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Сергій Рахманін

Україна-2010 —  
нова влада, старі загрози

Замість вступу

2010 рік виявився дуже цікавим, вельми складним та вкрай по-
вчальним для української політики. Дії нової влади на чолі з Яну-
ковичем були передбачуваними й несподіваними водночас.

Останні події наочно продемонстрували, наскільки враз-
ливою є українська демократія. Попри те, що певні зміни, 
які відбувалися у державі, у країні, у суспільстві протягом 
останніх років (зокрема, після Помаранчевої революції) бага-
тьом вітчизняним та закордонним спостерігачам здавалися 
об’єктивними та незворотними.

Відносна ефективність нинішнього політичного режиму зу-
мовлена насамперед монолітністю чинної провладної команди. 
Вперше в новітній історії української державності керівник кра-
їни спирається на безумовну підтримку формалізованої парла-
ментської більшості, прем’єра, спікера, уряду, всіх без винятку 
губернаторів, прокуратури та більшості суддівського корпусу. 
Доленосне рішення Конституційного Суду, яким скасовано так 
звану політичну реформу й відновлено масштабні повноважен-
ня президента, лише де-юре зафіксувало ту повноту влади, 
якою де-факто вже користувався діючий глава держави.

 Сергій Рахманін (нар. 1969 р.) — редактор відділу політики тижневика “Дзеркало тижня”
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Президент навіть за часів Леоніда Кучми час від часу стикав-
ся з доволі серйозним спротивом з боку значної частини депу-
татського корпусу та місцевої влади. Деякі спікери та прем’єри 
виступали публічними опонентами глави держави, вплив пре-
зидента ніколи не розповсюджувався на цілу суддівську сис-
тему. Незважаючи на численні спроби, Кучмі не вдалося вста-
новити тотальний контроль над Верховним та Конституційним 
судами. Окрему групу впливових гравців традиційно становили 
керівники найпотужніших фінансово-промислових угруповань, 
інтереси яких далеко не завжди збігалися із інтересами Банко-
вої. Ще складнішою була президентська доля Віктора Ющенка, 
який наприкінці своєї каденції примудрився налаштувати проти 
себе переважну частину політичних та регіональних еліт. За різ-
них політичних обставин неодмінно існувала (часом природна, 
часом штучно створена) система стримувань та противаг. Це 
позбавляло можливості будь-який центр політичного впливу 
перебрати усю повноту влади в країні.

Натомість нині Янукович користується необмеженим впли-
вом. Опозиція є дезорганізованою, розхристаною, розгубленою 
та переляканою. Опосередковано на її стан вплинула позиція 
різноманітних західних інституцій, зокрема, європейських, чия 
реакція на події в Україні стала помітно стриманішою та обереж-
нішою, що цілком зрозуміло з огляду на наявність цілої низки 
об’єктивних геополітичних та геоекономічних проблем. Нега-
тивну роль зіграли горезвісні непередбачуваність та непослідов-
ність української влади, що призвело до появи такого поняття, 
як “втома від України”. П’ятирічка розчарувань, що передувала 
перемозі Януковича, зменшила відсоток політично активних гро-
мадян. Додатковим негативним чинником стала відчутна втрата 
довіри до мас-медіа з боку виборців, що знизило рівень дієвості 
вітчизняної преси, послабило її вплив на поточні події.

З одного боку, помітне погіршення економічної ситуації, від-
сутність реальних економічних перетворень та поступове зву-
ження свобод створюють сприятливі умови для подальшого 
перезавантаження опозиційного руху. З іншого, такі фактори, як 
відновлення чинності Конституції 1996 р., “реформа” системи 
судоустрою та коригування виборчого законодавства (яке нара-
зі не завершено) здатні серйозно пригальмувати цей процес.
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Те, що Віктор Янукович одразу після тріумфу на президент-
ських виборах спробує розбудувати омріяну вертикаль влади, 
очікувалося усіма. Втім, ніхто не прогнозував, що це відбува-
тиметься настільки швидко. Чинний керманич держави ще до 
перемоги на президентських перегонах неодноразово повто-
рював: він звик швидко долати відстань між задумом та реа-
лізацією. Проте стрімкість політичних рухів владної команди 
без перебільшення ошелешила всіх. Особливо це стосується 
трьох стратегічних “оборудок” — набуття Україною позаблоко-
вого статусу, подовження термінів базування Чорноморського 
флоту РФ та скасування змін до Основного закону, ухвалених 
у грудні 2004 р. Вражала блискавичність та легкість, з якою 
розв’язувалися складні завдання. Водночас вражала й повна 
відсутність рефлексів, які тією чи іншою мірою були притаман-
ні Кравчукові, Кучмі та Ющенку. Відверте, холоднокровне не-
хтування громадською думкою, буквою закону та духом Кон-
ституції деморалізували більшість опозиційних політиків та 
значну частину протестного електорату.

Даючи оцінку владі президента Януковича, автор цих рядків 
недаремно назвав її відносно ефективною. З точки зору так-
тичних, вузькополітичних інтересів все, що зроблено, справді 
виявилося ефектним та ефективним. А от щодо інтересів стра-
тегічних, загальнодержавних — тут гучних перемог не сталося. 
Будь-який політик на місці Януковича мав би розглядати від-
новлення керованості державою як першочергове завдання. 
Четвертий президент прудко впорався із цим завданням. Але 
завжди існували побоювання, що лихопомна керованість для 
висуванця сходу є кінцевою метою, а не інструментом прове-
дення реформ. Нині це припущення для багатьох незалежних 
спостерігачів перетворилося на переконаність. Маючи неаби-
які важелі впливу, глава держави за вісім місяців не спроміг-
ся дати старт бодай одному з широко анонсованих, життєво 
необхідних загальнонаціональних проектів.

Боротьба з корупцією завмерла на рівні передвиборчих га-
сел. З легкої руки самого гаранта Конституції у Раді загальмо-
вано процес ухвалення антикорупційних законів. Час від часу 
подобу війни з хабарництвом та зловживаннями створюють за 
рахунок арештів середньої руки хапуг. Проте навіть поверхо-
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вий аналіз цих дій свідчить не стільки про свідоме очищення 
системи, скільки про буденне зачищення території, необхід-
не для безболісної заміни чужих “брудноруких” своїми “бруд-
норукими”. Показовий факт — кричуща корумпованість всіх 
гілок влади на всіх рівнях стала предметом розгляду на засі-
данні Ради національної безпеки та оборони тільки нещодав-
но, після того як офіційний представник Ради Європи Драґо 
Кос голосно заявив, що “Україна виявляє найменші зусилля в 
боротьбі з корупцією із усіх відомих мені країн”. Це ще раз під-
твердило, що зовнішній бік справи цікавить голову РНБОУ на-
багато більше, ніж глибинна сутність проблеми. Призначення 
олігарха Хорошковського на посаду голови Служби безпеки 
та методи, які відтепер СБУ застосовує, є наочним свідченням 
не лише здатності, а й бажання діючого режиму змагатися з 
корупцією.

Податкова реформа дедалі більше скидається на фарс. 
Чергова версія розрекламованого Податкового кодексу міс-
тить не менше ґанджів, ніж попередня. Анонсована лібералі-
зація має всі ознаки утисків.

Про обіцяну територіально-адміністративну реформу зга-
дують неохоче. Вкрай необхідна модернізація стосунків між 
центром та регіонами, органами місцевого самоврядуван-
ня та структурами місцевої влади, між владою та громадами 
найближчим часом, схоже, не відбудеться. Врешті-решт, все 
може обмежитися втіленням урізаної адміністративної ре-
форми, тобто скороченням центральних установ та подаль-
шою централізацією влади.

Окремі успіхи режиму є радше позірними, аніж реальними. 
Симптоматично, що Україна програє'  скрізь. Нічого не додав-
ши у сфері інвестиційної привабливості, ми стрімко втрачає-
мо демократичні надбання.

