

ж конкуренцію в цьому сенсі їй можуть становити хіба що Будапешт і Вільнюс. Так, 

новообраний президент Валдас Адамкус підтвердив намір Литви, висловлений ще 

тимчасовим президентом Артурасом Паулаускасом: Литва прагне стати “центром 

регіональної співпраці, що пов’язаний з Європою транспортно-енергетичними 

інфраструктурними мережами”. Говорячи про стратегічного партнера Литви – Польщу, 

президент Валдас Адамкус згадав про литовсько-українське партнерство, а також заявив 

про однозначну підтримку Литвою шляху України до євроінтеграції. 

3.6.3. Заглядаючи в майбутнє 

Які ж перспективи мають українсько-польські відносини в переддень вирішальних 

виборів? Вирішальних, бо ж президентські вибори 2004 року це не лише боротьба за 

пост президента України. Передусім, це боротьба за те, президентом якої України буде 

той або інший політик, а відтак, в значній мірі, це й визначення майбутньої політичної 

конфігурації Центрально-Східної Європи. 

Загалом, на думку експертів, різкої зміни не станеться: сьогоднішні процеси в 

Україні триватимуть незалежно від того, хто прийде до влади і якою буде післявиборна 

владна конфігурація. Незважаючи на можливість кардинальної зміни еліти, якихось 

потрясінь і розворотів очікувати не варто. Фактори консолідації національної бізнес-

еліти, концентрації її фінансових і виробничих активів, прояви її прагнення до експансії 

створюють контекст розвитку, за межі якого не може вийти жоден рейтинговий політик. 

Розгляньмо можливу зовнішню політику, котра буде реалізовуватися у разі 

перемоги найбільш рейтингових кандидатів на Президента України, якими сьогодні є 

Віктор Ющенко і Віктор Янукович. Не можна відкидати також можливості збереження 

реальної влади в руках нинішнього президента Леоніда Кучми. 

3.6.3.1. Віктор Ющенко 

Перемога Ющенка передбачає національний розвиток із залученням європейських 

центрів впливу, з відкритою економікою і значним впливом транснаціональних бізнес-

груп. Переважатиме орієнтація на входження в європейські і глобальні структури влади 

та бізнесу. Йдеться про варіант національного капіталізму, відкритого для зовнішніх 

впливів. Акцент ставитиметься не так на великі індустріальні групи, як на галузі, що 

легше вписуються у європейські ринкові умови. 



Для реалізації своєї програми Ющенку буде необхідна проурядова коаліція у 

Верховній Раді. І це, без сумніву, вимагатиме від нього пошуку компромісів. Міністром 

закордонних справ може стати Борис Тарасюк, хоча експерти допускають й інші 

кандидатури. Зовнішня політика стане більш визначеною: при дружніх відносинах з 

Росією, чітка орієнтація на Євросоюз і США. Хоча до виборів Ющенко зі зрозумілих 

причин і не говорить про вихід України з СНД та ЄЕП, можна очікувати, що або ці 

структури “помруть власною смертю”, або ж цей крок буде зроблено в перспективі. 

Швидше за все, у військовій доктрині України буде відновлено пункти про 

євроатлантичну інтеграцію як стратегічну мету України, вилучені Указом Президента 

Кучми від 15 липня ц.р. 

В українсько-польських відносинах, очевидно, можна очікувати на 

взаєморозуміння і розвиток. Близькість стратегічних цілей двох держав робить їх 

союзниками і партнерами в найважливіших питаннях. Ющенку, якого підтримують 

праві національно-демократичні партії, важко було виступати з об’єктивною оцінкою 

діяльності націоналістів під час українсько-польських конфліктів. Все ж, він 

сформулював свою позицію щодо Волинської трагедії 1943 року в листі до Адама 

Міхніка, який опублікувала “Газета виборча”15, а потім – в перекладі – українські 

видання16. І, хоча лист викликав різку критику в націоналістичних середовищах, 

більшістю українців, як і поляків, він був сприйнятий позитивно. “Ми звертаємося до 

кожного поляка, який постраждав від рук українця: жодна мета не може виправдати 

смерті невинних людей – дітей, жінок, людей мирних. Такі способи боротьби завжди і 

всюди мусять бути засуджені. Маємо діяти згідно з християнським і загальнолюдським 

принципом моралі та етики: вибачаємо і просимо прощення. Відчуваючи 

відповідальність за моральну провину перед невинними польськими жертвами, ми 

говоримо: простіть нам”, - йдеться в листі. І далі: ”З одного боку, мене радує 

відкритість дискусії, підхід без упереджень та замовчування “білих” чи “чорних плям”. 

Вважаю це великим здобутком. Проте мене хвилює частина голосів, які вдаються до 

мови диктату, спрощених підходів, політичної експлуатації історичних подій, навіть 

ображання другої сторони. Вони лунають як з польського, так і з українського боку. 

Мені ще більше гірко, що частина моїх колег також піддалася емоціям... Ми як 
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політики докладемо всіх зусиль, щоб змогти сказати, що зробили свою справу для 

примирення наших народів”. 

Останній важливий крок – виступ Ющенка на похороні Яцека Куроня у Варшаві. 

“Сьогодні Польська земля приймає тіло великої людини, великого поляка і великого 

українця, - сказав колишній прем’єр України Віктор Ющенко. Він нагадав слова Куреня, 

що без незалежної України немає незалежної Польщі і навпаки. “Так може сказати 

тільки людина, яка розуміє історію”, - сказав колишній прем’єр. За його словами, 

Куронь є “сумлінням польської політики”, людиною непересічною, мудрою, якою 

Польща може гордитися”, - писала “Газета виборча”17.  

Усе це дає вагомі підстави говорити про взаєморозуміння еліт двох народів і добру 

перспективу українсько-польських відносин за Президента Ющенка. 

3.6.3.2. Віктор Янукович 

Програма Януковича – це щось середнє між національним ізоляціонізмом з 

орієнтацією на Росію та відкритістю для європейського капіталу. Ставка робиться на 

великий бізнес, але із сильною експансією як на російський, так і на європейський 

ринки. Тут більше державного керування, можливе застосування адміністративних 

інструментів державного регулювання. Тут менше ринку, який передбачав би 

конкурентні стимули і можливості для підприємництва. Можна, отже, говорити про 

квазі-радянську модель, хоча й не зовсім проросійську, в деякій мірі орієнтовану на 

західний ринок. 

Для проведення далекоглядної зовнішньої (як, зрештою, і внутрішньої) політики 

Януковичу бракуватиме інтелектуального потенціалу. Вся надія тоді покладається на 

мудру кадрову політику. Можливо, що міністром закордонних справ при Президентові 

Януковичу стане колишній перший заступник міністра закордонних справ Олександр 

Чалий, який в даний час, за нашими даними, співпрацює зі штабом Януковича. 

Визначним було інтерв'ю О.Чалого, яке він дав у кінці квітня ц.р. газеті «Бізнес», де 

йшлося про провал спроб України пройти шлях євроінтеграції за польським зразком. 

Чалий сказав, що в останні роки Україна прагнула повторити успішний досвід Польщі в 

євроінтеграції, використовуючи інструмент угод про асоціації європейського типу з ЄС. 

«Сьогодні очевидно, що не тільки і не стільки з нашої вини перспективи реалізації такої 

стратегії виглядають досить примарно», – сказав Чалий. «Виходить, нам треба шукати 
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інших шляхів та форм. Наприклад, досвід євроінтеграційної політики, яку обрали 

Швейцарія, Норвегія й Ісландія», – заявив він і відзначив, що ці країни безперечно є 

частиною інтегрованої Європи, але в той же час вони не входять у ЄС і не ставлять  

Загалом можна передбачати, що польсько-українські відносини при Президентові 

Януковичу, швидше за все будуть жорстко-прагматичними. Для донецьких не існує 

ніяких сентиментів, є лише пошук ринків і джерел збагачення. Історія з участю ІСД в 

тендері на приватизацію Huty Częstochowa – зав’язка саме таких відносин. 

3.6.3.3. Леонід Кучма 

Не можна повністю виключати таку можливість подальшого впливу Кучми на 

ситуацію в Україні, тобто, “ери Кучми”. В зовнішній політиці це означатиме 

продовження сумнозвісної багатовекторністі, яка досі виражалася в заграванні то з 

Росією, то із Заходом. В підсумку – все більше і більше відставання України від 

європейських держав у сферах права, громадянського суспільства, економічного та 

соціального розвитку і дрейф у бік Росії. Відтак, наростатиме розчарування поляків 

перманентною невизначеністю і слабкістю української зовнішньої політики. Це зведе 

можливість реального стратегічного партнерства між двома державами до порожнього 

його декларування. З іншого боку, очевидно, посилюватиметься економічна і політична 

залежність України від Росії, що остаточно фіксуватиме східний кордон ЄС на кордонах 

з Україною і Білоруссю. 

До того ж, така політика ділить українське суспільство на непримиренних 

прихильників і противників. В перспективі це може призвести до поділу України на 

проєвропейську Західну і проросійську Південно-Східну. Ратифікація Верховною Радою 

України угоди про формування ЄЕП вже загострила цю проблему. Наступними кроками 

були рішення уряду Януковича про реверсне використання  нафтопроводу Одеса-Броди 

і Указ Президента Кучми про зміни у воєнній доктрині України де вилучено згадки про 

її прагнення вступити до НАТО і ЄС.  

Відтак, пошук стратегічних шляхів розвитку держави, які б не допустили 

можливості її поділу, а навпаки, інтегрували українське суспільство стає сьогодні 

пріоритетним для всіх державницьких політичних сил в Україні. З польського ж боку 

корисною була б інтенсифікація зусиль по зосередженню уваги керівних органів ЄС на 

Україні, як потенційному члені Союзу. Також плідним було б посилення польської 

присутності в інформаційному просторі України та в її економіці. 



3.7. Відносини сучасної Швеції і України 

У спільній історії України і Швеції є моменти, які є ґрунтовною основою для 

розвитку двосторонніх відносин. Швеція не могла реалізувати свій інтерес до України в 

часи Радянського Союзу. Україна здобула незалежність, і перед країнами відкрилися 

нові можливості. Ми знаємо, що Швеція однією з перших встановила дипломатичні 

відносини з Україною. 

Відтоді вона прагнула «зрощувати» ці відносини, привносити в них нові елементи. 

Іноді це був дуже болісний процес. Упродовж перших 2-5 років після проголошення 

незалежності чимало відомих шведських компаній вклали в економіку України свої 

інвестиції, разом з країною переживали тяжкі наслідки економічної кризи. Однак саме ці 

першопрохідці створили базис для сучасного економічного співробітництва між 

країнами. 

Упродовж останніх років, із зрозумілих причин, приплив шведських інвестицій в 

Україну значно скоротився. їх динаміка і нині багато в чому залежить від ступеня 

економічного розвитку України. Шведські підприємці дуже уважно стежать за 

можливостями, що відкриваються. Україна для неї - великий ринок. 

Політичні зв'язки між країнами розвивалися досить успішно на всіх рівнях. Дуже 

важливим у цьому контексті був візит президента України в Швецію у 1999 році. Посол 

шведської країни, може напевне сказати, що уряд Швеції постійно виявляє великий 

інтерес до України. За результатами візитів шведських офіційних осіб в Україну вдалося 

вийти на ряд важливих угод про співпрацю в економічній, культурній, оборонній та 

інших сферах. 

19 грудня 1991 р. Швеція першою серед країн Північної Європи визнала державну 

незалежність України. Дипломатичні відносини між двома країнами були встановлені 13 

січня 1992 р. під час візиту до Києва міністра закордонних справ Швеції М. аф Угглас. 

У вересні 1992 р. у Києві було відкрито Посольство Королівства Швеція в Україні. 

31 травня 1994 р. у Стокгольмі на постійній основі почало роботу Дипломатичне 

представництво України, очолюване за сумісництвом послом України у Фінляндській 

Республіці. 11 лютого 1999 р. вірчі грамоти Надзвичайного і Повноважного Посла 

України в Королівстві Швеція, першого Посла України - резидента в Стокгольмі вручив 

Королю Карлу XVI Густаву О.С.Сліпченко. 

3.7.1. Політичні відносини 



Політичні відносини між Україною і Швецією розвиваються досить динамічно. У 

березні 1995 р, в Копенгагені (Данія) під час Всесвітньої зустрічі на найвищому рівні в 

інтересах соціального розвитку відбулася зустріч Президента України Л.Д.Кучми з 

Прем'єр-міністром Швеції І.Карлссоном. 

5-6 вересня 1996 р. відбувся перший офіційний візит міністра закордонних справ 

України Г.Й.Удовенка до Швеції, під час якого його прийняв глава держави Король 

Карл XVI Густав. 

10-12 червня 1997 р. у Києві з візитом перебував Державний секретар МЗС Швеції 

Я.Еліассон. 

У вересні 1997 р. міністр закордонних справ України Г.И.Удовенко зустрівся з 

міністром закордонних справ Швеції Л.Иєльм-Валлен у рамках саміту Україна-ЄС в 

Люксембурзі. 

