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Abs tract. The article analyzes the influence of the globalization processes on the socio-
political and economic situation in Ukraine and its regions, as well as the 
possible consequences of its entry to the NATO, WTO, and CES. The problem
related to the attitude of Russia and the USA to this situation is considered.

Су час ний гло ба лі за цій ний про цес яв ляє со бою вза є мо дію ос нов них суб’єк тів з
ме тою до сяг нен ня кон крет них ре зуль та тів: для США – це роз ши рен ня сфе ри 
впли ву; для Ро сії – по вер нен ня втра че них по зи цій; для Ки таю – за без пе чен ня “ве -
ли ко го про ри ву”; для кра їн му суль ман сько го сві ту – за без пе чен ня ре не сан су му -
суль ман ських цін нос тей і т. д.  наз ва ні стра те гіч ні ці лі виз на чи ли ха рак тер і зміст 
вза є мо від но син між ос нов ни ми суб’єк та ми су час но го гло ба лі за цій но го про це су. Вза -
є мо від но си ни між учас ни ка ми на бу ли ха рак те ру про ти борс тва. Во но про яв ля єть ся
у від род жен ні еле мен тів “хо лод ної вій ни”, но во му вит ку гон ки озб ро єнь, 
неп ри хо ва но му про тис тав лен ні куль тур них цін нос тей в за леж нос ті від ет ніч ної та
ре лі гій ної при на леж нос ті. Вод но час кож ний з учас ни ків свої ре аль ні стра те гіч ні ці -
лі прик ри ває ка муф ляж ною обо лон кою. США, нап рик лад, для роз ши рен ня сфе ри
сво го впли ву ви ко рис то ву ють гас ло здій снен ня сві то вої де мок ра тич ної ре во лю ції за
аме ри кан ським взір цем. Піс ля по дій 11 ве рес ня 2001 р. пре зи дент США Дж. Буш у
сво їх вис ту пах про го ло сив та ку док три ну: “З Аф га ніс та ну й Іра ку ми по ча ли сві то -
ву де мок ра тич ну ре во лю цію, яка бу де три ва ти до ти, по ки всі дес по тич ні ре жи ми
Близь ко го Схо ду не ви яв лять ся ски ну ти ми і не змі нять ся де мок ра тич ни ми. Біль ше
то го, ця ре во лю ція не за кін чить ся, по ки світ у ці ло му не ста не де мок ра тич ним. Ми
здій сню є мо цей по хід то му, що ми – це доб ро, а на ші во ро ги – зло, ми – “єди на, що
збе рег ла ся, мо дель роз вит ку”, і ли ше в де мок ра тич но му сві ті Аме ри ка змо же по чу -
ва ти ся без печ но” [1]. Іде о ло ги Ро сії стра те гіч ну ме ту прик ри ва ють гас лом особ ли вої
мі сії ро сі ян як зби ра чів і хра ни те лів іс тин них люд ських цін нос тей, як особ ли во го на -
ро ду, об ра но го Бо гом. Так, ві до мий ро сій ський со ці аль ний фі ло соф Р.Г. Янов ський
пи ше, що “впро довж ос тан ніх двох сто літь по чи нає ста но ви ти ся но вий тип со ці аль -
ної са мо ор га ні за ції, що спи ра єть ся на твор чу ін ди ві ду аль ність. І тут на віть дер жа ва
мо же бу ти наз ва на со бор ною су куп ніс тю ін ди ві ду аль нос тей. На наш пог ляд, це русь -
ко- ро сій ське сус пільс тво, що при хо ва но спи ра єть ся на схід ні тра ди ції са мов дос ко на -
лен ня лю ди ни- о со бис тос ті” [2].
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Стра те гіч ні ці лі (ре аль ні й при хо ва ні) виз на чи ли так тич ні при йо ми го лов них
учас ни ків сто сов но реш ти на ро дів- із го їв. Ми зу пи ни мо ся ли ше на од но му ас пек ті ці -
єї склад ної і са мос тій ної проб ле ми, а са ме на став лен ні до си ту а ції, що скла ла ся в Ук -
ра ї ні, з бо ку двох суб’єк тів – Ро сії і США.