На окрему згадку заслуговують теперішній стан свободи 
слова та найближче майбутнє цієї царини. Ставлення пере-
важної частини мас-медіа до дій влади є або лояльним, або 
угодовським, або стримано критичним. Подібний успіх влади 
забезпечується не стільки завдяки відвертому тиску, скільки 
за рахунок знання слабких місць. Вразливість олігархів (які є 
власниками критичної маси наявних медіа-ресурсів), дезор-
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ганізованість опозиції, аморфність структур громадського 
спротиву, кволість інститутів громадянського суспільства, не-
задовільний фінансовий стан багатьох ЗМІ, внутрішні чвари у 
медіа-середовищі, втрата довіри до преси — ці та інші чинни-
ки гарантують владі доволі легку перемогу.

Дозволю собі висловити контраверсійну думку — справжній 
наступ на свободу слова ще не розпочався. Поодинокі випад-
ки утисків є радше розвідкою боєм. Влада ще не починала ак-
тивних бойових дій. По-перше, не бачила нагальної потреби, 
сподіваючись встановити контроль над ЗМІ “малою кров’ю”. 
По-друге, не хотіла дочасного зайвого клопоту. Те, що пре-
са, відчувши загрозу свавілля, намагається чинити спротив, 
є обнадійливим фактом. Проте її здатність повноцінно боро-
нитися за нинішніх обставин виглядає дещо сумнівною. Влада 
збирається долати ці перешкоди неквапом, вдаючись спершу 
до точкових (а якщо знадобиться, то й до масштабних) змін 
профільного законодавства.

Якщо перейти до подальших узагальнень, то неможливо не 
відзначити певні важливі характеристики дій чинної влади.

По-перше, заслуговує на пильну увагу модернізація “бага-
товекторної” зовнішньої політики. Янукович не стільки демон-
струє, скільки позначає свою прихильність до євроінтеграції. 
Подібна поведінка, на мій погляд, обумовлена наступними 
причинами. Керманич держави не переконаний у незворот-
ності європейського шляху України. Він не вірить у близькість 
приєднання України до “європейської родини”. Він не поспі-
шає виконувати всі вимоги, що їх висувають європейські ін-
ституції, позаяк жорстка відповідність необхідним стандартам 
та критеріям здатна суттєво обмежити його власні політичні та 
економічні інтереси. Проте він не проти скористатися певни-
ми економічними перевагами, які надає подальше зближення 
з Європою. Окрім того, він щиро боїться міжнародної ізоля-
ції. Саме тому він вимагає від підлеглих “загортати” сваволю у 
“фантики” формальної законності. Через те Янукович намага-
ється прораховувати можливі ризики, вимагає від аналітиків 
прогнозування гіпотетичної міжнародної реакції на ті чи інші 
кроки. З цим пов’язана дещо кострубата, проте наполегли-
ва політика створення зовнішнього позитивного іміджу нової 
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української влади. Задля цього залучаються не лише вітчизня-
ні дипломати, а й закордонні лобісти.

Активізація різнобічної співпраці з Росією почасти пов’язана 
з тим, що Янукович побоюється Москви. Почасти з тим, що 
Москва для нього є набагато зрозумілішим партнером. Є ще 
одна причина — він переконаний: для “втомленої Україною” 
Європи наша держава насамперед є транзитною територією 
для руху російського газу. Відтак удаваної “єврофілії” та гар-
них стосунків з Кремлем, на його погляд, цілком достатньо, 
аби втримувати владу, не надто дратувати Брюссель та мати 
перспективи отримання економічних дивідендів від співпраці 
як з Москвою, так і з ЄС.

Янукович вважає Росію повноцінним партнером Європи. Як 
не прикро, але на сьогодні він не вважає таким партнером Укра-
їну. Він прагне “підвищення у класі”, але нині Україна, на його 
думку, дещо безпорадна у зносинах з ЄС, якщо її не “прикри-
ває” Москва. Кремль такий погляд на речі цілком влаштовує.

Судячи з усього, зона вільної торгівлі та безвізовий ре-
жим — це межа євросподівань сучасного Януковича. Як ево-
люціонуватимуть його погляди на євроінтеграцію, продемон-
струє час.

Антиєвроатлантизм Януковича є щирим і свідомим. Комп-
лекс меншовартості, яким просякнуті його стосунки з Росією, 
має дещо складнішу природу. Ця меншовартість є підсвідо-
мою, але не менш щирою. Що робить її більш небезпечною 
для країни. Якщо Кучма у зносинах із Кремлем намагався бути 
гравцем, то Янукович підіграє, часто-густо не розуміючи оче-
видного. Його звичка копіювати політику “великого сусіда” на-
віть у дрібничках виглядає дещо хворобливо. Саме ця влада 
підвищує ризик перетворення України з повноцінної держави 
на безвільний “проект”, територію, що остаточно перетво-
риться на зону інтересів Росії.

Нерозуміння, неприйняття українського як такого, непо-
вага (інколи прихована, часом відверта) Януковича до істо-
рії та культури власної країни є одним із впливових чинників 
внутрішньої політики. Національне вперто прирівнюють до 
маргінального. З одного боку, це пов’язано із суто прагма-
тичними міркуваннями. В такий спосіб небезпечних конку-
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рентів (які здебільшого сповідують або принаймні декларують 
національно-демократичні погляди) влада намагається ви-
штовхати на політичну околицю. З іншого боку, це цілковито 
відповідає внутрішнім переконанням першої особи держави 
та більшості впливових членів його команди. Це є другою важ-
ливою особливістю чинної політики Януковича.

Нарешті, останнє. Як ніколи, користуються попитом у влади 
фахівці, здатні створювати, застосовувати й тлумачити зако-
ни, поява яких зміцнює владу Януковича. Вправних юристів не 
бракувало ані у Кравчука, ані у Кучми, ані у Ющенка. Натомість 
їхні правники не були настільки моторними, а підхід до замов-
ного “уточнення” законодавства не був настільки комплексним 
і настільки цинічним водночас. Фахова команда бездоганно 
безжальних юристів Януковича здатна надати будь-чому зо-
внішні ознаки формальної законності. Суперечність загально-
прийнятим нормам та здоровому глузду нікого не бентежить 
та не зупиняє.

На тлі цього особливо непокоїть та обставина, що силові 
структури, особливо МВС, остаточно перетворюються з пра-
воохоронних на каральні. Питання захисту влади помітно пре-
валює над питаннями громадської безпеки.

І це робить чинну владу справді небезпечною для громадян.





Андреас Каппелер

Історична спадщина України

Пласти та елементи: Нарис

Знання історії допомагає орієнтуватися. Адже історична 
спадщина впливає на сучасне і майбутнє. Історію можна аналі-
зувати як сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів. Для Укра-
їни особливе значення мають одинадцять елементів історич-
ної спадщини. Вони охоплюють природні й географічні умови, 
православне християнство, запроваджене у Х ст., а також ка-
тастрофи ХХ ст. Інші елементи стосуються впливу на Україну 
Польщі, Росії і Австрії, міфу про козаччину та ролі євреїв.

History matters! (Історія має значення! — англ.) Історична 
спадщина впливає на сучасне і майбутнє, а знання історії до-
помагає орієнтуватися в сьогоденні. Втім не так просто розі-
братися, в чому полягає історична спадщина та як вийти на її 
слід. В принципі, спадщина складається з усієї сукупної істо-
рії. Але які з її елементів суттєві для пояснення сучасності? Як 
їх можна визначити? Як вони взаємодіють? І як вони вплива-
ють на теперішні часи?

В подальшому я наводжу одинадцять факторів історичної 
спадщини, які допоможуть у розумінні сьогоднішньої Украї-
ни. Проте їх підбір буде суб’єктивним. Він визначається моєю 
теперішністю. Крім того, аналітичне розмежування окремих 
факторів приховує їхню тісну взаємодію між собою.