Під час 53-ї сесії ГА ООН (1998 р.) відбулася зустріч міністра закордонних справ 

України Б.І.Тарасюка з Державним секретарем МЗС Швеції Я.Еліассоном. 

У вересні 2000 р. міністр закордонних справ України Б.І.Тарасюк здійснив робочий 

візит до Швеції в рамках участі у Форумі Інституту «Схід-Захід» «Україна-ЄС». 

Етапною подією у розвитку двосторонніх відносин став державний візит 

Президента України Л.Д.Кучми в Королівство Швеція (23-25 березня 1999 року). Під 

час візиту Президент України провів бесіди та переговори з Главою шведської держави 

Королем Карлом XVI Густавом, Спікером Ріксдагу (парламенту) Б.Даль, Прем'єр-

міністром Швеції Й.Перссоном, Головою міської ради, лордом-мером Стокгольма 

А.Веннерхольмом, губернатором графства Західний Готланд Г.Бернхардссоном, 

лордом-мером Гьотеборга Ю.Ліндером. 

Державний візит Президента України до Королівства Швеція закріпив позитивний 

підсумок попереднього періоду українсько-шведських відносин з часу встановлення 

дипломатичних відносин між державами і заклав принципово важливі основи для їх 

нового етапу, характерними ознаками якого мають стати поглиблення торговельно-

економічного співробітництва і динамічний розвиток відносин в інших сферах у 

загальному контексті євроінтеграційної стратегії України, зміцнення її позицій у Балто-

Чорно морському регіоні, підвищення авторитету України в ООН, європейських і 

євроатлантичних структурах. 



У наступний період контакти на вищому офіційному рівні мали регулярний 

характер. Відбулися зустрічі міністра закордонних справ України Б.Т.Тарасюка з 

міністром закордонних справ Швеції А. Лінд у рамках міністерської зустрічі РДБМ 14-

15 червня 

1999 р. в Паланзі (Литва); Президента України Л.Д.Кучми з Прем'єр-міністром 

Швеції Й.Перссоном 10 жовтня 1999 р. в Страсбурзі в рамках саміту Ради Європи. 26-27 

січня 

2000 р. українська делегація на чолі з Прем'єр-міністром України В.А.Ющенком 

брала участь у роботі Міжнародного Форуму з Голокосту, що проходив у м. Стокгольм.  

13 лютого 200 { року міністр закордонних справ Швеції А.Лінд здійснила робочий 

візит до Києва в рамках проведення зустрічі Україна-Трійка ЄС. 

29-30 травня 2001 року в Україні перебувала вїце-прем'єр-міністр Швеції Л.Єльм-

Валлен. Метою її візиту була участь у відкритті міжнародної конференції «Переваги 

місцевого самоврядування», що проходила в м.Ірпінь. Л.Єльм-Валлен прийняв 

Президент України Л.Д.Кучма, вона мала зустріч з першим віце-прем'єр-міністром 

Ю.І.Єхануровим. 

19-20 червня 2001 року відбувся офіційний візит в Україну Голови Європейської 

Ради, Прем'єр-міністра Швеції Йорана Перссона. Під час візиту були обговорені 

можливості тіснішої взаємодії України та Швеції на євроінтеграційному напрямку. 

4-5 березня 2002 року з робочим візитом в Україні перебувала делегація 

представників шведських ділових кіл на чолі з віце-прем'єр-міністром Королівства 

Швеція Л.Єльм-Валлен. У рамках візиту відбулись переговори Прем'єр-міністра 

України А.К.Кінаха з Л.Єльм-Валлен. 

3.7.2. Економічне співробітництво 

За даними Держкомстату України, у першому кварталі 2002 року товарооборот між 

Україною і Швецією становив 74,9 млн. дол., у т.ч. експорт - 4,6 млн. дол., імпорт - 70,3 

млн. доларів. Від'ємне для України сальдо двосторонньої торгівлі продовжує зростати. 

Динаміка показників українсько-шведської торгівлі товарами та послугами за 

1997р.-2002р. (І кв.) (за даними Держкомстату України, у млн. дол. США) 

Показники 1997р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001р. 2002р.(І кв.) 

Товарообіг 151,5 167,8 129 188,3 206,4 74,9 



Експорт 8,1 9,2 7,3 17,2 23,5 4,6 

Імпорт 143,4 158,6 121,7 171,1 182,9 70,3 

Сальдо -135,3 -149,4 -114,4 -153,9 -159,4 -65,7 



У 2001 році порівняно з 2000 роком імпорт з України в Швецію збільшився на 201 

відсоток. Однак він все ще залишається недостатньо високим. Шведський експорт в 

Україну минулого року збільшився на 22 відсотки і становив 133 мільйони доларів 

США. У той час як обсяг українського експорту в Швецію не перевищує 19,2 мільйона 

доларів. Цей показник, звичайно, повинен змінюватися. Лише тоді ми зможемо 

говорити про здоровий економічний обмін. Хоча певні покращення в структурі 

українського експорту в Швецію є очевидними. Українські товари, а це продукти 

машинобудування, хімічної промисловості, сталь, сировина і продукти харчування - 

затребувані в Швеції. У шведському експорті, в свою чергу, переважають продукти 

машинобудування, телекомунікаційне та енергетичне обладнання, легкові автомобілі, 

вантажівки та автобуси. Спостерігаються позитивні тенденції у сфері двостороннього 

інвестиційного співробітництва. 

За даними Держкомстату України, станом на 01.04.2002 року обсяги прямих 

шведських інвестицій в Україну становили 88,8 млн. дол., що становить 2% від обсягу 

прямих іноземних інвестицій в Україну, кількість підприємств за участі шведського 

капіталу - 52, 35 з яких - спільні українсько-шведські підприємства. 

В Україні представлені практично всі найбільші шведські компанії; «Ерікссон» 

(зв'язок), «Вольво» та «Сканія» (автотранспорт), «Тетра-Пак» (упаковка), «Саузерн фуд» 

(гама харчових продуктів «Чумак»). 

Проведення у вересні 1997 року Днів Швеції в Києві та візит у жовтні цього ж року 

до Швеції представницької делегації українських промисловців і підприємців стали 

своєрідним «відкриттям» України для шведів і мали значний вплив на розширення 

двосторонніх зв'язків. Велика група українських бізнесменів супроводжувала також 

Президента України під час державного візиту в Швецію. 

Останні два роки ми відзначаємо збільшення інтересу шведських підприємців до 

України. Візит заступника Прем'єр-міністра Швеції пані Лєни Єльм-Валлен в Україну в 

лютому цього року саме і був присвячений новим можливостям, що відкриваються 

перед нашими бізнесменами у вашій країні. 

Минулого року, коли Швеція головувала в Європейському Союзі, ми разом з 

київським відділенням Європейської бізнес-асоціації випустили книгу про проблеми, 

обставини і перешкоди, з якими стикалися в Україні європейські підприємці. Ми тричі 

оновлювали цю інформацію, щоб українські і західні партнери говорили однією мовою. 



Найболючіше місце для наших бізнесменів, які працюють у сфері українського 

виробництва, - проблема повернення ПДВ. Що ж стосується оподаткування, то треба 

створити таку систему, до якої б була цілковита довіра. А поки що іноді доводиться 

стикатися з різними підходами до іноземних інвесторів і до українських виробників. 

Сподіваємося, що такі труднощі невдовзі залишаться в минулому. 

Цю співпрацю можна і треба розвивати. Ми здійснюємо ряд цікавих проектів за 

програмою Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва і розвитку 

(SIDА), щоб підтримати інтерес шведських імпортерів, організувати для них зустрічі з 

українськими експортерами. 

Енергозбереження відкриває нові можливості у технологічній співпраці між 

Україною і Швецією, ш парламент в рамках програми SIDА виділив 5 мільйонів євро на 

співпрацю з Україною в реалізації інноваційних проектів у соціальній сфері, на реформи 

державних структур і, поміж іншого - на розвиток енергозберігаючих технологій. Це 

дуже прибуткова справа, оскільки такі товари і технології затребувані суспільством.  

3.7.3. Технічне співробітництво 

5 березня 1998 р. парламент Швеції затвердив Програму співробітництва Швеції з 

країнами Центральної та Східної Європи на період 1999-2001 р., в якій Україна вперше 

була визначена як одна з шести пріоритетних для Швеції країн цього регіону. На основі 

положень цієї Програми шведський уряд опрацював Стратегію технічного 

співробітництва Швеції з Україною на період 1999-2001 рр., яка базується на 

пропозиціях Шведського агентства з міжнародного розвитку (СІДА) про надання 

Україні експертної і технічної допомоги у проведенні демократичних реформ, сприянні 

зближенню з європейськими структурами, налагодженні належної інфраструктури 

державного кордону України, розвитку міграційної політики, розвитку місцевого 

самоврядування тощо. 

З метою офіційного представлення цієї Стратегії на розгляд українській стороні 15-

17 вересня 1999 року в Україні з робочим візитом перебував Державний секретар МЗС 

Швеції С.-Е.Сьодер. Він мав зустрічі з заступником міністра закордонних справ України 

О.І.Майданником, головою НАУРЄІ Р.В.Шпеком, на яких були обговорені пріоритетні 

напрямки двостороннього співробітництва та шляхи реалізації згаданої Стратегії. 

С.Е.Сьодер взяв участь у засіданнях «круглих столів» у Києві та Херсоні за участі 

представників міністерств І відомств, підприємців України, представників провідних 



шведських компаній, представлених в Україні. У травні 2000 р. у Києві перебував 

заступник директора СТДА, з яким обговорювались можливості реалізації спільних 

євроінтеграційних проектів. 

На сьогоднішній день СІДА реалізувало в Україні 40 проектів на загальну суму 

близько 120 млн. шв. крон (15 млн. дол. США), втому числі у сферах підготовки 

спеціалістів для ринку праці, розвитку інформаційної системи кадастрової оцінки землі, 

вивчення ринку текстилю, підготовки працівників у сфері соціального забезпечення та 

страхування, політичної діяльності жінок, статевої рівноправності, реформування 

пенсійної системи, підготовки журналістів, розробки генеральних планів лісівництва та 

ін. 

Шведська асоціація місцевого самоврядування разом із СІДА, Фондом сприяння 

розвитку місцевого самоврядування при Президенті України та Ірпінською міською 

радою реалізує в м. Ірпінь Київської області українсько-шведський проект у сфері 

місцевого самоврядування. Спільно з Світовим банком опрацьовується проект 

очищення питної води та стічних вод у Львові та проект в галузі енергозбереження у 

Києві. 

Уряд Швеції прийняв рішення про надання 5,47 млн. дол. США для реалізації 

проекту «Укриття» на Чорнобильській АЕС. 

3.7.4. Науково-технічне співробітництво 

Швеція була однією з учасників підписання 25 жовтня 1993 року Угоди між 

урядами України, Канади, Швеції і США про створення Українського науково-

технічного центру (УНТЦ), який нині працює в Києві під егідою ЄС. 

28 жовтня 1994 року відбувся візит до Швеції президента Національної Академії 

Наук України Б.Є.Патона, під час якого було підписано Угоду про наукову співпрацю 

між Національною Академією Наук України і Шведською Королівською Академією 

Наук. Контакти між академіями двох країн були поновлені під час державного візиту 

Президента України в Швецію у березні 1999 року. 

3.7.5. Міжпарламентське співробітництво 

Свідченням зростання обопільного інтересу до розвитку парламентського діалогу 

між Україною і Швецією стало створення відповідних парламентських груп у Верховній 

Раді України (1995р.) та Ріксдазі Швеції (1996 р.). У лютому 1997 р. у Стокгольмі 

відбулось спільне засідання представників обох парламентських груп. 



12 жовтня 2001 року в Україні з візитом перебувала віце-спікер Ріксдагу 

Є.Цеттерберг. 

3.7.6. Гуманітарне співробітництво 

Співпраця у галузі культури, освіти і науки розвивається в рамках Програми 

співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Шведським Інститутом в 

галузі науки та освіти на 2001-2003 роки. 

Перспективною є також участь України у програмі обмінів СІДА «Ліннеус-

Пальме», яка заохочує іноземних студентів та викладачів навчатися і викладати у 

Швеції та відкриває нові можливості шведським студентам і викладачам для навчання за 

кордоном. У рамках цієї програми передбачається створення нових інформаційних 

мереж, які сприятимуть обміну інформацією освітянського характеру та встановленню 

контактів у цій галузі. 

Збільшується кількість українських студентів, які отримують стипендії Шведського 

Інституту. На літніх курсах при Народному університеті м. Умео влітку 2000 р. пройшли 

навчання з питань екологічного менеджменту 7 осіб з України. За сприяння Шведського 

Інституту у Львівському університеті почали викладати шведську мову. Посольство 

України вживає заходів для відновлення викладання української мови в Уппсальському 

університеті. В квітні 2000 р. український театр «Колесо» взяв участь у міжнародному 

театральному фестивалі «Монолог», який проходив у Швеції. 

У травні 2001 року ректор Київської дитячої академії мистецтв М.Чемберджі 

передав всесвітньо відомому Музичному музею у Стокгольмі як експонат український 

музичний інструмент бандуру. 