Став лен ня ро сій ської елі ти до Ук ра ї ни мож на вва жа ти, ско ріш, тра ди цій ним,
тоб то сприй нят тя Ук ра ї ни в кра що му ви пад ку як пе ри фе рії, а в гір шо му – як ко ло -
нії Ро сій ської ім пе рії.

Стра те гіч ну ме ту США що до Ук ра ї ни ба чи мо в книж ці З. Бже зин сько го “Ве ли -
ка ша хо ва гра”. У ній Ук ра ї на пос тає як за сіб тис ку на ос лаб ле ну Ро сію [3]. “Ім пе рія
без Ук ра ї ни, – пи ше Бже зин ський, – бу де, в кін це во му під сум ку, оз на ча ти, що Ро сія
ста не більш “азі ат ською” і більш да ле кою від Єв ро пи дер жа вою”. “Від не сен ня 
Ук ра ї ни до Єв ро пи, – про дов жує свою дум ку Бже зин ський, – мог ло б ста ти по во рот -
ним пун ктом для са мої Ро сії. Од нак це та кож оз на чає, що виз на чен ня мо мен ту 
вза є мо від но син Ро сії з Єв ро пою – як і ра ні ше, спра ва май бут ньо го (“виз на чен ня” в
то му ро зу мін ні, що ви бір Ук ра ї ни на ко ристь Єв ро пи ви су не як на ріж не прий нят тя
Ро сі єю рі шен ня: або та кож ста ти час ти ною Єв ро пи, або за ли ши тись єв ра зій ським 
із го єм, тоб то по-с прав жньо му не на ле жа ти ні до Єв ро пи, ні до Азії і заг руз ну ти у
кон флік ті з кра ї на ми “ближ ньо го за ру біж жя” [3]. Так ти ка ж США, а та кож і кра їн
НА ТО, сто сов но Ук ра ї ни чіт ко виз на чи ла ся в кін ці 2006-го – на по чат ку 2007 рр. До
ос нов них так тич них хо дів мож на від нес ти:

по- пер ше, прис ко ри ти про цес вход жен ня Ук ра ї ни до НА ТО,  навіть іг но ру ю чи
дум ку на се лен ня;

по- дру ге, спи ра ю чись на членс тво Ук ра ї ни в цій вій сько во- по лі тич ній ор га ні за -
ції, США як член НА ТО от ри мує пра во: а) на вход жен ня вій сько во- мор ських сил
США в пор ти Ук ра ї ни і ра зом з ту рець ким фло том ма ти ме мож ли вість пре син гу-
ва ти за лиш ки Чор но мор сько го фло ту; б) роз мі щен ня еле мен тів ПРО на те ри то рії
Ук ра ї ни, про що свід чать від вер ті за я ви ке рів ни ків США; в) на згор тан ня ВПК Ук -
ра ї ни, по си ла ю чись на прик рит тя те ри то рії кра ї ни вій сько ви ми си ла ми НА ТО; 
г) мо раль ної і ма те рі аль ної під трим ки про а ме ри кан ських ре жи мів на Кав ка зі і в 
Се ред ній Азії.

У світ лі гло ба лі за ції Ук ра ї ні заг ро жує ще од на не без пе ка. Во на пов’яза на з очі ку -
ва ним вход жен ням кра ї ни в СОТ. Сла бо струк ту ро ва ний на ці о наль ний ри нок за
низь ких тем пів рес трук ту ри за ції про мис ло вос ті, зок ре ма ма ши но бу ду ван ня, аг рар -
но го сек то ру, мо же не вит ри ма ти на тис ку за кор дон ної про дук ції. Як ви хід із си ту а -
ції, що скла ла ся, уряд на ма га єть ся зас то су ва ти еле мен ти “рей га но мі ки”. Суть її прос -
та і зруч на для зас то су ван ня: зап ро вад жу єть ся під ви ще не ми то на ін вес ти ції на то -
ва ри, що вво зять ся в кра ї ну, і од но час но зни жу ють ся по дат ки на ін вес ти ції в на ці о -
наль ну еко но мі ку. Це по вин но, за іде єю, спри я ти за вер шен ню про це су рес трук ту ри -
за ції ос нов них га лу зей на род но го гос по дарс тва.