 Андреас Каппелер (нар. 1943 р.), проф. д-р, професор історії Східної Європи Віден-
ського університету
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Історична спадщина має подвійний зміст. Якщо дивити-
ся збоку, очима історика, то це — події і причинні зв’язки, 
які серед інших факторів визначають сьогодення України; 
вони розташовані одні над одними та поєднані між собою 
як шари фундаменту, на якому базується сучасність, і які 
історик — подібно до археолога — намагається розкопати 
та інтерпретувати. Якщо дивитися зсередини, історична 
спадщина виявляє себе у колективній пам’яті та в уявному 
минулому. Окремі елементи історії відбираються, активу-
ються та інструменталізуються з політичною метою. Одні 
запам’ятовуються надовго, інші — швидко забуваються. 
Особливе значення уявна історична спадщина має для 
національного наративу, для конструювання національної 
ідеології, яка вступає в конкуренцію з іншими національ-
ними міфами. Із сказаного випливає, що тут йдеться про 
нарис, а не про наукове дослідження. Тому посилання на 
літературу обмежуються декількома працями, які дають 
змогу швидко зорієнтуватися.1

Географія
Історія розгортається у просторі, який визначає для неї 

рамкові умови. Географічні реалії та mental maps (ментальні 
мапи — англ.) не є незмінними, вони мають власну історію. 
Реальні та уявні простори входять до історичної спадщини 
України і впливають на її сучасність.2

Простір, в якому живуть українці, розташований на Східно-
європейській низині та — за винятком Карпат на крайньому 

1 Важливі імпульси я отримав завдяки наступним працям: Yaroslav Hrytsak. On Sails 
and Gales, and Ship Driving in Various Directions. Post-Soviet Ukraine as a Test Case 
for the Meso-Area Concept // Ab Imperio, 1/2004, c. 229–254. — Andrew Wilson. The 
Ukrainians. Unexpected Nation. New Haven, London, 2000. — До історії України: Katrin 
Boeckh, Ekkehard Völkl. Ukraine. Von der Roten zur Orangenen Revolution. Regensburg, 
München, 2007. — Andreas Kappeler. Kleine Geschichte der Ukraine. München, 2009. — 
Serhy Yekelchyk. Ukraine. Birth of a Modern Nation. Oxford, 2007.

2 Günter Friedlein. Grundzüge der Raumstruktur der Ukraine // Peter Jordan u.a. (Hg.). 
Ukraine. Geographie — Ethnische Struktur — Geschichte — Sprache und Literatur — 
Politik — Wirtschaft — Recht. Wien, 2001 [= Österreichische Osthefte, 3–4/2000], 
с. 11– 42. У цій книзі містяться розділи, присвячені багатьом аспектам історії та су-
часності України.
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заході — відзначається відсутністю високих гір та відкритістю 
території. Все це сприяло міграціям та вторгненням і спричи-
нялося до того, що Україна постійно ставала ареною воєн. По-
дібно до Росії, Україна довший час не мала безпосереднього 
виходу до світових морів, а це стримувало торгівлю з іншими 
країнами, а отже, і економічний розвиток. Якщо не брати до 
уваги походів часів Київської Русі та Козаччини, які сягали Кон-
стантинополя, то Україна, завдяки побудові торгового порту в 
Одесі, лише у другій половині XVIII ст. отримала вихід до Чор-
ного моря. Найважливішою транспортною артерією України є 
Дніпро, який переправами пов’язаний з Балтійським морем. 
Дніпро — це національна ріка України; на його берегах сто-
їть Київ, який протягом століть був найважливішим містом 
України. Дніпро — це первісний життєвий простір українських 
або дніпровських козаків — найбільшого національного міфу 
України.3

Порівняно з північнішими сусідами — Росією, Білоруссю 
чи Польщею — клімат, рельєф і рослинність України сприят-
ливіші для рільництва і скотарства. Аж до ХХ ст. країна мала 
аграрний, сільський характер і вважалася “житницею” Євро-
пи. Розробка корисних копалин, передусім кам’яного вугілля 
і залізної руди, почалася лише у другій половині ХІХ ст., що 
суттєво змінило південний схід та південь України. Ці регі-
они стали найважливішим центром важкої промисловості 
Російської імперії та раннього Радянського Союзу. Родови-
ща нафти у Галичині виснажилися ще на початку XX ст., а у 
1970-х рр. значною мірою вичерпалися і родовища газу на 
сході України. Сьогодні у країні видобувається недостатньо 
нафти і газу, що призвело до залежності від Росії.

Назва “Україна” вперше з’явилася у ХІІ ст. і первісно позна-
чала територію на межі зі степом, предковічною лінією розпо-
ділу між осілими землеробами та кінними кочівниками. Від-
носини зі світом степових кочівників — чи у формі набігів на 
землеробів, чи у формі економічного обміну — були постійним 
чинником української історії аж до того моменту, поки росій-

3 Про Дніпро як символ України див.: Rainer Lindner. Einheit über beide Ufer. Der Dnjepr 
als nationales Symbol der Ukraine // OsteurOpa, 2–4/2010, с. 33–47.
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ська держава наприкінці XVIII ст. не завоювала останнього 
спадкоємця монгольської Золотої Орди — Кримське ханство, 
відкривши цим дорогу землеробам у родючі південні степи. 
Лише відтоді почалося заселення нинішньої Південно-Східної 
і Південної України українцями, росіянами, євреями та грека-
ми, що посилило поліетнічний характер країни. Таким чином, 
межа зі степом втратила свою історичну функцію. В історичній 
пам’яті українців вона живе у розповідях про подвиги україн-
ських козаків, ареною яких було степове порубіжжя.

Київська Русь і православ’я
Літопис Нестора — найважливіше історичне джерело древ-

ньої Русі — розповідає про хрещення князя Володимира у 
988 р., який після ґрунтовних роздумів ухвалив рішення на ко-
ристь православ’я, а не католицької, ісламської чи іудейської 
віри. Київський володар одружився із сестрою візантійсько-
го імператора — в цей спосіб князь Русі став рівноправним 
членом європейської “сім’ї королів”, а його держава зазнала 
економічного і культурного розквіту. В сучасній Україні під-
креслено наголошують на пов’язаності з Київською Руссю. 
В українській національній історіографії вона вважається 
першою українською державою та “золотою добою”. Зобра-
ження Володимира (Святого або Великого) прикрашає од-
ногривневу банкноту, а його сина Ярослава Мудрого — дво-
гривневу. Викарбуваний на монетах київських князів тризуб є 
складовою частиною сучасного державного герба України.4

З Київською Руссю тісно пов’язані спогади про християніза-
цію. Приналежність до православ’я є серцевиною живої і дони-
ні історичної спадщини, а також індивідуальної та колективної 
самоідентифікації українців. Православна віра становить най-
важливіший континуум української історії із самих витоків аж 
до сьогодення. Київ з митрополичою кафедрою та Печерською 
лаврою зберігає свій блиск як перша твердиня православ’я 
на Русі. Аж до XVIII ст. монастирі з їхніми іконами, фресками і 

4 Wilfried Jilge. Exklusion oder Inklusion? Geschichtspolitik und Staatssymbolik in der 
Ukraine // OsteurOpa, 7/2003, c. 984–994.
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сакральними спорудами, літур-
гіями і духовною літературою 
на церковнослов’янській мові 
були осередками православної 
культури.5

Щоправда, спадщину Київ-
ської Русі і православ’я Україна 
ділить з Росією та Білоруссю. 
Така спільність становить про-
блему для архітекторів україн-
ської нації, які воліли б відме-
жуватися від Росії та російської 
нації. Суперечка з Росією за 
спадщину старої Русі, яку розпо-
чав український історик Михайло 
Грушевський наприкінці ХІХ ст., 
триває понині.6