Співпраця Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 

Вроцлавським університетом була започаткована в 1993 році Робочою програмою між 

філологічним, географічним та хімічним факультетами. В 2000 році з ініціативи 

хімічного факультету Київського університету була укладена двостороння угода про 

співпрацю з Вроцлавським університетом і підписано Протокол про співпрацю між 

хімічними факультетами, який передбачає обмін викладачами, студентами, науковими 

співробітниками. Нещодавно у Швеції побувала група із 12 викладачів Інституту 

журналістики. Протягом двох тижнів вони проходили курс підвищення кваліфікації у 

Вищій школі журналістики «FOJO» .Ця поїздка відбулася в рамках договору зі школою, 

підписаного в минулому році делегацією Інституту журналістики на чолі з директором 



Різуном В.В. В основному школа «FOJO» співпрацює з навчальними закладами країн 

пострадянського простору. Програма обміну викладачами буде тривати ще два роки, 

протягом яких ще дві групи наших викладачів кожної осені будуть їздити у Швецію на 

навчання. Підвищення кваліфікації відбувалось у формі навчання: лек цій, семінарів, 

екскурсій. Шведські колеги продемонстрували різні новітні та цікаві методи навчання. 

Крім того, проводилися екскурсії в редакції шведських газет та на регіональне 

телебачення і факультети журналістики школи «FOJO».  

3.7.7. Екологічне співробітництво 

Під час візиту Президента України до Королівства Швеція Міністр охорони 

навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Василь Шевчук, 

член офіційної делегації, зустрічатиметься з Міністром охорони довкілля Королівства 

Швеція Шелєм Ларссоном. 

Планується обговорити комплекс питань українсько-шведського співробітництва в 

галузі охорони довкілля і ядерної безпеки, зокрема, охорони і екологічного 

оздоровлення Чорного і Балтійського морів, збереження водно-болотних угідь, 

досягнення екологічно чистого сільськогосподарського виробництва, проблеми 

біобезпеки, включаючи генетично змінені організми і продукти генної інженерії, 

виконання положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату та інші. У 1999 році готуються до підписання Угод між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Королівства Швеція про співробітництво в галузі використання 

ядерної енергії у мирних цілях та про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін 

інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. 8 

вересня в кризовому центрі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій відбулася 

зустріч міністра – Григорія Реви і генерального директора Агентства рятувальних служб 

Королівства Швеція – Христини Саломонсон для підписання Меморандуму про 

співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

Під час зустрічі міністр наголосив, що підписання меморандуму збагатить досвід як 

українських, так і швецьких рятувальників. Крім того цей документ має зміцнити 

взаємовигідні відносини між нашими країнами. Пані Соломонсон відповіла, що 

приїхала до України вперше. її вразив високий рівень професіоналізму наших 

рятувальників, тому наше подальше співробітництво вбачається їй дуже тісним та 

плідним. Мета цього проекту - працювати задля безпеки суспільства в широкому плані, 



тому він є важливим не тільки для України, а й для уряду Швеції. Крім того у 

майбутньому планується створення спільного комітету, який буде визначати сфери 

співпраці між МИС України та Швецьким Агентством рятувальних служб. Довідка. Під 

час візиту в листопаді 2000 року делегації МНС України до Королівства Швеція для 

участі у головній плануючій конференції з підготовки до проведення навчань «Баренц 

рескью 2001» відбулись робочі зустрічі з керівництвом Агентства рятувальних служб 

Королівства Швеція, під час яких представники Швеції підтримали думку щодо 

встановлення прямих контактів між Агентством рятувальних служб Королівства Швеція 

та МНС України та виявили бажання оформити це у вигляді двосторонньої Угоди про 

співробітництво. У ході зустрічі в березні 2001 року з Генеральним директором АРС 

Королівства Швеція пані X.Саломонсон, заступником генерального директора паном 

Ларсом Хедстромом, начальником управління міжнародних зв'язків паном К'єлом 

Ларссоном, старшим офіцером з питань координації пані Аннелі Андерссон був 

обговорений підготовлений Міністерством проект Меморандуму між МНС України та 

Агентством рятувальних служб Королівства Швеція про співробітництво в галузі 

попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків, а також знайдено 

порозуміння щодо доцільності розвитку двостороннього співробітництва у сфері 

попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного 

характеру. У вересні 2001 року відбулась робоча зустріч з начальником управління 

міжнародних зв'язків Агентства рятувальних служб Королівства Швеція Ш. Ларссоном з 

метою обговорення питань щодо погодження та підписання вищезазначеного 

Меморандуму, під час якої він повідомив, що проект зазначеного Меморандуму вже 

направлено на погодження до МЗС та Міністерства юстиції Швеції. Однак, у зв'язку з 

виборами до Парламенту Королівства Швеція процес погодження проекту зазначеного 

меморандуму в Швеції дещо загальмувався. У період з 1997 по 2004 роки представники 

Міністерства брали участь у різноманітних курсах, що проводились шведською 

стороною, під час яких набувались навички щодо прийняття відповідних рішень та 

здійснення заходів з організації та проведення операцій з надання гуманітарної 

допомоги, підвищувався рівень знань представників МНС щодо основних напрямків 

роботи у сфері цивільного захисту, техногенної та екологічної безпеки, організації 

надання гуманітарної допомоги іншим країнам, налагоджувались робочі контакти з 

представниками споріднених організацій інших країн - учасниць курсів, вивчався 



передовий досвід щодо проведення гуманітарних операцій та надання гуманітарної 

допомоги під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, а також 

відбувалось знайомство з Агентством рятувальних служб Королівства Швеції. 

Агентство є центральним державним органом, який займається практичними питаннями 

поліпшення процесів запобігання і реагування на катастрофи, а також мінімізації їхніх 

наслідків. Центральний офіс Агентства розташований у Карлштаді; у Сандо, 

Розерсбергу, Сковде та Ревинге знаходяться коледжі з підготовки персоналу. Агентство 

має штат 880 службовців, 560 з який працюють у вищезгаданих коледжах. У 1999 р. 

бюджет Агенції складав 1,5 мільярда шведських крон (приблизно 150 млн. доларів 

США). Рятувальна служба держави базується на муніципальній (міській, районній) 

протипожежній службі. Агентство здійснює перевірку координації державних 

рятувальних служб і планування на випадок радіоактивних викидів, накопичує досвід 

реагування на масштабні надзвичайні ситуації, що відбувалися у Швеції та за її межами, 

розробляє методику та визначає обладнання для проведення рятувальних робіт, 

займається підготовкою особового складу муніципальних рятувальних підрозділів, 

розробляє правила безпеки при перевезенні небезпечних речовин автомобільним і 

залізничним транспортом, здійснення контрольних функцій у цій сфері та накопичує 

запаси необхідних матеріальних ресурсів для надання допомоги у випадку надзвичайних 

ситуацій. 

Отже, взаємні зобов'язання сторін по цих угодах поки що можна оцінити як дуже 

обмежені. Але саме такі документи, що мають перспективу і потенціал для розвитку, 

свідчать про серйозність намірів у розвитку двосторонніх зв'язків. 

3.8. Україна та Туреччина 

3.8.1. Відновлення та розвиток двосторонніх відносин на сучасному етапі  

Реальні двосторонні стосунки починають відтворюватися вже в умовах глибокої 

кризи CРСР і виникнення передумов для незалежності України. Першим 

документальним свідченням цього став протокол між Турецькою Республікою та 

Українською РСР про розвиток торговельно-економічних відносин від 1989 р. 

Навесні 1991 р. офіційний візит до України здійснив тодішній президент Турецької 

Республіки Т.Озал. 13 березня 1991 р. відбулася зустріч голови українського парламенту 

з турецьким президентом. Керівники двох країн прийняли Спільну заяву та підписали 

Декларацію про принципи та цілі відносин між обома державами. У Декларації, 



зокрема, відзначалось: «Виходячи з обопільних намірів продовжувати добрі традиції, 

закладені Договором про дружбу і братерство від 2 січня 1922 р., Україна і Туреччина 

заявляють про прагнення розвивати взаємовигідне співробітництво у політичній, 

економічній, екологічній, науково-технічній, інформаційній, культурній, гуманітарній та 

інших сферах» . 

Українська сторона підкреслила свою зацікавленість у підтримці ініціативи 

турецького президента щодо створення зони Чорноморського економічного 

співробітництва як одного зі  шляхів розвитку інтеґраційних процесів в Європі. У 

зв’язку з цим Декларація виявила згоду двох країн спільно працювати у справі охорони 

навколишнього середовища, передусім Чорного моря, а також вироблення відповідної 

екологічної конвенції. Під час цього візиту було підписано документи про 

співробітництво у сфері телекомунікацій, в галузі культури, досягнуто домовленості про 

утворення українсько-турецької Асоціації зовнішньоторговельних та 

зовнішньоекономічних зв’язків. Ще 20 листопада 1991 р., тобто до українського 

референдуму щодо незалежності, Туреччина оголосила про встановлення консульських 

зносин з Україною. 

Розпад Радянського Союзу і утворення незалежної України поставили перед 

Туреччиною нові завдання і виявили нові перспективи. 5–6 березня 1992 р. відбувся 

офіційний візит до Києва міністра закордонних справ Туреччини Х.Четіна, під час якого 

було підписано Протокол про консультації з питань зовнішньополітичної діяльності. 

Вже в травні 1992 р. відбувся перший в історії наших двосторонніх відносин офіційний 

візит до Туреччини Президента України Л.Кравчука та був підписаний Договір про 

дружбу і співробітництво між Україною і Турецькою Республікою. 

Сторони підтвердили «свої зобов’язання в рамках усіх підписаних між ними раніше 

та нині діючих актів, особливо Договору про дружбу і братерство між Україною і 

Туреччиною від 2 січня 1922 р.». Договір від 4 травня 1992 р. заклав основу для 

всебічного двостороннього співробітництва в політичній, економічній, культурній та 

інших сферах. Він передбачає розвиток прямих зв’язків між підприємствами, а також 

тісне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища, науки і техніки, 

зв’язку, інформатики, туризму та спорту. Зафіксовано, що «сторони погоджуються 

проводити консультації з метою упорядкованого розвитку їхніх відносин та обміну 

думками з міжнародних і реґіональних питань». Особлива увага надається взаємодії в 



Чорноморському реґіоні на основі «Декларації про Чорноморське економічне 

співробітництво», яка була підписана в Стамбулі 25 червня 1992 р. одинадцятьма 

країнами причорноморського реґіону і включає взаємні зобов’язання країн-учасниць 

щодо поступового зняття обмежень на пересування капіталів, товарів, послуг і людей. 

Угода передбачає розвиток інфраструктури, а також максимальне заохочення ділового 

партнерства . 

Україна й Туреччина, виходячи з прийнятих на себе міжнародних зобов’язань, 

домовились також про тісне співробітництво в рамках Наради з безпеки і 

співробітництва в Європі, а також в органах ООН. 

Концептуальний підхід турецького уряду до вибудови стратегій у реґіоні полягає в 

тому, що політика балансування між Росією та Україною може бути відхилена в 

український бік, якщо і українська сторона буде докладати зусиль у цьому напрямку. 

Росія — країна, політику якої важко прогнозувати внаслідок цілої низки геополітичних, 

національних і соціальних причин. Україна продемонструвала своє прагнення 

підтримувати мир та безпеку не тільки в країні, а й у всьому реґіоні, її політика більш 

прогнозована і може в цілому відповідати національним інтересам Туреччини.  

Одне з головних завдань, яке поставила перед собою Туреччина, — допомагати 

новим незалежним державам у перехідний період до ринку. Однією з причин цього є те, 

що всі ці держави — її сусіди. «Перша причина — це наші власні інтереси, ми хочемо 

сусідів без проблем, ми хочемо, щоб вони стояли на власних ногах і робили цей перехід. 

Ми хочемо допомогти цьому процесові». Серед своїх перших сусідів турецький 

президент назвав Україну — «одного з могутніх сусідів Туреччини» . Виступаючи з 

промовою в українському парламенті 31 травня 1994 р., президент Туреччини, зокрема, 

сказав: «Туреччина надає значення тому, щоб бути для України надійним другом, 

корисним сусідом та серйозним економічним і торговельним партнером, і докладає 

зусиль у цьому напрямі. Ми з задоволенням бачимо, що й Україна з подібними 

почуттями та підходами простягає нам руку дружби й співробітництва». 

Іншою причиною особливої зацікавленості Туреччини у своїх північних сусідах є 

тюркський, а щодо України конкретно — кримсько-татарський чинник. У Криму 

проживають, як відзначив турецький президент, «наші брати». Туреччина вважає не 

тільки своїм обов’язком, але й обов’язком інших держав надати їм допомогу. І якщо 



зараз сотні тисяч кримських татар повернулися до Криму, то сьогодні — це проблема не 

тільки України, яка не в змозі розв’язати її самостійно, а й усіх цивілізованих країн. 