Од нак зап ро вад жен ня “рей га но мі ки по- ук ра їн ськи” не мог ло не за гос три ти вза -
є мо від но син між за хід ни ми і схід ни ми ре гі о на ми кра ї ни. На се лен ня За хід ної Ук ра ї -
ни пе ре важ но зай ня те в сіль сько му, ліс но му гос по дарс тві, ді яль ніс тю в рек ре а цій ній
сфе рі. Тех ні ка та ус тат ку ван ня для цих сфер за ку по ву ють ся в ос нов но му в Авс трії,



Ні меч чи ні, Ро сії, Швей ца рії то що. На бу ла по ши рен ня тут і прак ти ка пе ре ки дан ня
тран спор тних за со бів, куп ле них в Єв ро пі, з ме тою їх пе реп ро да жу на рин ках Ук ра ї -
ни та ін ших кра їн. Під ви щен ня мит них та ри фів не мог ло не вда ри ти по ки ше ні 
під при єм ців, фер ме рів. Ін те ре си аг рар но го, пе ре роб но го і тор го во го ка пі та лу за хід -
но ук ра їн сько го ре гі о ну ві доб ра жа ють ся по лі тич ни ми ут во рен ня ми, які вхо дять до
бло ків БЮТ та “На ша Ук ра ї на” чи спів чу ва ють їм.

За Пар ті єю ре гі о нів і ді ю чим уря дом сто ять ве ли кий фі нан со вий, про мис ло вий,
га зо во- наф то вий, тран спор тний ком плек си.

Мож на лег ко пе ред ба чи ти, що од ним з пи тань, яке ста не пред ме том гос трої 
дис ку сії між Єв ро пей ським Со ю зом і ке рів ниц твом НА ТО, з од но го бо ку, та ке рів -
ниц твом Ук ра ї ни, з ін шо го, ста не до ля ук ра їн сько го ВПК.

Ук ра ї на, яка за ра дян ських ча сів бу ла од ним із цен трів роз вит ку ВПК, зно ву мо -
же роз гля да ти ся як мож ли вий пар тнер у цьо му про це сі. На га да є мо, що кон вер сії
під при ємств, які зай ма ли ся ви роб ниц твом озб ро єнь чи ком плек ту ю чих для них, з ві -
до мих при чин не від бу ло ся. По час ти ряд під при ємств бу ло за кон сер во ва но, 
по час ти пу ще но на ме та лоб рухт. Не ве ли ка час ти на про дов жу ва ла ви роб ля ти зброю
на за мов лен ня.

Участь у ре а ні ма ції і роз вит ку ВПК має ве ли кі пе ре ва ги, на що не слід зап лю щу -
ва ти очі. По- пер ше, зброя – це вель ми до ход ний то вар, який має знач ний по пит на
сві то во му рин ку. Ось чо му про від ні дер жа ви сві ту не ба жа ли б ба чи ти на ньо му 
Ук ра ї ну. По- дру ге, жод на га лузь на род но го гос по дарс тва сьо год ні не дає та ко го пош -
тов ху для роз вит ку при род ни чих, тех ніч них, сус піль них на ук, як ВПК. По- тре тє,
сві то ва прак ти ка зас від чує, що ти ра жу ван ня до сяг нень ВПК в ци віль ний сек тор у
де кіль ка ра зів ско ро чує про цес уп ро вад жен ня на у ко вих ін но ва цій у кін це вий 
про дукт чи пос лу гу по рів ня но з тим, ко ли ці ін но ва ції йдуть без по се ред ньо че рез 
ци віль ні сек то ри. По- чет вер те, це ви ма гає ви со ко го про фе сій но го рів ня спе ці а ліс тів,
від по від ної їх під го тов ки у нав чаль них зак ла дах, ос кіль ки ВПК не тер пить ди ле тант -
ства.