Безперервність православної традиції в Україні взяла під 
сумнів унія з Римом, до якої вступила більшість православних 
Польсько-Литовського королівства у 1596 р. Попри те, що у 
ХІХ і ХХ ст. унійна, згодом греко-католицька, а сьогодні — 
Українська Греко-Католицька Церква зазнавали утисків, вона 
дотепер має багато віруючих у Західній Україні.7 Таким чином, 
українці впродовж чотирьох століть залишаються конфесійно 
роз’єднаними, проте зберігають спільну церковну мову і літур-
гію. На тиск католицизму вони відповіли духовним оновлен-
ням, яке забезпечувало в основному православ’я — спочатку 
православні братства в містах, пізніше — ієрархи відновленої 
православної церкви, насамперед Київський митрополит Пет-
ро Могила, який у 1632 р. заснував першу східнослов’янську 
вищу школу — Могилянський колегіум. Продовжувачем тра-

5 John-Paul Himka. Religions Communities in Ukraine // Ukraine, Österreichische Osthefte 
1991, с 241–258.

6 Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus’. Том 1 і наст. Edmonton, Toronto, 1997. До 
цього ж питання див.: Serhii Plokhy. Unmaking Imperial Russia. Mykhailo Hrushevsky 
and the Writing of Ukrainian History. Toronto 2005.

7 Thomas Bremer (Hg.). Religion und Nation. Die Situation der Kirchen in der Ukraine. 
Wiesbaden, 2003.

Петро Могила (1569–1647)
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дицій цього вищого навчального закладу, який символізував 
перевагу української системи освіти над російською, стала 
відроджена в незалежній Україні у 1991 р. Києво-Могилянська 
академія. Православні священики, яких мобілізував спротив 
проти поляків-католиків та українців-уніатів, спільно з дні-
провськими козаками розвинули протонаціональну україн-
ську свідомість.

Незалежна від Москви від середини XV ст. українська пра-
вославна церква в складі Російській Імперії стала частиною 
Московського патріархату і майже повністю втратила характер 
протонаціональної інституції. Згідно з традиціями Візантійської 
імперії, які передбачали тісну співпрацю між світською і духов-
ною владою, православні ієрархи стали вірними слугами царів. 
Сільські священики зберігали православні традиції серед се-
лянства, яке становило більшість українського населення.

Спроби звільнитися з-під залежності від Московського па-
тріархату поновилися після Російської революції (створення 
Української Автокефальної Православної Церкви, УАПЦ) та 
після розпаду Радянського Союзу. Cьогодні православною 
спадщиною України розпоряджаються три церкви.8 Віднов-
лена УАПЦ — найменша серед них. Найбільше послідовників 
налічує підпорядкована Московському патріархату Українська 
Православна Церква. Вона уособлює поєднаність з Росією, в 
той час як Українська Православна Церква Київського патріар-
хату намагається долучитися до “симфонії” світської і духов-
ної влади у незалежній державі. Православ’я, яке зазнавало 
маргіналізації і дискримінації у Радянському Союзі, знову від-
родилося у незалежній Україні. Складно визначити, яке місце 
посідає сьогодні православна спадщина серед українського 
населення.

Польща
Впродовж трьох століть, починаючи з середини XIV і аж до 

середини XVII ст., всі території, заселені українцями, пере-

8 Thomas Bremer. Zur kirchlichen Situation in der Ukraine // Ukraine-Analysen, 43/2008,  
с. 21–24.
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бували під владою або Польського королівства, або Велико-
го князівства Литовського, які з 1386 р. об’єдналися в пер-
сональній, а з 1569 р. — у реальній унії. Території на захід від 
Дніпра належали до Польсько-Литовської держави понад 
400 років. Домінуючою соціальною верствою тут навіть після 
поділу Польщі залишалася польська шляхта. Крім того, між 
1920 і 1939 рр. Галичина і Західна Волинь входили до складу 
Другої Польської Республіки. Вікова приналежність до Польщі 
або до Польсько-Литовської держави є центральним елемен-
том української історичної спадщини. Ця спадщина завжди 
була амбівалентною. З одного боку, Польща була каналом для 
розповсюдження впливів із Центральної та Західної Європи, 
які зміцнювали самостійність України щодо Росії. З іншого — 
польське панування означало політичну залежність, соціальне 
гноблення та релігійну дискримінацію.

Польсько-Литовське королівство належало до католицько-
латинського світу і підтримувало тісні культурні, економічні й 
політичні контакти з Центральною, Південною і Західною Євро-
пою. Польща долучилася до культурних і духовних течій пізнього 
середньовіччя та раннього новітнього часу, до ренесансу, гума-
нізму, реформації, реформи католицької церкви та до бароко, 
передаючи їх далі в Україну. Інституції православної церкви та-
кож переймали західні впливи. Наприклад, уже згадана Моги-
лянська академія організована за взірцем єзуїтських шкіл і мала 
у своїй програмі латину. Поєднання православно-візантійських 
і західних елементів дуже добре видно у Софійському соборі в 
Києві з його православно-візантійським інтер’єром та бароко-

вою зовнішністю.
Центральноєвропейські 

риси мав і політичний устрій 
Польщі, за якого суспіль-
ні стани отримали вищість 
над сувереном. Польська 
дворянська республіка була 
слабкою децентралізова-
ною державою та відзнача-
лася протодемократичною 
лібертаріанською політич-Фортеця у Кам’янці-Подільському
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ною системою, яка, щоправда, значною мірою виключала 
недворянське та православне населення. Становий устрій 
Польсько-Литовської держави був другим західним структур-
ним елементом, який в ослабленій формі розповсюдився на 
українських теренах. Польська висока культура та дворянська 
республіка приваблювали українське дворянство, більша час-
тина якого у XVII ст. перейшла в католицизм і полонізувалася.

Культурний трансфер із Центральної Європи в Польщу 
вже у середньовіччі спричинився до появи на сході німець-
ких та єврейських поселень, які принесли з собою еконо-
мічні новації і німецьке право міського самоврядування. 
Хоча цей імпульс, поширюючись на Схід, також зазнав по-
слаблення, проте багато міст у західній частині України 
отримали німецьке самоврядне право, серед них — Львів 
(середина XIV ст.), Кам’янець-Подільський (1374 р.), Луцьк 
(1432 р.), а наприкінці XV ст. — і Київ. Завдяки цьому міс-
та мали корпоративно-станове самоврядування з міською 
радою, судом присяжних та гільдіями. На початку більшість 
міського населення становили німці, пізніше — поляки, в 
той час як українці залишалися в меншості.

З наведених елементів культурного трансферу, здійснено-
го з Центральної і Східної Європи за посередництвом Поль-
щі, скористався лише тонкий прошарок еліти. Українським 
селянам, які становили більшість населення, польське вла-
дарювання принесло скочування у кріпацтво, у майже по-
вну економічну та правову залежність від польської та (що-
раз більше полонізованої) української шляхти. У колективній 
пам’яті українців домінує негативний образ пана — польсько-
го шляхтича-поміщика. Цей соціальний антагонізм, посиле-
ний релігійним і мовним бар’єром, зберігся у Західній Україні 
й після поділу Польсько-Литовської держави, а в Галичині — 
аж до Другої світової війни.