У зв’язку з 50-річчям депортації татарського населення з Криму, турецький 

президент підкреслив у своєму виступі: «Наші брати татари... — є велика гілка 

турецької нації, вони зайняли своє місце серед тих, хто писав історію України, є 

найміцнішим мостом дружби між Туреччиною та Україною». Турецька сторона з 

вдячністю відзначила зусилля уряду України щодо повернення кримських татар на їхню 

історичну батьківщину і висловила готовність сприяти вирішенню їхніх житлових 

проблем. Помітна тенденція активізації економічної та гуманітарної діяльності 

турецьких організацій і фірм на півострові. 

Взагалі кримське питання займає серйозне місце у турецькій зовнішній політиці 

щодо України. 

*  *  * 

Перші кроки Туреччини та України у справі розвитку двосторонніх стосунків у 

нових історичних умовах продемонстрували взаємну зацікавленість, наміри досягнути 

якісно нового рівня міждержавної взаємодії. Про це свідчать високі темпи зближення 

позицій України й Туреччини з широкого кола актуальних проблем, вирішення яких 

може відіграти важливу роль в економічному, соціальному та культурному житті обох 

країн. Подальша активізація контактів між обома державами сформувала по суті новий 

вектор у їхніх зовнішньополітичних курсах, спроможний радикально змінити 

пріоритети міжнародних орієнтацій держав Близького та Середнього Сходу, 

Центральної та Східної Європи.  

3.8.2. Чорноморський регіон: “гаряча точка” чи джерело стабільності  

Геополітична важливість Чорноморського регіону протягом багатьох століть 

приковувала до нього підвищену увагу. Це стосувалося не тільки тих держав, що 

безпосередньо знаходяться в басейні Чорного моря, але й інших, які намагалися 

використовувати цей регіон у своїй політиці. Як ланка, що з'єднує Європу й Азію в 

єдиний географічний і, що навіть важливіше з точки зору практичних інтересів, 

економічний простір, упродовж багатьох століть Причорномор'я ставало предметом 

конфронтації великих держав та цілих імперій. По суті, таким воно залишається й у 

наші часи. Сьогодні чорноморські держави вважають Чорноморський регіон, який має 

вельми вигідне розташування, своєрідним форпостом для зміцнення своїх позицій на 



Балканському півострові, в Східному Середземномор'ї і Закавказзі, а також для 

проникнення на Близький Схід, у Північну Африку, Середню Азію і далі на схід.  

Як відомо, найжорстокіші баталії за можливість панувати на просторах Чорного 

моря розгорталися між Росією і Туреччиною. Цей конфлікт сягнув свого апогею в ІІ 

половині ХVІІІ століття. У результаті двох російсько-турецьких воєн Російська імперія 

здобула вихід до Чорного моря, запанувала на Кримському півострові й зуміла 

закріпитись у цьому стратегічному районі, розширивши свою територію на сотні 

кілометрів на південь. Наступні два століття конфронтація цих двох традиційно 

найсильніших чорноморських держав трансформувалась у конкурентну боротьбу за 

саму можливість домінувати в регіоні. Кримська війна середини ХІХ століття ще раз 

продемонструвала не просто зацікавленість обох держав у володінні стратегічними 

об'єктами в басейні Чорного моря, а певну залежність вдалої зовнішньої і внутрішньої 

політики від стану справ на чорноморському напрямку. Для Росії невдала кримська 

кампанія 1852–1856 років означала не лише нейтралізацію чорноморського флоту, а й 

утрату контролю над Балканами та над Близьким Сходом. Після цієї війни саме з 

Причорномор'я Росія стрімко розгорнула будівництво залізниць як необхідного фактора 

оборонної інфраструктури, що, в свою чергу, дало поштовх прогресивним реформам ІІ 

половини ХІХ століття та розвитку капіталізму в імперії загалом.  

Чорноморські питання набували певної гостроти також і в обох світових війнах. У 

другій половині ХХ століття в умовах «холодної війни» Чорноморський регіон став 

одним із типових полігонів протистояння двох блоків країн та ідеологій. Зауважимо, що 

саме ідеологічне протистояння перешкоджало населенню причорноморських територій 

брати активну участь у потенційно вигідних регіональних проектах.  

Із завершенням «холодної війни» міжнародні відносини в басейні Чорного моря 

почали розвиватися за принципово іншими схемами. Крах біполярної системи 

міжнародних відносин на початку 1990-х спричинився як до створення нового світового 

порядку на глобальному рівні, так і до складання нових регіональних систем. Питання 

міжнародної і національної безпеки країн Причорномор'я відразу опинилися в центрі 

уваги регіональних та глобальних сил.  

Суб'єктами міжнародних відносин, які беруть участь у структуруванні регіону і 

загалом впливають на рівень регіональної безпеки, є як ті країни, що їх вважають 

складовими чорноморської системи, тобто які своїми зовнішньополітичними діями 



напряму впливають на її функціонування, так і ті держави та інституції, що становлять 

так зване «системне середовище», тобто «об'єкти, зовнішні щодо системи, однак 

залучені до формування її інтегративних властивостей опосередковано, через окремі 

компоненти системи». Урахування цих суб'єктів також дає можливість простежити 

взаємозв'язок глобалізму і регіоналізму. Зовнішня політика внутрішніх складників 

системи відображає прояви регіоналізму, тоді як не ізольоване від зовнішнього світу 

системне середовище підкреслює причетність окремих регіонів до глобальних 

перетворень.  

Сьогоднішню чорноморську систему міжнародних відносин утворюють одинадцять 

країн-складників – Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, 

Росія, Румунія, Туреччина та Україна. Започаткований Туреччиною на рубежі 1980–

1990 років процес створення чорноморської зони вільної торгівлі, який з 1992 року 

вилився в активне формування Організації чорноморського економічного 

співробітництва за участі вже згаданих країн з усіма міждержавними політичними, 

правовими, економічними, військовими, ба навіть інтеграційними наслідками, 

спричинився до перетворення суто географічної регіональної системи на потужний 

політичний регіональний механізм. Як уже згадувалося, більшість країн системи – це 

держави, які лише нещодавно отримали можливість самостійно проводити зовнішню 

політику. Тож сп'яніння від свободи та державні амбіції нових незалежних держав, їх 

«слабкість», а також непередбачуваність постбіполярного світу призвелися до вкрай 

негативних, подеколи трагічних наслідків. Через це Чорноморський регіон став одним із 

найнебезпечніших регіонів світу, певним чином і джерелом нестабільності та загроз. А 

якщо врахувати й те, що всі зазначені одинадцять країн є водночас складовими й інших 

регіональних та субрегіональних систем зі своїми клубками давніх суперечностей, то 

можна уявити собі тягар тих проблемних вузлів, який проявляється відразу на багатьох 

рівнях.  

Середовище цієї системи складають зацікавлені «спостерігачі», які справляють 

найбільший вплив на окремі регіональні сюжети. У контексті чорноморських відносин 

до них можна віднести передовсім США, ЄС та НАТО. На відміну від «молодих 

держав», де поки що триває процес пошуку зовнішніх пріоритетів, згадана трійка має 

традиційно міцні позиції та давні інтереси, котрі вона й намагається реалізувати в цьому 

регіоні.  



Враховуючи багатий попередній досвід виграної «холодної війни», величезні 

можливості для отримання позитивного результату та якнайширший арсенал засобів 

ведення зовнішньої політики, що їх має ця трійка, доводиться прогнозувати подальше 

підпорядкування зовнішньополітичного курсу держав-складників даної системи їх 

зовнішньому середовищу. А це неминуче призведеться до суперечок у регіоні, 

перегруповувань і зрештою до перерозподілу його на нові зони впливу за участю як 

регіональних, так і глобальних центрів сили.  

Доцільно виділити ще ключову деталь – це місце регіону в стратегічних 

координатах сучасної світової системи безпеки. Чорноморський регіон функціонує й 

розвивається не в ізоляції, як замкнута система. Процес кооперації чорноморських 

держав є складовою широкого європейського інтеграційного процесу. Адже більшість 

держав регіону – це європейські країни і географічно, і за логікою їх існування та 

діяльності: майже всі вони мають яскраво виражену зовнішньополітичну орієнтацію на 

інтеграційного лідера – Європейський Союз, є членами провідних європейських 

міжнародних організацій, які розглядають регіональну взаємодію як політичний крок на 

шляху до побудови єдиної Європи. Поряд з Радою балтійських країн, Вишеградською 

групою, Радою країн Баренцового моря, Центральноєвропейською ініціативою, 

Євросередземноморською ініціативою Організація чорноморського економічного 

співробітництва є невід'ємним джерелом «транснаціональної кооперації на 

субконтинентальному рівні в Центральній Європі»9. Усі вищезгадані «джерела» не 

тільки зазнають впливу з боку європейської системи, а й самі справляють вплив на неї. 

Це, в свою чергу, не може не позначатися на політиці НАТО, ЗЄС, ЄС, котрі останнім 

часом значно посилили увагу до Чорноморського регіону. Стабільність і спокій, 

відсутність міжнародних конфліктів у цьому регіоні – запорука стабільності всієї 

Європи й сьогодні (адже заплановане розширення ЄС на Схід та чергове розширення 

НАТО змістить кордони єдиної Європи впритул до кордонів країн Чорноморського 

регіону), й у довгостроковій перспективі (адже чорноморські держави самі можуть стати 

членами НАТО та ЄС).  

Динамічний розвиток світу робить Чорноморський регіон затісним для 

зовнішньополітичних інтересів чорноморських країн. Уже сьогодні треба простежувати 

трансформацію регіональних відносин у напрямку до об'єднання зусиль у вирішенні 

актуальних питань безпеки і співробітництва з країнами Каспійського регіону. Розвиток 



політичних процесів на межі Європи і Азії поступово спричиняється до появи нової 

міжрегіональної системи відносин – Чорноморсько-Каспійської, а в перспективі маячить 

вихід і на середземноморську систему, з якою Чорноморський регіон, до речі, складає 

стратегічно невідокремлюваний єдиний простір.  

Тенденції до взаємопроникнення регіонів формують і нові підходи до загроз 

безпеки, зокрема енергетичному і торговому просторам, – уже на глобальному рівні, 

особливо якщо взяти до уваги стратегічний намір багатьох країн відновити Великий 

шовковий шлях та їх зацікавленість у споживанні каспійської нафти. А якщо взяти до 

уваги й те, що запаси каспійської нафти вважаються другими у світі після родовищ 

Перської затоки і що після остаточної виробітки цих свердловин саме Каспійський 

регіон стане в ХХІ столітті джерелом енергоносіїв номер один, то питання розподілу і 

транспортування каспійського «чорного золота» на світові ринки через Чорноморський 

регіон перетворюються з суто регіональних на глобальні. Достатньо згадати війну в 

Перській затоці, щоб уявити собі вагомість світових джерел постачання енергоносіїв для 

основних дійових осіб на міжнародній арені. Нові тенденції вже добре відчуваються в 

колізіях навколо нафтових сюжетів у Чорноморсько-Каспійському регіоні й у 

міждержавних відносинах, й у стосунках на рівні транснаціональних корпорацій.  

Варто наголосити, що сукупність сучасних регіональних проблем, потенційних 

можливостей і напрямків зовнішньої політики держав регіону та їх економічних 

перспектив разом з урахуванням того стратегічного місця, яке посідає Чорноморський 

регіон у сучасній системі безпеки, тільки посилять зацікавленість різних держав та 

об'єднань у регіональних справах. Ці так звані об'єктивні характеристики регіону дають 

усі підстави прогнозувати сплеск міжнародної активності в регіоні в майбутньому саме 

в контексті налагодження надійної регіональної системи безпеки, від якості котрої 

залежатиме практична реалізація потенційних можливостей цих теренів.  

3.8.3. Регіональна система безпеки: проблеми створення та перспективи 

функціонування  

У сучасній теорії та практиці міжнародних відносин термін «безпека» має набагато 

більше значень, ніж іще 10–15 років тому. Переосмислення параметрів національної і 

світової безпеки відбувалося паралельно з процесом глобалізації економічних та 

інформаційних зв'язків, науково-технічним прогресом, розширенням гуманітарних і 

міграційних процесів, політичними трансформаціями. У країнах розвинутої демократії 



акценти поступово – і повільно – зміщуються з військово-технічних вимірів безпеки 

життєдіяльності окремого громадянина, народу, нації, держави, блоку держав у бік 

фінансово-економічного, інформаційного, гуманітарного та екологічного забезпечення. 

Але це меншою мірою стосується держав Причорномор'я. А тому, говорячи про безпеку 

в украй небезпечному Чорноморському регіоні, доведеться обмежитися її традиційною 

інтерпретацією як безпеки військово-політичної, що, власне, становить найактуальніше 

та найпроблемніше питання в регіональних відносинах.  

У роки «холодної війни» чорноморський басейн потрапив у зону прямого зіткнення 

інтересів антагоністичних блоків – НАТО і Організації Варшавського договору. 

Значення регіональної безпеки для чорноморських країн визначалося тільки в контексті 

центросилового протистояння на глобальному рівні і підпорядковувалось йому на 

практиці. Як наслідок такого підходу, передбачалось використання методів певного 

штучного впорядкування в різних регіонах планети.  