Під при ємс тва ВПК Ук ра ї ни мо жуть роз ви ва ти ся ли ше в рам ках між на род них
на у ко во- нав чаль но- про мис ло вих ком плек сів (ННПК), ос кіль ки жод на кра ї на, у
тому чис лі й США, са мос тій но цю га лузь “не по тяг нуть”. Пе ред Ук ра ї ною є два шля -
хи сто сов но ВПК. Пер ший – про дов жи ти руй ну ва ти цю га лузь на род но го гос по дарс -
тва. Дру гий – об’єд на ти мож ли вос ті ЄЕП і, ви ко ну ю чи за мов лен ня ін ших кра їн, ре -
а ні му ва ти під при ємс тва ВПК, а ра зом з тим – і ін ші га лу зі еко но мі ки. Але цей ви бір
Ук ра ї ни не впи су єть ся у стра те гіч ний курс про від них дер жав сві ту. У цьо му ас пек ті
слід роз гля да ти за я ви ке рів ни ків ЄС, США, Ні меч чи ни та ін. З цьо го при во ду, як ми
вже від зна ча ли, З.  Бже зин ський у сво їй книж ці “Ве ли ка ша хо ва гра” як іде о лог від -
вер то пи ше, що ке рів ниц тву США тре ба роз гля да ти Єв ра зію як дже ре ло 
си ро ви ни для су пер дер жа ви, а Ук ра ї ну – як за сіб тис ку на Ро сію.

То му всі роз мо ви про де мок ра тич ність чи не де мок ра тич ність ви бор чо го про це су в Ук -
ра ї ні – це прик рит тя для ре а лі за ції стра те гіч них пла нів про від них дер жав 
сві ту. Кра ще заз на ти вит рат, об чис лю ва них міль йо на ми до ла рів, на під трим ку так зва них
“опо зи цій”, ніж по тім втра ча ти мі льяр ди на рин ках тор гів лі най но ві ши ми озб ро єн ня ми.
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Які заг ро зи ви ни ка ють для Ук ра ї ни в ра зі об’єд нан ня зу силь з кра ї на ми ЄЕП?
По- пер ше, пог либ лю єть ся еко но міч на за леж ність про мис ло вос ті Ук ра ї ни від Ро сії.
По- дру ге, ви ма льо ву єть ся об ме жен ня збу ту про дук ції Ук ра ї ни – пе ре важ но рам ка -
ми Єв ра зії. По- тре тє, у сві до мос ті і по ве дін ці на се лен ня Схід ної Ук ра ї ни за ли шать -
ся де мок ра тич ні цін нос ті кор по ра тив ної спря мо ва нос ті.

При роз гля ді про це сів гло баль но го рів ня не мож на не по мі ча ти їх впли ву на про -
це си, що від бу ва ють ся на за галь но ук ра їн сько му прос то рі. Ко лиш ній Пре зи дент 
Ук ра ї ни Л. Куч ма, без сум нів но, був пра вий, ко ли пи сав, що Ук ра ї на не Ро сія. Особ -
ли вість Ук ра ї ни по ля гає в то му, що на її прос то рі вза є мо ді ють два ос нов ні со ці о куль -
тур ні про це си. Пер ший, умов но наз ве мо йо го “про за хід ним”, ба зу єть ся на цін нос ті
ін ди ві да, йо го ав то но мії, са мос тій нос ті, са мо по ва зі і т. п. Іс то рія ви ник нен ня ці єї цін -
нос ті пов’яза на з ви ник нен ням дріб но го і се ред ньо го при ват но го гос по дарс тва (це -
хо ве ви роб ниц тво, тор гів ля, обс лу го ву ван ня спо жи ва ча). Ос кіль ки в кра ї нах За хід -
ної Єв ро пи дріб ний і се ред ній біз нес дає в на ці о наль ні бюд же ти до 60% до хо ду, дер -
жа ва дбає про ство рен ня на леж них умов для йо го ефек тив но го фун кці о ну ван ня. За -
хід на Ук ра ї на – це ре гі о ни пе ре важ но дріб но го і се ред ньо го біз не су. До них мож на
від нес ти знач ну час ти ну під при єм ниць ко го сек то ру пів ден них і цен траль них ре гі о -
нів. Вив чен ня со ці аль но го скла ду уч нів та сту ден тів нав чаль них зак ла дів зас від чує,
що знач на час ти на тих, хто ни ні нав ча єть ся, – це ви хід ці із сі мей під при єм ців дріб -
но го та се ред ньо го рів ня. Слід ска за ти, що цей вид біз не су в Ук ра ї ні пе ре важ но ті -
ньо вий, точ ні ше, “не фор маль ний”. Дер жав ні ор га ни й ус та но ви, у то му чис лі й Вер -
хов на Ра да, за ро ки не за леж нос ті ма ло що зро би ли у ство рен ні від по від но го ор га ні -
за цій но- пра во во го по ля для роз вит ку да но го сек то ру еко но мі ки. Біль ше то го, пос -
тій ні “на їз ди”, ха бар ниц тво, здир ниц тво, нед бальс тво з бо ку дер жав них чи нов ни ків
сто сов но при ват но го сек то ру не мог ло не спро во ку ва ти хви лі про тес тів, ак тив ни ми
учас ни ка ми і ви раз ни ка ми яких ста ла мо лодь, що нав ча єть ся. Вис ту пи на май да нах
міст – це, знач ною мі рою, вис ту пи “зна віс ні лої од жа хів ка пі та ліс тич ної екс плу а та -
ції дріб ної ук ра їн ської бур жу а зії”. По лі тич ні лі де ри та їх ні іде о ло ги на да ли цим вис -
ту пам фор ми та ких цін нос тей, як де мок ра тія, ет ніч ні, мов ні особ ли вос ті ре гі о нів,
кон фе сій то що. Як ба чи мо, ні чо го но во го, по рів ня но з по пе ред ні ми де ся ти річ чя ми і
сто річ чя ми, в по лі тич них про тес тах в Ук ра ї ні не від бу ва єть ся.