До цього додався і конфлікт національних проектів. З точ-
ки зору поляків, українці вважалися не самостійною нацією, 
а нерозвиненим сільським народом без літературної мови, 
достатньої культури і власної еліти. Таке асиметричне ієрар-
хічне ставлення збереглося і донині. В очах багатьох поляків 
українці залишаються не повноцінною нацією, а відсталими 
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селянами. Поляки хотіли відновити свою незалежну державу, 
яка, певна річ, охоплювала і багато українців. На противагу 
цьому, український національний рух прагнув до створен-
ня української етнічної національної держави. У часи Другої 
Польської Республіки через опір польським елітам і у вза-
ємному впливі з польським націоналізмом виник інтеграль-
ний український націоналізм, який включав у себе войовничу 
Організацію українських націоналістів (ОУН) й Українську по-
встанську армію (УПА). Між 1918 та 1947 рр. між українцями 
та поляками дійшло до численних насильницьких конфліктів 
та “етнічних чисток”, які поклали край спільній 600-річній іс-
торії. Про далекосяжний вплив на сучасну Україну тривалої 
приналежності до Польщі свідчать результати виборів у різ-
них регіонах. Межа між областями, які швидше орієнтуються 
на Захід, і тими, що орієнтуються на Росію, в основному збі-
гається з кордонами Польщі у ранній новітній час.

Амбівалентна польська спадщина залишається актуальною 
в сучасній Україні. Хоча відносини між обома країнами мають 
добросусідський характер, а Польща знову стала містком на 
Захід і віднедавна — у Європейський Союз та НАТО, в колек-
тивній пам’яті обох народів продовжують існувати несумісні 
спогади і невилікувані травми. Прикладами цьому є повстання 
українських козаків проти польського панування у 1648 р. та 
ініційовані УПА криваві українсько-польські сутички на Захід-
ній Волині у 1943-1944 рр.

Селяни
До другої третини ХХ ст. більшість україномовного населен-

ня становили селяни. Хоча у середньовіччі та у ранню новітню 
добу серед дворянства та міщан було багато православних 
українців, проте внаслідок посилення дискримінації та при-
тягальної сили аристократичної культури більшість із них до 
XVIII ст. полонізувалися. Друга хвиля деетнізації українських 
еліт пройшла в Росії у XVIII-XIX ст. Хоча частина полонізова-
ної або русифікованої вищої верстви й зберігала регіональну 
українську ідентичність, еліти і селяни жили у відокремлених 
один від одного світах.



22

Андреас Каппелер

Етнонім “українець” (або ж рутенин, русин, малорос), як і 
прізвисько “хохол”, практично означав “селянин”. Соціальні 
й етнічно-мовні протиріччя збігалися. У XVIII і XIX ст. україн-
ська мова і культура збереглися лише серед сільського насе-
лення. Найважливіша мета українського національного руху, 
започаткованого вузьким прошарком інтелігенції, полягала у 
національній мобілізації селянства та в його інтеграції у мо-
дерну націю.

До XVII ст. більшість українських селян перетворилася на крі-
паків польських панів та української шляхти, яка щораз більше 
полонізувалася. Після інтермедії 1648 р., коли козаки на пев-
ний час відвоювали собі свободу, більшість селян у Польсько-
Литовській державі у другій половині XVII ст., а в Російській ім-
перії — впродовж XVIII ст. знову потрапили у кріпацтво. Навіть 
після звільнення селян у середині ХІХ ст. їхнє соціальне й еко-
номічне становище залишалося скрутним. Пізнє скасування 
кріпосного права та пов’язані з цим слабкі соціальна мобілі-
зація, урбанізація і ліквідація неграмотності спричинилися до 
того, що селян було важко мобілізувати в національному пла-
ні. Для українських селян на першому місці стояли соціальні 
й економічні питання. Лише той, хто поєднував національно-
політичні та соціальні цілі, міг отримати серед них підтримку. 
Цій потребі підпорядковувалася більшість українських партій 
Австрії і Росії, поєднуючи національні та соціалістичні програ-
ми. У вирі Першої світової війни та революції до української 
національної ідеї вдалося залучити принаймні частину селян. 
Під час громадянської війни знову виявилося, що для великої 
маси селянства соціальні питання були пріоритетними.

Вкрай брутальна насильницька колективізація та спричине-
ний сталінським керівництвом жахливий голод 1932-1933 рр. 
зламали хребет українському селянству. Прискорена інду-
стріалізація і урбанізація призвели до того, що, починаючи з 
1930-х рр., українці отримали “повноцінну соціальну струк-
туру” з міським населенням, промисловими робітниками та 
інтелігенцією. Багато міських мешканців потрапили під третю 
хвилю деетнізації та зазнали акультуризації з російським на-
селенням. І знову українське село стало тим чинником, який 
врятував українську мову і культурну традицію, перенісши їх 
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у модерне радянське індустріальне суспільство. Українці, на 
відміну від росіян та інших народів Радянського Союзу, довше 
зберігали сільський характер. У 1959 р. лише 39 % українців 
мешкали у містах порівняно з 58 % росіян та 48 % загальної 
кількості населення СРСР.9 Тому в Україні все ще живі сільські 
традиції, наприклад, у стилі життя, кухні та ментальності, а 
також у тій вазі, яка надається фольклору та етнографічним 
музеям. Якщо вдатися до дуже приблизної типології європей-
ських народів, я міг би віднести українців до селянських на-
цій — як і литовців, словенців, словаків або білорусів. У всіх цих 
випадках націєтворення відбувалося на базі селянства, яке 
залишило свій відбиток на національній свідомості. Їм мож-
на протиставити аристократичні нації поляків і угорців, бюр-
герські нації німців та чехів, а також державні нації французів 
і росіян. Звісно, така типологія є досить грубим спрощенням, 
адже в націєтворенні українців аристократія, духовенство, і 
насамперед козацтво теж відіграли певну роль.

Козаки
На межі зі степом над Дніпром у XVI ст. із селян-втікачів та 

авантюристів формується козацтво.10 Ці войовничі формуван-
ня перебували практично поза досяжністю польської шляхти 
та самого короля. Вони встановили військово-демократичний 
лад, за якого рада усіх козаків обирала собі провідника — 
гетьмана або отамана — і ухвалювала найважливіші рішен-
ня. З одного боку, козаки служили Польському королівству 
як прикордонна варта та наймані вояки; на своїх човнах вони 
здійснювали розбійницькі набіги на “невірних” османів. З ін-
шого боку, козаки очолювали численні повстання, спрямовані 
проти поляків. Джерелом нестабільності став їхній осередок у 
нижній течії Дніпра — Запорозька Січ. Тому українських коза-
ків називали також запорозькими. Спосіб життя козаків при-

9 Gerhard Simon. Nationalismus und Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion. Von der 
totalitären Diktatur zur nachstalinschen Gesellschaft. Baden-Baden, 1986, с. 432.

10 Frank Sysyn. Die Kosaken: Akteure und Symbole der Entwicklung der modernen 
ukrainischen Nation // Guido Hausmann, Andreas Kappeler (Hg.). Ukraine: Gegenwart 
und Geschichte eines neuen Staates. Baden-Baden, 1993, с. 49–69.
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ваблював до себе пригноблених селян. У героїчних піснях та 
інших формах народної творчості козаків оспівували як неза-
лежних воїнів, “шляхетних розбійників” та “захисників христи-
янства” у боротьбі з азійськими кочівниками та мусульманами 
й увічнювали у народному малярстві.

Національним міфом наддніпрянські козаки стали у першій 
половині XVII ст., коли вони об’єдналися з освіченими елітами 
Києва та перейнялися їхніми протонаціональними ідеями. Під 
час народного повстання 1648 р., яке очолив гетьман Богдан 
Хмельницький, поляків та євреїв, що мешкали в Україні, вбито 
або вигнано, а кріпосних селян — звільнено. За цим настала 
побудова фактично незалежного державного утворення, так 
званого Гетьманату, з військовою адміністрацією за козаць-
ким взірцем. Це доповнило міф про вільного козака міфом 
про першу незалежну українську національну державу.