Зі зникненням глобальної контрсили – СРСР – сучасний регіоналізм відкрив 

країнам одного регіону не тільки широкі можливості для кооперування, але й поклав на 

них зобов'язання щодо створення стабільних умов для співробітництва в рамках 

регіональної системи. Відтак шлях до стабільності визначається сучасним імперативом: 

безпека для себе через безпеку для всіх. Становлення і підтримка балансу сил із 

поступовою ліквідацією суперечностей (при зменшенні значення силового методу) є 

однією з найважливіших умов функціонування міжнародної системи. З утвердженям 

світової монополярності все гостріше почали проявлятися «природні» загрози, 

започатковані в регіоні історією, що, як виявилося, тільки тимчасово були заморожені 

«холодною війною».  

Безпека в Чорноморському регіоні як обов'язкова умова його розвитку прямо 

залежить від загроз, що виходять водночас з двох рівнів – міжнародного і 

внутрішньодержавного (маються на увазі відомі міждержавні протистояння та 

етнорелігійні конфлікти в регіоні). Отже, перед чорноморськими державами, особливо 

новими, постала нагальна необхідність стримування таких дворівневих загроз.  

За Робертом Гілпином, міжнародна система є стабільною тоді, коли жодна з 

окремих держав не вважає, що ініційовані нею зміни в системі виявляться для неї 

корисними. А нестабільною вона стає тоді, коли держави вважають, що очікувані 

вигоди мають перевищити прогнозовані втрати, і намагаються змінити її10. Отже, 



становлення системи безпеки має просуватися в напрямку створення таких умов, які 

унеможливлювали б результат з нульовим показником. Девід Фарнсворт визначає таку 

систему так: у ній держави все ж здобувають перемоги і зазнають поразок, але явних 

переможців та переможених тут немає11. На практиці ідея створення такої системи 

безпеки буквально розтрощується об різні національні цілі окремих країн.  

Розстановка сил у Чорноморському регіоні кардинально змінилася з появою нових 

незалежних держав і звільненням деяких з них від політичного тиску радянської 

Москви. Та попри це стратегічної зміни багатовікового геополітичного сценарію не 

сталося. Як і двісті років тому, геополітична ситуація в регіоні буде детермінована 

боротьбою між Росією і Туреччиною за можливість домінувати на Чорному морі і 

довкола нього. У короткостроковій перспективі жодна з чорноморських держав поза 

рамками коаліції з іншими державами не буде в силах складати осібну конкуренцію цим 

двом великим чорноморським державам. Теперішня Російська Федерація, що 

успадкувала геополітичні інтереси Російської імперії та СРСР, змушена шукати 

можливості для відстоювання своїх інтересів у цій сфері російського впливу, яка 

формувалася не одне десятиліття: адже з його втратою Росії важко буде претендувати на 

відновлення статусу наддержави. Однак на відміну від далеких історичних часів нині на 

шляху відродження російського домінування в регіоні встала незалежна Україна з 

власними національними інтересами в регіоні, розбіжними з російськими.  

Українські інтереси націлені насамперед на дистанціювання від Росії та вихід із 

сфери її впливу – як економічного, так і політичного. Тим більше, що Чорноморський 

регіон з його потужним економічним потенціалом дає реальні можливості це зробити. 

Встановивши свої національні кордони, Україна не тільки позбавила Росію декількох 

тисяч кілометрів північного узбережжя Чорного моря з розвиненою стратегічною 

інфраструктурою і вкрай обмежила російську військову присутність у регіоні, вона сама 

стала одним із ключових гравців у процесі формування регіональної безпеки і 

підтримання балансу сил у Європі. Понад те, завдяки об'єктивним і суб'єктивним 

обставинам Україна стала чи не найголовнішою серед сил, які послабили позиції Росії 

не тільки як чорноморської, але і як середземноморської держави.  

Тим часом, намагаючись зміцнити свій статус регіональної наддержави, Туреччина 

з огляду на послаблення Росії, яка не в змозі протистояти розширенню її зв'язків з 

країнами колишнього СРСР, використовує сприятливу можливість для зміцнення своїх 



достатньо стабільних економічних, політичних і культурних показників та посилення 

свого впливу на держави регіону. Діючи в такий спосіб, Туреччина прагнутиме й надалі 

змінити співвідношення сил у чорноморській системі на свою користь, у тому числі й за 

рахунок відносин України з Росією.  

Виходячи з обсягів території, чисельності населення, реальної і потенційної 

економічної сили та військових можливостей, професор Д. Сезер з Білкентського 

університету (Анкара, Туреччина) відносить Україну нарівні з Російською Федерацією і 

Турецькою Республікою до числа трьох головних дійових осіб у Чорноморському 

регіоні. На його думку, такий «нелегкий тріумвірат» відіграє ключову роль у регіоні, і 

головним чином від його внутрішнього розвитку залежатиме ситуація в регіоні12.  

Ось чому українсько-турецький діалог, зокрема і щодо перспектив економічних 

відносин, набуває для обох сторін пріоритетного значення в контексті їх головного 

зовнішньополітичного інтересу на цьому етапі – стримування російської політики в 

регіоні. За цього Україна й Туреччина вирішують протилежні завдання: якщо для 

Туреччини це означає зміцнення національної безпеки завдяки посиленню економічної 

присутності на ринках регіону при одночасному заповненні вакууму сили, то для 

України таке стримування є ключовим питанням захисту держави, напряму пов'язаним з 

проблемою поділу, розміщення і діяльності Чорноморського флоту на території України 

та із знешкодженням небезпечних засобів посилення російського впливу в Криму.  

Натомість геополітичний інтерес Росії в Чорноморському регіоні сконцентрований 

передусім на збереженні своєї військової присутності в Криму, де розміщується 

основний технічний потенціал ЧФ. Цей інтерес посилюватиметься з розширенням 

НАТО на схід та зі зростанням зацікавленості альянсу в поступовому виведенні України 

зі сфери російського впливу. Не випадково Росія так розлючено сприймає спільні 

маневри українського флоту з країнами НАТО в акваторії Чорного моря, зокрема в 

рамках навчань «Сі-Бриз». Напрошується висновок, що офіційне визнання української 

незалежності Росією в 1991 році грунтувалося на таких уявленнях та сподіваннях, що ця 

незалежність не загрожуватиме безпеці РФ у майбутньому. Все це, звичайно, 

безпосередньо заторкує інтереси Анкари.  

Попри зниження своєї традиційної ролі в НАТО Туреччина зацікавлена не тільки в 

захисті з боку блоку – вона також зацікавлена і в його розширенні13. Через Болгарію та 

Румунію, які вважають членство в НАТО запорукою своєї безпеки й наполягають на 



якнайшвидшому входженні в блок, Туреччина прагне на суходолі бути зв'язаною з 

державами, які становлять «кістяк НАТО», сподіваючись перестати нарешті бути його 

«форпостом». За такого перебігу подій присутність блоку на Чорному морі була б 

помітно посилена, що мало б наслідки для всієї системи безпеки південно-східної 

Європи. А якщо взяти до уваги, що й Грузія, й Азербайджан теж уже неодноразово 

висловлювали своє бажання приєднатися до Північноатлантичного альянсу для захисту 

від Росії, то доводиться очікувати ще більшого зміцнення позицій НАТО на Чорному 

морі в майбутньому. З огляду на це в умовах встановлення достатньо тісних відносин 

України з НАТО має посилюватися вплив Туреччини на безпеку в регіоні, а отже, 

зростати й її значення.  

Але за такої ситуації зростає значення лише окремих країн чи їх угруповань, а не 

сам рівень безпеки. Певні корективи в царину регіональних відносин вносить Греція та 

історичне грецько-турецьке протистояння. та, залишаючись вірними своїм 

зобов'язанням по НАТО, Афіни тим не менш мусили змиритися з падінням свого 

військово-політичного значення для альянсу в 1990-ті роки – на відміну від Анкари, якій 

усе ж таки вдалося частково повернути собі свої особливі позиції на південному фланзі 

НАТО у зв'язку з активізацією політики США на близькосхідному напрямку. 

Започаткований дисбаланс Греція почала компенсувати тісним співробітництвом з 

Росією.  

В особі не-члена НАТО – Росії – Греція фактично знайшла спільника в боротьбі 

проти свого партнера по альянсу – Туреччини. Намагання останньої протистояти 

відправці російських систем С–300 грецькій громаді Кіпру були перекреслені 

попередженням Москви про можливість виникнення воєнного конфлікту з Туреччиною 

в тому разі, якщо та спробує перешкоджати руху російського транспортного судна14. 

Ступінь впливу зближення Греції і Росії у поглядах на регіональну безпеку 

відображений у заяві начальника Генерального штабу Туреччини, зробленій 1997 року. 

В ній турецький генерал підкреслив, що близькі російсько-грецькі відносини створили в 

Середземномор'ї «небезпечну ситуацію», яка може прискорити руйнацію південного 

флангу НАТО15. Понад те, за твердженням турецького уряду, партизанська боротьба 

Курдської робітничої партії підтримувалася Росією, Грецією, Вірменію та Сирією16.  

Не варто ідеалізувати й відносини України з Туреччиною. Поширеною є така точка 

зору, що як Росія може використати Крим як знаряддя для обмеження зовнішньої 



політики України, так і Туреччина в разі необхідності зможе використати те ж саме 

знаряддя для тиску на Київ17. З огляду на існування в Туреччині міцних 

націоналістичних та ісламістських традицій Україну, як і Росію, не може не 

насторожувати концентрація турецьких військ на кордоні з Вірменією та в 

Середземномор'ї, домінування ВМФ Туреччини на морських просторах, а також 

загальний ріст асигнувань на військові витрати. У цьому контексті, а також з огляду на 

давню «образу» Анкари на ЄС, Туреччина теж може уявлятися загрозою для інших 

країн. У зв'язку із цим красномовною здається позиція Туреччини щодо чорноморських 

проток. З 1 липня 1994 року в односторонньому порядку Анкара ввела регламент 

судноплавства в зоні проток Босфор та Дарданелли, порушивши Конвенцію Монтре від 

1936 року. А при вирішенні каспійських питань Україна, Туреччина й Росія взагалі 

опиняються в умовах гострої конкуренції з усіма її зовнішньополітичними та 

економічними наслідками для регіональної відкритості.  

Навіть із такого стислого огляду передумов для створення регіональної системи 

безпеки можна констатувати певні обриси розстановки сил у регіоні. Дві найбільш 

впливові чорноморські держави, які становлять головний стрижень військово-

політичного протистояння, фактично є полюсами тяжіння для держав із спільними 

інтересами. Навіть перша підсистема чорноморської системи держав – ГУУАМ, – яка 

створювалась у річищі наміру об'єднати зусилля Грузії, України, Азербайджану, 

Молдови, а потім й Узбекистану, для уможливлення вирішення регіональних проблем 

саме без Туреччини та Росії, не спромоглася досягти цієї мети. Саме через тісні 

стосунки Азербайджану з Туреччиною та Росії з Україною і Молдовою регіональні 

центри сили намагаються впливати й на регіональні угруповання. Не випадково, 

аналізуючи зовнішню політику суверенних чорноморських держав, маємо говорити про 

їх провідний напрямок – протурецький чи антиросійський та навпаки. Виходячи з цього, 

можна визначати партнерські вузли, котрі в своїй основі мають спільні інтереси, 

більшою мірою подібні до інтересів саме цього утворення, аніж протилежного: Росія – 

Греція – Вірменія та Туреччина – Азербайджан – Україна – Грузія. Болгарія та Румунія 

тримають пріоритетний курс на розвиток прямих стосунків з НАТО та ЄС без 

приділення особливої уваги відносинам з вузловими угрупованнями, хоч і з відвертим 

антиросійським підтекстом.  



Нинішня розстановка сил, яка з часом теж може змінитися, визначає шляхи 

створення регіональної системи безпеки на сучасному етапі. В ідеалі мало б відбуватися 

паралельне усунення двосторонніх розбіжностей у російсько-українських, російсько-

турецьких, турецько-грецьких, вірмено-азербайджанських відносинах. На практиці ж 

розгортається важкий процес підтримання балансу сил у регіоні між опозиційними 

сторонами.  

3.9. Камо грядеши?  

Значення відносин у трикутнику Росія – Туреччина – Україна, вплив на формування 

регіональної системи безпеки зовнішніх пріоритетів Греції, країн Закавказзя, Румунії, 

Болгарії, Молдови, регіональні загрози та шляхи їх усунення, напрямки і засоби 

підвищення ефективності заходів довіри у регіоні, діяльність регіональних організацій – 

ці окремі аспекти заслуговують на ретельне вивчення та аналіз, що виходить за рамки 

цієї статті. Однак регіональні відносини та політичні заходи цього рівня, за великим 

рахунком, мають тактичний характер і є наслідками стратегічного курсу Росії та 

Туреччини на глобальному рівні. З огляду на це ми маємо всі підстави стверджувати, що 

зовнішня політика цих країн у регіоні залежатиме як від двостороннього поліпшення чи 

погіршення відносин на регіональному рівні, так і від політики світових союзників країн 

регіону, передовсім Туреччини, – НАТО та США – щодо Росії. Отож і спробуємо 

спрогнозувати політику США та НАТО на найближче майбутнє й окреслити її вплив на 

регіональну безпеку в умовах, коли, скоріш за все, міжнародні відносини зазнають після 

11 вересня 2001 року не менш сильних змін та струсів, аніж ті, що їх вони пережили 

рівно десять років тому.  