Дру гий со ці о куль тур ний про цес, що роз ви ва єть ся на Схо ді та Пів дні Ук ра ї ни,
та кож має свою іс то рію. Ос во єн ня зе мель у цьо му ре гі о ні від бу ва ло ся шля хом ко ло -
ні за ції, так, як це від бу ва ло ся, приб лиз но, у США. Роз ви ток зем ле робс тва на сте по -
вих прос то рах, ос во єн ня при род них ре сур сів ви ма га ло ство рен ня ве ли ких ак ці о нер -
них ком па ній, то ва риств, фі нан со вою ос но вою яких був ін тер на ці о наль ний ка пі тал.
Уп ро довж ХХ і по чат ку ХХІ сто літь змі ню ва ли ся суб’єк ти влас нос ті на за со би і ре -
зуль та ти ви роб ниц тва, але со ці аль ні від но си ни учас ни ків ви роб ниц тва май же не
змі ни ли ся. Пра цю ю чий, як і ра ні ше, мо же за до воль ни ти свої пот ре би й ін те ре си як
член со ці аль ної ор га ні за ції ли ше че рез участь в ре а лі за ції ці лей кор по ра ції. Та ка
фор ма від но син між ро бо то дав цем і най ма ним пра ців ни ком має наз ву кор по ра тив -
ної де мок ра тії. Той, хто не сприй має цьо го, той ні чо го не зро зу мів у про це сах, які від -
бу ва ють ся у Схід ній та Пів ден ній Ук ра ї ні.



Мож на зро зу мі ти і сприй ня ти нев до во ле ність на се лен ня За хід ної Ук ра ї ни тим,
що про мис ло вість Схо ду не за до воль няє пот реб під при єм ців за хід них ре гі о нів у тех -
ні ці, об лад нан ні для дріб но го ви роб ниц тва, яке за ви со ки ми ці на ми до во дить ся 
за ку по ву ва ти за кор до ном. На жаль, уряд кра ї ни, ор га ни міс це во го са мо уп рав лін ня
сьо год ні не ма ють ре зер вно го фон ду, який до по міг би пе ре вес ти під при ємс тва ма ши -
но бу ду ван ня на ви роб ниц тво су час ної тех ні ки і ус тат ку ван ня для ком плек сно го за -
без пе чен ня пот реб аг рар но го сек то ру, пе ре роб ної, хар чо вої про мис ло вос ті. 
У свою чер гу, під при ємс тва наз ва них га лу зей над то слаб кі у фі нан со во му від но шен -
ні, щоб ку пу ва ти про дук цію ма ши но бу ду ван ня і тим са мим спри я ти, щоб во на 
ста ва ла при бут ко вою. За я ви Єв ро пей сько го Со ю зу про на дан ня фі нан со вої, тех но -
ло гіч ної до по мо ги для про ве ден ня кон вер сії під при ємств обо рон ної про мис ло вос ті
за ли ши ли ся за я ва ми. Це мож на ба чи ти на прик ла ді зак рит тя Чор но биль ської АЕС,
бу дів ниц тва дру го го бло ку на Хмель ниць кій АЕС та ін. То му сьо год ні мо ва по вин на
йти про по шук дже рел ство рен ня ре зер вно го фон ду для пе ре ос на щен ня га лу зей ма -
ши но бу ду ван ня.