Невдовзі ці обидві складові козацького міфу стали суперечи-
ти одна одній, коли нова козацька еліта почала накидати укра-
їнським селянам залежність. Ще одна суперечність виникла, 
коли Хмельницький і дніпровські козаки, шукаючи союзників 

Ілля Рєпін: Запорозькі козаки пишуть листа турецькому султану 
(1880 р.)
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у визвольній війні проти поляків, у 1654 р. подалися під про-
текцію московського царя. Таким чином, саме козаки несуть 
відповідальність за те, що частина України, а саме території 
на лівому березі Дніпра разом з Києвом, вперше потрапила 
під панування Росії, яка згодом в українській національній сві-
домості стала символом неволі. Коли Петро І розпочав тісніше 
прив’язувати Гетьманат, що спочатку користувався широкою 
автономією, до Російської імперії, піднялося повстання, куль-
мінацією якого стала спроба гетьмана Мазепи звільнитися від 
панування Росії. Це поставило Мазепу в один ряд з козацьким 
національним героєм Богданом Хмельницьким, хоча він як ба-
гатий поміщик не відповідав образу вільного козака. Поразка 
Мазепи, зруйнування його столиці Батурина, а також ліквіда-
ція Гетьманату та Запорозької Січі наприкінці XVIII ст. увійшли 
в історію національних страждань.

Вільні козаки досить рано стали найважливішим націо-
нальним міфом, але він залишився амбівалентним. Дійсно, 
Хмельницький і Мазепа увійшли в національний пантеон і 
сьогодні прикрашають відповідно п’ятигривневу та десяти-
гривневу банкноти, оскільки їх вважають творцями і захисни-
ками ранньої української державності. У національному русі, 
особливо в короткі періоди існування національної держави 
у 1917-1920 рр., використовувалися символи Гетьманату — у 
назві Центральної Ради, у титулах гетьмана (Скоропадського) 
і отамана (Петлюри), в Універсалах (указах), якими у 1917 та 
1918 рр. спочатку була проголошена автономія, а по тому — і 
незалежність України, а також у збройних формуваннях Січо-
вих Стрільців. Сьогодні булава козацького гетьмана належить 
до символічних атрибутів президента України, а зображення 
козака з мушкетом має бути частиною  великого державного 
герба. Амбівалентною залишається і фігура Богдана Хмель-
ницького, якого у радянському міфі про дружбу народів сти-
лізували під ініціатора “возз’єднання” українського і великого 
російського народів.

Поряд з міфом про козацького гетьмана стоїть міф про про-
стих і вільних запорозьких козаків. Їхній специфічний спосіб 
життя, егалітарно-протодемократичні традиції, їхня роль за-
хисників простого народу, їхні відважні військові походи проти 
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католиків та мусульман, а також страждання в османському 
полоні оспівані у народних думах. Козацька вольниця проти-
ставлялася польській аристократії та російській автократії. 
Вільні козаки стали стрижневим елементом поетичної твор-
чості Тараса Шевченка, який завдяки своєму життю і своїм 
творам сам став національним міфом. Його портрет прикра-
шає стогривневу банкноту. Саме простий козак, а не корис-
лива козацька еліта, знаходяться у центрі популярних і донині 
праць національних істориків Миколи Костомарова і Михайла 
Грушевського.

Козацький міф становить невід’ємну частину української 
національної свідомості. Його амбівалентність імпонує різним 
політичним і суспільним силам. Водночас наслідком такої ам-
бівалентності є і те, що цей міф використовують у своїх цілях 
ворогуючі табори. Його значення проявляється і сьогодні та, 
зокрема, знаходить свій відбиток в українському національно-
му гімні, написаному у ХІХ ст., що закінчується словами: “Душу 
й тіло ми положим за нашу свободу / І покажем, що ми, браття, 
козацького роду”.

Євреї 
1648 рік став точкою кристалізації української історії і 

спричинився до появи несумісних національних спогадів. 
В українському національному наративі козацьке повстан-
ня під проводом Богдана Хмельницького описується як 
національно-визвольна революція і посідає почесне місце. 
Це — звільнення України і кріпосних українських селян та 
створення козацького Гетьманату, першої української на-
ціональної держави. Натомість у польському національно-
му наративі повстання 1648 р. вважається початком кінця. 
Відділення України та зрадницьких розбійників-козаків, а 
також тривала війна з Росією, яка розпочалася невдовзі, 
стали початком занепаду дворянської республіки, який за-
кінчився національною травмою поділів країни. У єврейську 
традицію козацьке повстання 1654 р. глибоко вкарбувало-
ся як перший великий погром у Східній Європі. Українські 
козаки вбивали і виганяли не тільки поляків; вони виявляли 
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жахливу жорстокість до українських євреїв, знищуючи їх де-
сятками тисяч.11

Українські та єврейські спогади діаметрально протилежні. З 
єврейської перспективи різня 1648 р. стала першою ланкою у 
ланцюжку страждань східноєвропейського єврейства, які всі 
були пов’язані з Україною і досягли свого апогею у голокості. 
Погроми повторилися у XVIII ст. під час повстання українських 
гайдамаків, ідеалізованих Тарасом Шевченком в одній з поем 
як символ козацької волі. Погроми у царській Росії 1881 та 
1903–1906 рр. також мали своє осердя в Україні (хоча серед 
винуватців було багато неукраїнців). Коли у погромах 1881 р. 
загинуло близько 40 людей, а у 1905–1906 рр. — 1000 євре-
їв, різня 1919-1820 рр., у якій взяли участь багато українців 
(серед них — самопроголошені козацькі отамани), забрала 
життя щонайменше 30 тис. євреїв. Уряд Української Народної 
Республіки не підтримував погроми, але у єврейській традиції 
вину за них покладено на українських націоналістів під прово-
дом Симона Петлюри. Зрештою, Україна була однією з голов-
них арен голокосту, і українці брали участь у знищенні східно-
європейських євреїв нацистською Німеччиною.

Отже, з єврейської перспективи український антисемітизм і 
скоєні українцями погроми мають 300-річну неперервну історію. 
Особливої ваги набуває те, що найжорстокіші переслідування 
та вбивства українських євреїв збігалися у часі з кульмінацій-
ними моментами української національної історії та спробами 
розбудови української державності й були тісно пов’язані з ко-
зацьким міфом і з такими героїчними національними фігурами 
як Хмельницький, Петлюра, а також з націоналістами Євгеном 
Коновальцем і Степаном Бандерою. В Україні були розповсю-
джені антисемітські стереотипи, за якими євреї зображалися 
агентами капіталізму, експлуататорами селян і поплічниками 
поляків та комуністів. Історична спадщина й дотепер обтяжує 
єврейсько/ізраїльсько-українські відносини і кидає тінь на на-
ціональну українську історію, а передусім — на козацький міф.

11 Alexis Hofmeister. Die Juden in der ukrainischen Geschichte // Jordan, Ukraine… [ви-
носка 2], с. 259–278. — Для загальної орієнтації див.: Heiko Haumann. Geschichte der 
Ostjuden. München, 2008.
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Це — основна причина того, що в українських історичних 
наративах практично повністю оминаються євреї. Проте без 
євреїв українська історія є неповною. Євреї почали осідати в 
українських містах у пізньому середньовіччі і на кінець ХІХ ст. 
становили приблизно 9 %, у містах — близько 30 %, а у неве-
ликих штетлях — набагато більше половини загальної кількос-
ті населення. Вони були найважливішими посередниками між 
містом і українським селом, зокрема, як купці, дрібні вуличні 
торговці чи великі комерсанти, а також шинкарі. Сьогодні вже 
не залишилося українських євреїв, проте вони продовжують 
жити як герої і автори численних літературних творів. Яким 
безбарвним було б наше уявлення про зниклий багатоконфе-
сійний світ України без оповідань Шолома Алейхема, Ісаака 
Бабеля, Йозефа Рота і Бруно Шульца!12

Росія
З середини XVII ст. козацький Гетьманат та Слобідська Укра-

їна, тобто територія на схід від Дніпра довкола заснованого у 
1654 р. Харкова, увійшли до складу Російської імперії. З по-
ділом Польщі до Росії відійшли всі інші польські території за 
винятком Галичини, а у XVIII та на початку XIX ст. — степові ре-
гіони на сході та півдні. Таким чином, у ХІХ ст., коли відбувало-
ся формування сучасної української нації, більшість українців 
перебувала під російським пануванням.13