Події в Америці остаточно затвердили на позиції номер один у рейтингу 

глобальних загроз безпеці міжнародний тероризм, що визначило першого з 1945 року 

спільного ворога для національної безпеки майже всіх країн, й у першу чергу, США та 

Росії, – ісламський фундаменталізм. В умовах, коли причетність до терактів у Нью-

Йорку та Вашингтоні виключно ісламських фанатиків, мабуть, ніколи не буде 

встановлено достеменно, а війна з міжнародним тероризмом, який не знає ні кордонів, 

ані національних та релігійних розрізнень, уже проголошена, Білий дім та Кремль 

скористаються трагічною нагодою завдати удари саме по джерелах ісламізму. Воднораз 

це дає Росії змогу позбутися жорсткої критики з боку світового співтовариства щодо 

своєї політики в Чечні, що має позитивно позначитися на зближенні позицій США і 



Росії як у Закавказзі та в Чорноморсько-Каспійському регіоні, так і на глобальному рівні 

загалом. Саме Чорноморсько-Каспійський регіон є одним із потенційних джерел 

поширення ісламського фундаменталізму по всьому світу й саме тут треба локалізувати 

та блокувати його. Якщо взяти до уваги те, що США ретельно стежать і безпосередньо 

контролюють території, по яких вони завдавали силові удари (це й блокада Іраку, і 

введення американських військових контингентів до Югославії), то в контексті 

оголошених ударів по Афганістану та по деяких інших країнах Сходу зростає 

вірогідність військової присутності американців у Чорноморському регіоні. Як тут не 

згадати готовність Грузії та Азербайджану прийняти на своїх територіях американські 

та натовські військові бази? Є ще один аспект зближення інтересів Росії, США і 

чорноморських держав у регіоні. Світовий нафтовий ринок миттєво відреагував на 

теракти в США. Беручи до уваги значення регіону як енергетичного джерела та загрозу 

здійснення силами тих само терористів терактів на нафтових трубопроводах у 

майбутньому, можна сподіватися на посилення коаліційних заходів з воєнної оборони 

регіонального простору. В цьому напрямку зроблено вже немало: це й обговорення 

шляхів утворення багатонаціональних військових морських та наземних загонів 

швидкого реагування в зоні Чорного моря, й започаткування натовської програми 

«Партнерство заради миру», в якій беруть участь і чорноморські країни, з навчаннями 

«Сі-Бриз», що не обов'язково виглядають агресивними стосовно тієї чи іншої країни 

регіону. До того ж НАТО постійно спростовує ставлення Росії до себе як до ворожого 

блоку.  

Та все ж варто наголосити, що зближення Росії і США на грунті боротьби з 

тероризмом може носити тактичний, обмежений характер, коли кожна зі сторін 

сподіватиметься на підтримку при вирішенні тимчасових завдань. Однак емоційний 

запал підтримки з часом спаде, тож відродяться ті «старі» проблеми, щодо яких позиція 

Вашингтона і Москви є прямо протилежною. Відтак ключовим сигналом до 

стратегічного зближення має бути саме зміна позиції Росії в спірних питаннях. Їй треба 

буде погодитися з наміром США переглянути договір по ПРО 1972 року і почати 

розглядати розширення НАТО на схід не як загрозу своїй безпеці, а як спосіб 

підвищення безпеки світової. Важко передбачати, що Росія поспішатиме з переглядом 

своєї концепції національної безпеки, воєнної доктрини і зовнішньої політики загалом – 

з огляду на рішення США та НАТО продовжувати свою політику без змін цього не 



станеться. Ще важче прогнозувати зміну позиції США по ПРО та відмову НАТО від 

своїх намірів щодо подальшого розширення на схід саме в зв'язку з протестами Росії.  

Можна створювати багато сценаріїв на основі визначення того, хто, чому і за яких 

умов може переглянути своє ставлення до глобальних питань, від чого залежатимуть і 

кардинальні зміни в регіональному розкладі безпеки в басейні Чорного моря. Та така 

невизначеність аж ніяк не знижує відповідальності держав Чорноморського регіону за 

створення безпечних умов розвитку. Але до тих пір, доки не будуть усунуті глобальні 

суперечності, регіональні угруповання держав так і формуватимуться на основі 

тимчасового зближення вузьких інтересів чи за наявності спільного суперника в 

протилежному стані, що, скоріш за все, й далі гальмуватиме створення стабільної 

системи регіональної безпеки та співробітництва, незважаючи навіть на позитивні 

зрушення та найоптимістичніші прогнози.  

3.10. Що означатиме ЄЕП для України 

18-19 вересня 2003 року відбувся Ялтинський самміт країн СНД, на якому було 

підписано Угоду про створення Єдиного економічного простору Білорусі, Казахстану, 

Російської Федерації та України.  

Спочатку передбачалося створити в межах територій чотирьох країн спільний 

простір з вільним пересуванням товарів, послуг, капіталів і робочої сили, єдині правила 

гри для бізнесу, сформувати потужний митний союз, що створює противагу митному 

союзу ЄС, який розширюється на схід, розглядалися плани із введення єдиної валюти в 

країнах-учасницях. Тепер усе це вироджується в банальну зону вільної торгівлі (ЗВТ).  

Угода про ЄЕП ще не ратифікована парламентами країн-учасниць, отже, не є 

обов»язковою для урахування в національному законодавстві. До того ж принципові 

питання до цього часу не вирішені: наскільки вся «четвірка» зацікавлена у взаємній 

інтеграції і як далеко вона готова рухатися разом у справі створення ЄЕП?  

3.10.1. Позиції країн-учасниць у створенні ЄЕП: 

3.10.1.1. Україна 

 Пропонує формулювання „різнорівневої і різношвидкісної інтеграції” (може 

приєднатися до угоди в міру готовності) 

 Вимагає, аби положення ЄЕП не суперечили українській Конституції 

 Не допускає можливості створення міждержавної комісії з торгівлі і тарифів, 

необхідної для функціонування митного союзу 



 Домагається скасування в межах „четвірки” всіх обмежень на шляху українського 

експорту до Росії, відмови від експортного мита при постачанні російських енергоносіїв 

і сплати ПДВ за принципом країни призначення 

 Наполягає на створенні зони вільної торгівлі, щоб усунути перешкоди на шляху 

товаровиробників 

 Представники влади стверджують думку, що Угода може повторити долю інших 

паперових економічних документів в СНД (відсутність єдності у виборі 

зовнішньополітичної стратегії) 

 Не відмовляється від перспективи євроінтеграції (багато експертів вважають 

Україну „європейською мрійницею”) 

 Може пригальмувати свій вступ до Світової організації торгівлі 

3.10.1.2. Росія 

 Угода є геополітичним й економічним імперативом 

 Зацікавлена у створенні митного, економічного і валютного союзу з 

„четвіркою” і в спільних інвестиціях у великі проекти 

 Експансія товарів на український ринок за демпінговими цінами, що витіснить 

українського виробника 

 Володимир Путiн, президент Росiї: «Мы продвинулись в решении ряда 

экономических вопросов. И, в значительной степени это было достигнуто благодаря 

усилиям президента Украины. Его председательствованию. Мы решили ряд проблем с 

огранизацией работы по наиболее чувствительным направлениям, как терроризм, борьба 

с организованной преступностью и незаконной миграцией. И настойчивость президента 

Украины в решении ряда вопросов помогла нам выйти на конструктивные решения». 

3.10.1.3. Білорусь 

 Критикує  занадто повільний шлях СНД до створення зони вільної торгівлі 

 Не збирається робити першою практичні кроки у рамках ЄЕП, а почекає, 

коли це зроблять інші 

 Загальна невизначеність позиції 

 Через ЄЕП намагається вирішити давно назрівший конфлікт з Російською 

Федерацією 

3.10.1.4. Казахстан 

 Є основоположником у створенні ЄЕП 



 Сподівається на якнайшвидшу ратифікацію договору 

 Загальна невизначеність позиції. 

3.10.2. Документ згоди про формування ЄЕП у контексті інших міжнародних та 

внутрішніх правових актів України, міжнародних пріорітетів України: 

Концептуальне визначення ЄЕП закладене в статтю 1:  

Під Єдиним економічним простором Сторони розуміють економічний простір, 

що об’єднує митні території Сторін, на якому функціонують механізми регулювання 

економік, засновані на єдиних принципах, що забезпечують вільний рух товарів, послуг, 

капіталу і робочої сили і проводиться єдина зовнішньоторгова і узгоджена, тією мірою 

і в тому обсязі, в яких це необхідно для забезпечення рівноправної конкуренції і 

підтримки макроекономічної стабільності, податкова, грошово-кредитна і валютно-

фінансова політика.  

Автори проекту свідомо уникли використання у визначенні ЄЕП загальноприйнятої 

термінології, що вживається в угодах про регіональну інтеграцію. Визначення ЄЕП не 

містить посилання на конкретну стадію регіональної інтеграції (зона вільної торгівлі, 

митний союз, спільний ринок, економічний союз, політичний союз). Єдиний 

економічний простір – це абстрактне з юридичної точки зору поняття, в яке можна 

вкладати різні смисли, що й роблять представники Росії та України, вступаючи між 

собою у суперечки (поки що заочні). На мою думку уникнення чітких визначень є 

свідомим створенням поля для маніпуляції термінами.  

Спеціальні зобов’язання сторін містяться в статті 2 проекту угоди:  

Поетапне вирішення завдань поглиблення інтеграції буде обумовлене виконанням 

Сторонами зобов’язань і фактичним вирішенням наступних завдань:  

- формування зони вільної торгівлі без виключень і обмежень, що передбачає 

незастосування у взаємній торгівлі антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних 

захисних заходів на базі проведення єдиної політики в області тарифного і 

нетарифного регулювання, єдиних правил конкуренції, застосування субсидій та інших 

форм державної підтримки;  

- гармонізація макроекономічної політики;  

- гармонізація законодавств Сторін у тій мірі, в якій це необхідно для 

функціонування єдиного економічного простору, включаючи торгову і конкурентну 

політику... 



Отже підписавши даний документ, Україна візьме на себе зобов’язання скоригувати 

власне законодавство в напрямку його уніфікації з іншими членами ЄЕП. Таке 

зобов’язання суперечить численним нормативним актами України та міжнародним 

договорам, що передбачають адаптацію Українського законодавства до законодавства 

Європейського Союзу. Гармонізація законодавства одразу з двома інтеграційними 

об’єднаннями є неможливою, тим більше, що в цих об’єднаннях застосовуються різні 

регуляторні інструменти і впроваджено принципово відмінне економічне законодавство.  

Стаття 2 проекту Угоди про створення Єдиного економічного простору суперечить:  

1. Статті 51 Угоди про партнерство і співробітництво між Європейським 

Співтовариством та Україною де вказано, що “Сторони  визнають,  що  важливою  

умовою   для   зміцнення економічних  зв'язків  між Україною та Співтовариством є 

зближення існуючого і майбутнього  законодавства  України  з  законодавством 

Співтовариства.  Україна вживе заходів для забезпечення того,  щоб її законодавство  

поступово  було  приведене  у  відповідність  до законодавства Співтовариства”;  

2. Постанові Кабінету міністрів України  від 16.08.1999 Про Концепцію 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;  

3. Указу президента України  від 30.08.2000 Про Національну раду з питань 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;  

4. Закону України,  від 21.11.2002 Про Концепцію Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;  

 Згідно логіки та практики існування митних та спільних ринків, можливість 

участі окремих суб’єктів таких союзів в інших інтеграційних проектах (навіть у 

нижчій формі зони вільної торгівлі) є виключеною. Тим більше виключеною є 

можливість встановлення чи навіть ведення переговорів про глибші асоційовані 

відносин з іншими союзами. Таким чином проект угоди про створення ЄЕП суперечить:  

1. Угоді про партнерство та співробітництво між Європейським 

Співтовариством та Україною від 14 червня 1994 у статті 4, яка передбачає перспективу 

створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.  

2. Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої Указом 

президента України від 11 червня 1998 р (в цілому).  

3. Програмі інтеграції України до Європейського Союзу затвердженій Указом 

президента України від 14 вересня 2000 року (в цілому).  



4. Основним положенням Послання президента України до Верховної Ради 

України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та 

соціального розвитку України на 2002-2011 роки” (травень 2002 р).  

5. Пунктам “б” і “в” розділу V Рішення Державної ради з питань європейської і 

євроатлантичної інтеграції України №3 “Про дальші заходи у сфері європейської і 

євроатлантичної інтеграції України” від 19 травня 2003 р.  

6. Проекту “Плану дій” Україна_ЄС, поданому МЗС України до Європейської 

комісії у серпні 2003 р (в цілому).  

7. Іншим документам органів законодавчої та виконавчої влади, які 

визначають інтеграцію в Європейський союз основною зовнішньополітичною метою 

України та окреслюють набір заходів, необхідних для реалізації даної мети. 