Стис лий роз гляд си ту а ції, яка скла ла ся сьо год ні в Ук ра ї ні, по ка зує, що на 
пов сяк ден но му пуб ліч но му рів ні по лі тич ні лі де ри на ма га ють ся схи ли ти сус піль ні
нас трої в бік спра вед ли вос ті чи нес пра вед ли вос ті по лі ти ки, яку про во дить той чи ін -
ший уряд, од нак на ла тен тно му (при хо ва но му від на ро ду) рів ні йде жор сто ка 
бо роть ба за ви бір шля ху роз вит ку кра ї ни. За раз уже мож на спос те рі га ти, як де я кі
кра ї ни Схід ної Єв ро пи зни ка ють як про мис ло ві і пе рет во рю ють ся на ре гі о ни 
ти ра жу ван ня про дук ції за хід них кра їн та США. Дум ку, яка зву чить з уст пред став -
ни ків тих чи ін ших кіл про те, що про дук цію ук ра їн ських під при ємств ніх то не ку -
пує і їх тре ба зак ри ти, мож на зро зу мі ти, але її не мож на сприй ня ти. Сво го ча су ве ли -
кий Ган ді по ка зав прик лад став лен ня до на ці о наль но го про дук ту. Тож як що Ук ра ї на
від мо вить ся роз ви ва ти влас ну про мис ло вість, во на зник не як ве ли ка єв ро пей ська
дер жа ва. Над цим вар то по роз мір ко ву ва ти.

По я ва но вих проб лем, пов’яза них з про це са ми на між на род но му і на ці о наль но -
му рів нях, зму шує ке рів ниц тво кра ї ни шу ка ти шля хи для ком про мі сів, кон сен су су
між по лі тич ни ми та уп рав лін ськи ми елі та ми. Та ких шля хів мож на наз ва ти де кіль ка.

По- пер ше, у зов ніш ній по лі ти ці ке рів ниц тву Ук ра ї ни до ве деть ся все так са мо
йти “по ле зу но жа”, ба лан су ва ти на ка на ті, що з’єд нує За хід зі Схо дом.

По- дру ге, про ве ден ня дос тро ко вих пар ла мент ських ви бо рів – це ви мо га ча су. 
Їх про ве ден ню має пе ре ду ва ти вне сен ня змін до За ко ну Ук ра ї ни “Про ви бо ри”. 
Для Ук ра ї ни оп ти маль ним мо же ста ти по єд нан ня пар тій ної і ма жо ри тар ної сис тем.
Це доз во ли ло б іс тот но по ліп ши ти якіс ний склад пред став ниць ких ор га нів 
вла ди.

По- тре тє, не об хід не прий нят тя За ко ну Ук ра ї ни “Про суд і су до чинс тво”. Суд ді
по вин ні не приз на ча ти ся зго ри, а оби ра ти ся на ро дом на кон крет ні стро ки.

По- чет вер те, во че видь, біль ша час ти на по лі тич ної елі ти доз рі ла до то го, щоб зро -
зу мі ти не об хід ність прий нят тя і зап ро вад жен ня в жит тя за ко ну “Про ад мі ніс тра тив -
ний уст рій Ук ра ї ни”. Ос нов на ідея цьо го за ко ну по вин на по ля га ти в зак ріп лен ні за
гро ма дою фун кцій ос нов но го осе ред ку сус піль но го уст рою кра ї ни.
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По-п’яте, ба жа на роз роб ка ти по вих (за ана ло гі єю з Іта лі єю, Ве ли кою Бри та ні єю)
ком плек сних со ці аль них прог рам роз вит ку вза є мин між ре гі о на ми.

По- шос те, наз рі ла пот ре ба у роз роб ці і зап ро вад жен ні на ці о наль но- пат рі о тич них
прог рам під гас лом “Ми – ук ра їн ці”.

На за вер шен ня мож на кон ста ту ва ти, що по лі тич на елі та Ук ра ї ни за на яв нос ті ба -
жан ня мо же роз ро би ти і ре а лі зу ва ти влас ний шлях со ці аль но го роз вит ку і за без пе -
чи ти гід не міс це для сво го на ро ду у сві то во му спів то ва рис тві.
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