Російська спадщина, подібно до польської, була і залиша-
ється амбівалентною. В українському національному наративі 
панування російських царів зображується як самодержавне 
деспотичне чужоземне владарювання, яке відрізало україн-
ців від решти Європи. Автократичне панування царату, відсут-
ність конституції, розподілу влад та політичної партиципації і 
регіональної автономії, а також репресивні методи управління 
протиставляються українській козацькій традиції з її свобо-

12 Останнім вийшов твір Бруно Шульца Die Zimtläden. München, 2008.
13 Andreas Kappeler u.a. (Hg.). Culture, Nation, and Identity: The Ukrainian-Russian 

Encounter (1600–1945). Edmonton, Toronto, 2003. — До питання про українське на-
цієтворення у царській Росії див.: Andreas Kappeler. Der schwierige Weg zur Nation. 
Beiträge zur neueren Geschichte der Ukraine. Wien u.a., 2003.
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дою і рівністю. Петро І і Катерина ІІ поклали край Гетьманату та 
козацькій волі і знову закріпачили селян; Микола І заборонив 
греко-католицьку церкву, розпустив першу національну орга-
нізацію — Кирило-Мефодіївське братство, а його членів і сим-
патиків — серед них і Шевченка — відправив на заслання. Хоча 
Олександр ІІ звільнив селян, за його царювання заборонялося 
друкувати книжки і провадити навчання в школах українською 
мовою. Відстала Росія перешкоджала економічному, соціаль-
ному і культурному розвиткові України та експлуатувала її як 
колонію. Таким чином, епоха російського панування увійшла в 
історію страждань українського народу.

Однак російська спадщина має й інший бік. У царській ім-
перії відбулася модернізація значної частини України — такі 
великі міста, як Київ, Одеса і Харків, перетворилися на важ-
ливі центри урбанізації, а Східна та Південна Україна зазна-
ли індустріалізації і стали найважливішими регіонами видо-
бутку вугілля і важкої промисловості. Україна долучилася до 
розквіту російської культури і науки. У 1870 р. на її території 
знаходилися три з восьми існуючих на той час університетів 
Росії. Відтепер вже не Польща, а Росія була каналом захід-
ноєвропейських впливів на Україну. Православні українці не 
зазнавали дискримінації у російському суспільстві й мали 
змогу підійматися соціальними щаблями, щоправда, часто 
лише зрікаючись своєї української ідентичності. Модерні-
зація України відбувалася в основному без участі українців, 
більшість яких залишалася бідними неписьменними селя-
нами. Носіями модернізації стали росіяни, які мігрували в 
міста та промислові регіони України, євреї, що залишали 
свої штетлі, поляки та німецькі колоністи. Російська держа-
ва та російське суспільство не визнавали українців окремою 
нацією. Їх вважали “неісторичним” і не здатним до державо-
творення народом і як “малоросів” включили до загально-
російської православної нації. Українська мова вважалася 
діалектом російської, зіпсованим, щоправда, полонізмами, 
українська історія — частиною російської історії, спорадич-
ні вияви національної свідомості “українофілів” — штучною 
вигадкою поляків і австрійців, які в такий спосіб прагнули 
завдати шкоди Росії.
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В сьогоднішній Україні російська спадщина живе у вели-
кій частці російського населення, у потужній присутності ро-
сійської мови і культури та в елементах спільних історичних 
спогадів. Про ці переплетіння свідчать численні особистості 
культурного життя, які мали подвійну російсько-українську 
ідентичність, на чолі з письменником Ніколаєм (Миколою) Го-
голем. Українці та росіяни мають частку спільної історичної 
спадщини, яка їх об’єднує так само, як і спільна приналеж-
ність до православ’я. Попри те, що час від часу розгортаються 
суперечки навколо відповідної частки у цій спадщині, вони не 
переростають у міжетнічні конфлікти. Конфліктний потенціал 
криється натомість у спадщині ієрархічного, асиметричного 
ставлення Росії і багатьох росіян до української держави та 
української нації. Доки Росія не визнає Україну незалежною і 
рівноправною державою, російська спадщина залишатиметь-
ся обтяженою.

Австрія
У 1772 р., після першого поділу Польщі, населена пере-

важно українцями Галичина перейшла під владу Габсбурзь-
кої монархії. У 1775 р. до неї приєдналася і Буковина, яка до 
того перебувала під владою турків-османів. До Габсбурзької 
імперії входило також заселене українцями Закарпаття, яке 
від середньовіччя перебувало у складі Угорського королів-
ства. Попри те, що ці території складали лише невелику час-
тину України, і в 1900 р. тут мешкала одна восьма населення 
України, а перебування у складі Габсбурзької імперії трива-
ло лише близько 150 років, австрійське минуле є важливою 
складовою історичної спадщини. Я обмежуся лише Галичи-
ною, яка утворювала східну частину вигаданої австрійською 
бюрократією Коронної землі Галичини і Лодомерії.14 Зазна-
чене стосується і Буковини, але меншою мірою — угорської 
Карпатської України.

14 Anna Veronika Wendland. Galizien: Westen des Ostens, Osten des Westens. Annäherung 
an eine ukrainische Grenzlandschaft // Jordan, Ukraine… [виноска 2], с. 389–422. — Chris 
Hann, Paul Robert Magocsi (Hg.). Galicia. A Multicultured Land. Toronto u.a., 2005..
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Австрійське панування означало для Галичини, яка ще у 
складі Галицько-Волинського князівства відкрилася до За-
ходу, а з XIV ст. була єдиною територією України, що без-
посередньо входила до складу Польського королівства, 
посилення її європейського характеру. Галичина була єди-
ною великою заселеною українцями областю за межами 
Російської імперії. До 1939 р. вона не перебувала у складі 
Радянського Союзу, а належала до Другої Польської Рес-
публіки. Важливими етапами “вестернізації” Галичини ста-
ли реформи, проведені імператором Йосифом II наприкінці 
XVIII ст., революція 1848 р., яка остаточно звільнила селян 
і мобілізувала їх політично і соціально, та насамперед — 
політичні реформи 1860-х рр. Запровадження конституції, 
парламентської системи і принципів правової держави, до-
пущення спілок і об’єдань громадян, політичних партій і віль-
ної преси, а також емансипація євреїв створили соціально-
політичний лад, який істотно відрізнявся від російського. На 
відміну від Росії, в Австрії українці, яких називали русинами, 
були визнані окремою національністю, а українська мова 
отримала статус офіційної та використовувалась в освіті. 
Унійна греко-католицька церква стала національною церк-
вою русинів, а її священики були найважливішими діячами 
національного руху. Цей рух спрямовувався не проти Відня, 
а проти польської еліти, яка завдяки наданій у 1867 р. так 
званій галицькій автономії змогла посилити свій привіле-
йований статус і домінувала у суспільно-політичному житті 
Галичини.

Поступово національний рух русинів у Галичині охопив 
широкі верстви селянства і перед початком Першої світо-
вої війни набрав масового характеру. Він перебував у тіс-
ній взаємодії з українським національним рухом в Росії, де 
проти нього провадилася репресивна політика. Українці 
Галичини відігравали важливу роль в українському націє- 
творенні, яка за своїм значенням набагато перевершува-
ла їхню невелику чисельність. Тут слід назвати Івана Фран-
ка — другого після Тараса Шевченка національного поета, 
портрет якого зображений на 20-гривневій банкноті, а та-
кож історика Михайла Грушевського, який хоча й походив 
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зі Східної України, однак провадив свою наукову і політичну 
діяльність на посаді професора у Львові. Ця діяльність до-
сягла свого апогею у 1917–1918 рр., коли Грушевського об-
рали головою Центральної Ради і президентом Української 
Народної Республіки. Його портрет прикрашає 50-гривневу 
банкноту. Та центральна роль, яку Галичина відігравала як 
виразник центральноєвропейських цінностей в українсько-
му національному русі, дозволяє включити Австрію до ката-
логу історичної спадщини [України — прим. пер.].