Економчні фактори та фактори стабільності Української держави згідно з Угодою 

про ЄЕП: 

1. Стаття 4 Угоди передбачає утворення комісії, якій держави передають 

частку суверенітету (зачатки нової версії СРСР) 

2. Економічні рішення в рамках ЄЕП прийматиме так званий єдиний 

регулюючий орган, рішення якого обов’язкові для всіх країн-учасниць, а найбільше 

голосів в цьому органі матиме Росія. Країна, в якої віднімається право приймати 

рішення щодо власної економіки, по-перше, вже не може провадити економічну 

політику на захист власних інтересів, а по-друге, не є вже державою в повному значенні 

цього слова.  

3. Зона вільної торгівлі в інтерпретації цієї Угоди - це незастосування один до 

одного антидемпінґових заходів. Наслідками для кожного громадянина будуть: 

відсутність підприємств, що пропонуватимуть робочі місця; зниження бюджетних 

надходжень відіб'ється на якості охорони здоров'я, виплаті пенсій; є і багато інших мало 

приємних наслідків. 

4. В Угоді, яка готувалася ледве чи не таємно і текст якої досі мало кому 

відомий, є цікавий пункт про те, що можливі збитки, завдані державам через утворення 

ЄЕП відшкодовуватимуться за наслідками додаткових переговорів. Отже, визнається, 

що угода може мати неґативні наслідки. 



3.10.3. Єдиний економічний простір в оцінках українських експертів: 

КІНЦЕВА МЕТА ЯЛТИНСЬКОЇ УГОДИ 

Як ви вважаєте, якою є кінцева мета інтеграції в межах ЄЕП згідно текстів 

Договору і Концепції ЄЕП, підписаних у Ялті?  

1 – Зона вільної торгівлі – 15,9%  

2. – Митний Союз – 22,64% 

3. – Економічний Союз – 18,86% 

4. – Спільний ринок - 9,43% 

5. Монетарний (валютний Союз) – 3, 77% 

6. Важко відповісти – 18,86%  

2. ДО ЯКОЇ МЕЖІ СЛІД РОЗВИВАТИ ІНТЕГРАЦІЮ В ЄЕП?  

Якщо розглядати створення ЄЕП як певний стадіальний процес, просування яким 

залежить від суверенного вибору кожного з учасників, то доречно дізнатися в експертів, 

якою вони бачать граничну межу інтеграції в рамках даного об’єднання 

(використовуючи загальноприйняту термінологію). Отже:  

Якою є гранично припустима межа інтеграції України в ЄЕП?  

1 – Зона вільної торгівлі – 43,39% 

2. – Митний Союз – 1,92% 

3. – Економічний Союз – 5,65 % 

4. – Спільний ринок – 5,65 % 

5. Монетарний (валютний Союз) – 0 

6. Інтеграція в ЄЕП взагалі непотрібна – 35, 85%  

3. ЄЕП ТА ЄС  

Як впливає процес створення ЄЕП та стан реалізації стратегічного курсу на 

інтеграції в Європейський Союз?  

1 Прискорює інтеграцію в ЄС – 1,92% 

2 Унеможливлює інтеграцію в ЄС – 30,17% 

3 Уповільнює інтеграцію в ЄС – 49,06 % 

4 Не впливає на інтеграцію до ЄС - 15,08% 

5 Робить інтеграцію в ЄС непотрібною – 0 



6 Інше – 3,77% (“крок до рівноправної інтеграції в ЄС”, “важко сказати, 

оскільки стосовно України неможливо передбачити, на якому рівні інтеграції вона 

опиниться”).  

Отже, навіть якщо Єдиний економічний простір у підсумку зазнає фіаско саме як 

економічний проект (а в цьому переконана більшість українських експертів), його 

негативний вплив на внутрішнє на міжнародне становище України є і залишатиметься 

відчутним. 

3.10.4. Висновки та перспективи створення ЄЕП: 

Отже, утворення Єдиного економічного простору в Україні має насамперед 

політичне підгрунтя, а економічні інтереси чотирьох країн є настільки різними, що це 

може призвести до провалу проекту. Росії варто зосередитися на завданні посилення 

своєї економічної присутності і створення міцних взаємозв»язків і 

взаємодоповнюваності господарських структур країн СНД. Це допоможе створити 

«критичну масу» для переходу до інтеграційних відносин у перспективі. Тоді і виникне 

потреба в  сторін, що співробітничають, в узгодженні економічної політики, аж до 

вироблення єдиних правил гри. Не слід сліпо копіювати поетапну модель, успішно 

апробовану в ЄС. Конкретні умови в СНД зараз інші. Через наявні розбіжності і 

потужну протидію Заходу «четвірка» знову буксує на етапі ЗВТ. А тим часом є всі 

умови для створення спільних ринків з низки товарів і послуг. 

Очевидно, що у разі підписання і вступу в силу Угоди про створення Єдиного 

економічного простору Білорусі, Казахстану, Російської Федерації та України, Україна 

втратить можливість:  

1. Ініціювати та проводити переговори про створення зони вільної торгівлі з 

ЄС;  

2. Користуватись більшістю переваг та інструментів, закладених в 

концептуальний документ Європейської Комісії “Розширена Європа – сусідство” від 11 

березня 2003 р., насамперед, в частині доступу до ринку Європейського Союзу та 

забезпечення “чотирьох свобод”;  

3. Ставити питання про перехід до асоційованих відносин в ЄС навіть у 

перспективі;  

4. Виступати самостійним суб’єктом у переговорах з окремими країнами світу, 

союзами та міжнародними організаціями щодо зовнішньоторговельних режимів. 



Загалом, проект не відповідає законодавству України, підписаним міжнародним 

договорам і задекларованим зовнішньополітичним цілям України і тому рекомендую 

відкликати підпис української сторони під проектом Угоди про створення Єдиного 

економічного простору.  

Член фракції «Наша Україна» Юрій Єхануров: 

«Насамперед, що робиться: протиставляється Єдиний економічний простір і 

політика європейської інтеграції. Проблема полягає у тому, що ми упродовж багатьох 

років говорили про те, що інтегруватимемося на Захід. У результаті зараз ми маємо 

залізну завісу, і зараз ми говоримо про Єдиний економічний простір. Реальних кроків 

щодо створення цього ж таки Єдиного економічного простору окрім потрясінь повітря 

нема. Президенти свою справу зробили. А ось уряди все ніяк не можуть здійснити 

реальні кроки. Тут виступатиме перший віце-прем’єр Микола Азаров. Спитайте його: чи 

він домовився з колегами з Росії, з Казахстану, з Білорусії які саме питання будуть 

розглядатися першочергово? Наскільки я розумію, набір цих питань в кожної країни є 

свій. А це означає, що допоки ситуація заплутана, і реальних рішень нині не видно». 



4. ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Сьогодні Україна стоїть на цивілізаційному роздоріжжі між Європою та Євразією. 

Залежно від вибору, який буде зроблено, можна прогнозувати два відмінні сценарії 

розвитку держави, які призведуть до цілком різних результатів. Різницю між цими 

сценаріями можна наочно продемонструвати на прикладі різних сфер життя держави й 

суспільства. 

4.1. Правова сфера. 

Європейський сценарій: Забезпечуються високі стандарти поваги до прав і свобод 

кожного громадянина, безумовно виконується принцип верховенства права. Реальним 

джерелом влади стає народ. На основі системи стримувань і противаг під громадським 

контролем ефективно діють незалежні законодавча, виконавча та судова влада. Засоби 

масової інформації вільні й доносять до громадян увесь спектр думок і поглядів. 

Опозиція має реальний вплив на суспільне життя.  

Євразійський сценарій: Реальна влада належить вузькому колу осіб (президент, 

керівники найбільших олігархічних кланів). Діє безумовний принцип вищості “керівної 

вказівки” (навіть усної) над буквою й духом закону. Демократичні інституції 

(парламент, органи самоврядування, суд) перебувають під цілковитим контролем влади. 

Вільні засоби масової інформації відсутні, громадяни з усіх питань чують як єдино 

правильну одну точку зору - влади. Опозиція не має ніякого впливу. 

4.2. Економіка  

Європейський сценарій: Діє ефективна вільноринкова економіка, де всі суб’єкти 

господарювання підлягають однаковим для всіх, прозорим правилам гри. Панує чесна й 

сумлінна конкуренція. Податки сплачуються в бюджет і стають основою дієвих 

соціальних програм. Прозорість правил і процедур, надійні правові гарантії роблять 

Україну привабливою для інвестицій. Бізнес і політика стають відокремлені, оскільки 

умови успішності чи неуспішності бізнесу вже не залежать від чиновника. Рівень 

корупції й “тінізації” економіки суттєво знижуються. 

Євразійський сценарій: Розвивається “дикий” олігархічний капіталізм, де для 

різних структур встановлюються різні правила. Бізнес і політика злиті воєдино, бо 

вирішальною передумовою успіху в бізнесі залишається наближеність до влади, 

можливість маніпулювати бюджетними потоками й державними замовленнями, а 

вирішальною передумовою успіху в політиці – наявність величезних коштів для 



утримання “кишенькових” ЗМІ й підкупу виборців. Чесна конкуренція відсутня. Більша 

частина економіки залишається в “тіні”, податки з неї до бюджету не надходять; ці 

кошти служать дальшому збагаченню олігархів. Відсутність правових гарантій і чітких 

правил відлякує від України серйозних іноземних інвесторів. Рівень корупції 

залишається дуже високим. 

4.3. Соціальна сфера. 

Європейський сценарій: Ефективна економіка стає основою зростання реального 

добробуту громадян. Держава надає дієву допомогу тим, хто її насправді потребує. 

Якісна освіта й охорона здоров’я загальнодоступні. 

Євразійський сценарій: Хоча влада постійно підкреслює, що вона дбає про людей, 

більшість громадян живуть у злиднях, бо основну частину національних багатств 

привласнено олігархами. Система соціальної підтримки корумпована й недієва. Якісна 

освіта й охорона здоров’я недоступні для абсолютної більшості громадян, а еліта 

лікується й здобуває освіту за кордоном.  

4.4. Гуманітарна сфера. 

Європейський сценарій: На основі гуманістичних цінностей і національних 

традицій завершується формування єдиної української політичної нації з чітко 

окресленою ідентичністю, повагою до власної історії. Основою розвитку суспільства 

стають розвинені освіта й наука. Українська мова обслуговує всі сфери суспільного 

життя, мови й культури національних меншин підтримуються державою. Українська 

національна культура стає органічною частиною загальносвітового культурного 

процесу. 

Євразійський сценарій: Формування єдиної політичної нації штучно гальмується, 

українці залишаються поділеними за регіональною, мовною, конфесійною ознакою. 

Влада підтримує “розмиту” модель національної ідентичності, яка акцентує на 

“спільності історичних доль трьох братніх слов’янських народів” і ксенофобії 

(ворожості) до Західного світу.  Національні освіта й наука перебувають у занепаді. 

Українська мова, формально залишаючись однією з двох державних, фактично 

витісняється у вузьке “культурницьке” гетто. Всі найважливіші сфери суспільного 

життя натомість обслуговує друга державна (чи офіційна) мова – російська. Російська й 

російськомовна культурна продукція домінує на українському внутрішньому ринку, а 

українська культура в світі сприймається як регіональний додаток до російської. 



4.5. Україна і світ. 

Європейський сценарій. Україна стає шанованим членом світового 

співтовариства, помітним гравцем на міжнародній арені. Вона зберігає добросусідські 

відносини з усіма країнами-сусідами, але робить чіткий вибір на користь європейської 

та євроатлантичної інтеграції, набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Такий 

вибір сприяє піднесенню національної економіки (бо відкриває для українських товарів, 

послуг і капіталу величезний європейський ринок) і гарантує національну безпеку. 

Євразійський сценарій. Україна фактично стає країною-сателітом Росії і слухняно 

прямує у фарватері російської зовнішньої політики (навіть тоді, коли це очевидно 

суперечить українським національним інтересам). Її відносини з країнами Заходу 

залишаються вторинним чинником, що не повинен суперечити пріоритетові євразійської 

інтеграції в рамках ЄЕП, СНД та інших об’єднань, у яких домінує Москва. 

4.6. Підсумок. 

За умови вибору європейського сценарію розвитку Україна зберігає шанс в 

історично осяжній перспективі стати демократичною заможною державою з високими 

стандартами життя громадян, бути шанованим членом світового та європейського 

співтовариства. 

За умови вибору євразійського сценарію розвитку  Україна залишається бідною 

неправовою державою з низьким рівнем життя й високим рівнем корупції та 

адміністративної сваволі, що цілком перебуватиме у сфері політичних та економічних 

інтересів Росії. 



5. РЕКОМЕНДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТОВІ 

Виходячи з проведеного вище аналізу, можна стверджувати: далекосяжним 

національним інтересам України, потребам забезпечення добробуту її громадян, 

збереження неповторної культурної самобутності українського народу відповідає 

лишень європейський цивілізаційний вибір. Натомість євразійський вибір суперечить 

цим інтересам, оскільки може гарантувати громадянам України лишень збереження 

нинішніх злиднів і сваволі, а також ставить під загрозу саме подальше існування 

української нації з її мовою й культурою. 

Однак проблема українського вибору ускладнюється тим, що в суспільстві досі 

живі пережитки старої радянської ментальності, яка, всупереч очевидному переважанню 

Заходу за стандартами рівня життя й пошанування прав людини, на суто 

ірраціональному рівні сприймала Європу і США як потенційних ворогів-поневолювачів. 

На жаль, нова українська влада упродовж багатьох років не робила нічого для 

прищеплення українським громадянам нового бачення Європи й світу, а протягом 

останнього часу ця влада, прагнучи зберегти свої позиції, навіть широко експлуатувала 

стару радянську антизахідну риторику. За таких умов українське суспільство лишається, 

як і раніше, розділеним за віковою й географічною ознакою: на Заході, в Центрі й на 

Півночі держави, а також серед молоді безумовно переважають прихильники 

європейського цивілізаційного вибору, натомість на Сході й Півдні, а також серед 

людей старшого покоління переважають носії старої радянської ментальності, а відтак 

прихильники євразійського вибору. 

Відтак величезного значення набуває позиція національних еліт, обов’язок яких – 

переконати українських громадян у правильності європейського вибору, в необхідності 

такого вибору для підвищення рівня їхнього життя.  

У відповідності до Конституції України (ст.85) саме до компетенції Верховної Ради 

України належить визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, реалізувати які 

мають Президент та Кабінет Міністрів держави. Чинні на сьогодні засади ухвалювалися 

в перші роки незалежності й не містять чіткої відповіді на запитання: яким є 

стратегічний цивілізаційний вибір нашої держави? 

Тому на часі ухвалення нової редакції Засад внутрішньої та зовнішньої політики 

України, де європейський вибір, стратегічна мета повноправного членства в 

Європейському союзі та НАТО мають бути зафіксовані чітко й однозначно. 



У відповідності до цього Верховна Рада повинна буде здійснити величезну роботу з 

узгодження всього чинного українського законодавства з вимогами й нормами 

законодавства ЄС. А відтак вже сьогодні жоден закон не повинен ухвалюватися без 

висновків експертизи щодо його відповідності цим вимогам і нормам. 

Першочерговим кроком у цьому напрямкові повинне стати продумана й послідовна 

політична реформа, яка відновить баланс права й відповідальності в рамках кожної гілки 

влади, встановить дієву систему противаг у системі: сильний президент – сильний 

парламент – сильний відповідальний перед парламентом уряд, забезпечить незалежність 

суду й розвиток місцевого самоврядування, поставить владу під контроль народу. 

Паралельно має бути встановлено гарантії свободи засобів масової інформації, аби 

саме ганебне слово “темники” навіки залишилося в минулому. 

Всі ці заходи може бути проведено лише законами України, і тому необхідна 

консолідація всіх здорових сил парламенту в ім’я їх здійснення. 



6. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

32 ГРУПА 

Готуючись до захисту проекту: «Україна на великому кордонi. Цивiлiзацiйний 

вибiр» ми провели соцiологiчне дослiдження.  

Мета дослiдження: вивчення та визначення сформованої громадянської позицiї 

щодо геополiтичної орiєнтацiї України в iсторичному контекстi та на сучасному етапi. 

Для розкриття вищевказаної мети ми поставили перед собою декiлька задач, а саме: 

 - виявлення наслiдкiв Переяславської Ради; 

 - ставлення до цiєї подiї; 

 - оцiнка нового статусу України;  

 - ставлення до зближення України та Росiї. 

Ми провели анкетне опитування 336 респондентiв, а також взяли iнтерв’ю у 

декiлькох пересiчних громадян Києва, що зафiксовано в вiдеоматерiалах, представлених 

нами. 

Опитування було подiлено на два блоки: iсторичний та сучасний. 

Перше запитання було запитання-фiльтр i звучало воно наступним чином: 

Хто такий Богдан Хмельницький? На жаль iз 336-ти респондентiв четверо дали 

негативну вiдповiдь.  

Запитання iсторичного блоку, а саме: 

 - Як Ви вважаєте, Переяславська Рада – це приєднання України до 

Росiї чи об’єднання України з Росiєю, або щось iнше;  

 - Ваша оцiнка цiєї подiї; 

 - чи були альтернативи Переяславськiй Радi, i якщо «так», то якi? 

Цi питання були поданi нами, щоб виявити обiзнанiсть  опитуванних у данiй темi, а 

також виявити їх ставлення до  наслiдкiв цiєї подiї. 

Для другого блоку – сучасного, було подано такi запитання:  

 - чи можна провести паралелi  мiж Переяславською Радою та 

сучасним станом взаємовiдносин України з Росiєю? 

 - дайте оцiнку можливому зближенню України з Росiєю. 

Питання сучасного блоку мали на метi з’ясування громадянської позицiї 

респондентiв щодо сучасного геополiтичного становища України, зокрема, 



взаємовiдносин з Росiйською федерацією, а також визначення думки про перспективи та 

актуальнiсть українсько-росiйських зв’язкiв. 

Перед детальнішим аналiзом опитування зауважимо, що коли був використаний 

такий метод вибiркового вiдбору як стихiйна виборка. Тож результати данного 

опитування можна розповсюдити лише на опитанних респондентiв, але не на все 

населення України. 

У питанні проте, чим була Переяславська Рада: угодоюПри визначеннi про 

приєднання України до Росiї(на правах васала), чи угодою про возз’єднання України та 

Росiї (на рiвноправнiй основi) переважаюча бiльшiсть опитуваних – 172 чоловiка 

визначили цю подiю, як приєднання , 78 респондентiв констатували угоду як 

возз’єднання України з Росiєю, 86 – не знайшли адекватного визначення цієї події. 

Дехто з респондентів запропонував таку оцінку:Деякi визначились так: спочатку це було 

приєднання на рiвноправнiй основi, яке потiм набрало вигляд васалiтет. 

Результати цього запитання наглядніше вiдображені в об’ємному варiантi кругової 

дiаграми: 

 

172(51,19%)
приєднання

78(23,21%)об'єднання

86(25,60%)iнше

 

 

Оцiнювання Переяславської Ради нашими респондентами ми представили в 

наступнiй таблицi: 

Значення Код частота % для всiх 

груп 

Позитивна 1 56 16,67 

Шв.позит., нiж 

негативна 

2 45 13,39 

нейтральна 3 89 26,49 

Шв.негат., нiж 

позитивна 

4 70 20,83 

негативна 5 76 22,62 



Всього  336 100 

 

Проглядаючи таблицю, можна визначити, що вiдповiдi на запитання розсiянi 

достатньо рiвномiрно, тобто у респондентiв немає чiтко визначеної тенденцiї в 

оцiнюваннi даної подiї. Загалом превалює нейтральне ставлення до iсторичних 

результатiв Переяславської Ради, але з ухилом у сторону негативного оцiнювання. 

Аналiзуючи наявнiсть альтернатив Переяславськiй Радi, можна визначити, що 

бiльшiсть респондентiв не має чiткого уявлення про можливiсть або неможливiсть будь-

яких альтернатив цiєї подiї. На нашу думку, це можна пояснити необiзнанiстю 

респондентiв в данiй темi. Бiльша частина опитуваних здобула освiту за радянських 

часiв, коли події Переяславської Ради подавалися досить односторонньо.  

Результати цього запитання наглядно демонструє така дiаграма: 
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33,63%-так 19,64%-нi 46,73%-важко

вiдповiсти

Альтернативи

 

З метою виявлення основних альтернатив Переяславськiй Радi за поданими 

респондентами варiантами, ми використали метод групування та визначили модливості: 

1. Альтернативи, якi на думку респондентiв призвели б до позитивних наслiдкiв для 

України: боротьба за створення самостiйної незалежної держави за підтримки однією з 

вказаних респондентами країн (їх було названо три: Польща, Туреччина або Османська 

iмперiя, Швецiя), але. Один респондент вбачає альтернативою приєднання України до 

Австрiї. 

Серед позитивних для України союзів Росія не фігурує. 

2. Альтернативи. Союз з Росією розглядається як єдино можливий, щоправда 

зауважується необхідність переглянути юридичні сторони угоди в напрямку бiльш 

жорсткого обгрунтування власної позицiї України. 

3. Респонденти стверджують наявнiсть альтернатив, але в силу вiдсутностi 

достатньої iнформацiї не можуть чiтко сформулювати свою думку. Приклад: 



«Нiколи не треба пiдписувати нiяких угод з Росiєю». 

Ця теза перегукується з першим запитаннями сучасного блоку нашого опитування. 

При аналiзi можливостей проведення паралелей мiж Переяславською Радою та станом 

сучасних взаємовiдносин України та Росiї ми розробили таку таблицю, яка давала б 

можливість виявити залежність відповідей респондентiв вiд їх рiвня освiти.  

 

Висновок: спираючись на данi таблицi можна стверджувати, що рівень освіти 

вплинув на можливість відповідати респонденту при аналізі сучасної ситуації. Але 

попри це бiльшicть  опитуваних незалежно вiд освiченого  рiвня знаходять багато 

спiльного мiж станом сучасних вiдносин України з Росiєю. 

Порiвнюючи ставлення респондентiв до взаємовiдносин України з Росiєю на 

сучасному етапi та в iсторичному контекстi простежується така тенденцiя: респонденти 

виявляють бiльшу категоричнiсть в оцiнюваннi, а також більшу поляризацiя думок у той 

час при оцiнцi віддалених у часі подій опитуванi виявляють нейтральнфше ставлення. 

 

Вiк\оцiнка 

зближення 

+ +\– нейтральна –\+ – 

До 18 рокiв 

включно 

20 28 23 36 59 

19 – 32 роки 18 11 16 8 28 

33 – 46 рокiв 15 9 15 7 12 

47 – 60 рокiв 19 4 9 9 5 

Пiсля 60 рокiв 16 2 2 2 5 

 

 вища сер.спецiальна заг.середня непов.серед. всього

так 81 | 

53,29% 

8 | 27,59% 6 | 75% 62 | 55,36% 157 

|52,16% 

Нi 71 | 

46,71% 

21 | 72,41%  2 | 25%  50 | 44,64% 144 |

47,84% 

всього 152| 

100% 

29 | 100% 8 | 100% 112 | 100% 301 | 

100% 



При оцiнюваннi можливого зближення України та Росiї на сучасному етапi 

простежується така закономірність: старші вiкові категорiї перспективніше оцінюють 

перспективи щодо йього питання.  

Висновок: у ходi cоцiологiчного дослiдження наша група з’ясувала громадянську 

позицiю щодо оцiнки наслiдкiв Переяславської Ради та її впливу на майбутнє України. 

Громадяни, якi брали участь в опитуваннi, виявились полiтично небайдужими та 

здатними до аналiзу певних iсторичних подiй. 



Соціологічне опитування 
32-а історико-філософська група 

Анкетне опитування громадян. 

В рамках підготовки до захисту наукового проекту «Україна на Великому Кордоні. 

Цивілізаційний вибір» організатори проекту проводять опитування громадян з метою 

5'ясування їх громадської позиції щодо наслідків Переяславської Ради 1654 року (між 

Україною і Росією). 

Просимо Вас взяти участь у нашому опитуванні та відверто відповісти на 

кожне 

запитання. 

Анкетне опитування є анонімним, тому підписувати анкету не потрібно. 

Відверті відповіді на наші запитання дуже допоможуть нам у підготовці 

цього 

проекту та виробленні адекватної думки щодо орієнтації українських громадян. 

Правила заповнення анкети 

• уважно прочитайте анкету 

• кожну позицію, яка збігається з Вашою думкою, позначте кружком 

• якщо запитання відкрите, пишіть у відведеному для цього місці власну думку 

(відповідь) 

АНКЕТА 

1. Чи знаєте Ви, хто такий Богдан Хмельницький? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

2. Як Ви вважаєте, Переяславська Рада 1654 року-це …!| 

а) приєднання України до Росії (як васал); 

б) об'єднання України з Росією (на рівноправній основі); 

в) інше. 

3. Ваша оцінка цієї події: 

а) позитивна; 

б) швидше позитивна, ніж негативна; 

в) нейтральна; 



г) швидше, негативна, ніж позитивна; 

д) негативна. 

4. Чи були, на Вашу думку, альтернативи Переяславській Раді: 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти; . 

г) якщо «так», то які? ___________________________________________  

5. Чи можна, на Вашу думку, провести паралелі між Переяславською Радою та 

сучасним станом взаємовідносин України з Росією? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

6. Ваша оцінка можливого зближення України з Росією на сучасному етапі: 

а) позитивна; 

б) швидше позитивна, ніж негативна; 

в) нейтральна; 

г) швидше негативна, ніж позитивна; 

д) негативна. 

Тепер декілька слів про себе: 

1. Ваш вік ___________________________________________________________ 

2. Стать: 

□ - жіноча; 

□ - чоловіча. 

3.Рід занять __________________________________________________________ 

4. Освіта: 

-вища; 

- незакінчена вища; 

- середня спеціальна; 

- загальна середня; 

- неповна середня. 