Друга причина — це та видатна роль, яку грали українці Га-
личини в опорі радянському режимові, і яка також коріниться 
у західній спадщині, що формувалася під впливом Австрії. Її 
найважливішим провідником була греко-католицька церква. 
Хоча вона й була заборонена в Радянському Союзі, але зумі-
ла вижити у підпіллі. Попри те, що історія Галичини довший 
час розвивалася окремо від історії решти України і не містить 
у собі козацької спадщини, на сьогодні національна свідо-
мість найглибше вкорінена саме серед галицьких українців. 
Галичина залишається найбільш орієнтованим на Захід регі-
оном України, про що свідчать результати всіх виборів. Це — 
ворота на Захід, насамперед у сусідню Польщу. Тут помітна 
певна ностальгія за Габсбургами, яка, проте, не поширилася 
в інших регіонах України.

Радянський Союз
Приналежність України до Радянського Союзу протягом 70, 

а в Західній Україні — 45 років, залишила по собі історичну 
спадщину, яка майже через 20 років після розпаду СРСР все 
ще жива. Порівняно з царською Росією радянська система 
принесла фундаментальні зміни в економіці, суспільстві, по-
літичній системі та ідеології, хоча Радянський Союз, особливо 
за часів Сталіна, звертався і до традицій Російської імперії.15

Сталін продовжив політику модернізації, застосовуючи на-
сильство і стимули. Прискорена індустріалізація та пов’язана з 

15 Про історію України у ХХ ст. можна знайти достовірну інформацію у Boeckh, Völkl. 
Ukraine… [виноска 1] та Yekelchyk. Ukraine… [виноска 1].
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нею урбанізація і ліквідація неграмотності перетворили Украї-
ну в сучасне індустріальне суспільство. На відміну від царських 
часів, українці також були долучені до цих змін, проте не змогли 
повністю подолати відставання від росіян. Хоча інституції та ке-
рівництво панівного режиму повністю змінилися, він зберіг свій 
централістичний і недемократичний характер. Втім від царсько-
го режиму радянська система відрізнялася надмірним застосу-
ванням насильства і терору. Хоч відбулася цілковита заміна еліт, 
поступово утворився “новий клас” політичних функціонерів й ін-
телігенції. Попри те, що ідеологія проголошувала інтернаціона-
лізм, невдовзі повернувся російський націоналізм. Отже, радян-
ська спадщина частково є також російською спадщиною.

Новим став і адміністративний поділ країни на республіки 
за мовно-національною ознакою. Створена у 1917–1918 рр. 
Українська Народна Республіка змогла протриматися лише 
декілька років, і їй не вдалося перебрати під контроль всю 
українську територію. Незважаючи на це, перша національ-
на держава, хоч і зазнала поразки, стала важливою відправ-
ною точкою після розпаду Радянського Союзу — перейнято 
її символи, гривня, тризуб, жовто-блакитний прапор і наці-
ональний гімн. Українська Соціалістична Радянська Респуб-
ліка була також відповіддю на УНР. Вона мала чіткі кордони 
і власні інституції. Хоча її повноваження були обмеженими і 
вона мусила підпорядковуватися партійному режиму, все ж 
УСРР стала ядром національної держави. Для цього потрібна 
була нація, а в Радянському Союзі — на відміну від царської 
імперії — українці визнавались окремою нацією. Заохочува-
лося входження (лояльних) українців у радянську еліту. Укра-
їнська мова стала офіційною і використовувалася в устано-
вах і в системі освіти, а запроваджена у 1920-х рр. політика 
українізації консолідувала українську мову і культуру. Внаслі-
док Другої світової війни вперше практично всі частини укра-
їнського народу об’єдналися в одній державі — Українській 
Радянській Соціалістичній Республіці. Отже, радянська полі-
тика сприяла формуванню сучасної української нації, а ра-
дянська республіка стала каркасом для незалежної України.

Але Сталін здійснив поворот у національній політиці. Радянські 
республіки знову потрапили в тісні лещата; нові українські еліти 
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зазнали величезних втрат внаслідок “чисток”; підтримка укра-
їнської мови поступово зійшла нанівець на користь російської. 
Як і в царській імперії, велика частина українців, що вливалися 
у міські еліти, зазнала принаймні часткової русифікації, а україн-
ська мова знову деградувала до статусу провінційної. За офіцій-
ним фасадом рівноправ’я націй знову з‘явилися старі ієрархічні 
відносини у формі “великого російського народу” та “старшого 
брата”. Закорінена ще у царській імперії асиметрія у ставленні 
держави і російської нації до України та українців збереглася і в 
сучасному індустріальному суспільстві. Вона становить суттєву 
складову радянської (і російської) спадщини. Радянському ке-
рівництву вдалося вкорінити серед частини населення наднаці-
ональну радянську свідомість, яка посилювалася пропагандою 
та перемогою над гітлерівською Німеччиною.

До спадку радянської системи належить багато інших еле-
ментів, які, щоправда, притаманні не лише Україні. Тому не-
має потреби зупинятися на них докладніше. Достатньо на-
вести їх (неповний) перелік. Такі елементи, як централізація 
і бюрократизація, дефіцит демократії, політичної участі (пар-
тиципації) і правової держави, недовіра до влади та до по-
літичних еліт належать навіть ще до дорадянської російської 
спадщини. Інші ж можуть уважатися суто радянськими — брак 
приватної ініціативи і самоорганізації суспільства, наявність 
структур планової економіки, егалітаризм і патерналістське 
мислення, корупція і велика вага неформальних мереж, недо-
віра до партій (партії), парламенту і федералізму, відсутність 
культури конфлікту і політичних компромісів.

Ці фактори радянської спадщини є спільними для всіх пост-
радянських країн. На відміну від Росії та інших пострадянських 
держав, Україна під час Помаранчевої революції зробила важ-
ливий крок до звільнення від радянської спадщини. Прези-
дентські вибори у лютому 2010 р., які, за оцінками ОБСЄ, були 
вільними і чесними, підтверджують цю тенденцію.

Катастрофи ХХ століття
Україна постраждала від катастроф ХХ ст. як жодна інша єв-

ропейська країна. За величезною кількістю жертв криється 
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невимовне горе окремих людей. Голі цифри є лише приблиз-
ними і не враховують тих людей, яких поранено чи яким завда-
но іншої шкоди для здоров’я, а також примусово переселених 
або депортованих. Серед різних даних досліджень я зазвичай 
наводжу нижчі цифри — у багатьох випадках вони зарекомен-
дували себе як надійніші.

Україна, насамперед Галичина, була однією з арен Першої 
світової війни. У 1918 р. австро-угорські та німецькі війська 
окупували всю територію України. Можна лише припускати, 
скільки українців налічувалося серед близько 2 млн. загиблих 
у російській та 1,5 млн. в австро-угорській арміях. Відповідно 
до частки в населенні, їх було загалом близько 500 тис. Багато 
українських військовополонених відправлено у внутрішні об-
ласті Австро-Угорщини і Росії.

Перша світова війна переросла безпосередньо у громадян-
ську. Вона почалася з короткої польсько-української війни за 
Галичину. У той же час Україна перетворилася на найважли-
вішу арену нищівної громадянської війни в Росії, у якій брали 
участь більшовики, біла контрреволюція та іноземні інтервен-
ти, а між ними знемагали українські національні сили.

Число українців, які загинули у громадянській війні, значно 
перевершує кількість жертв Першої світової війни. За приблиз-
ними підрахунками, їх могло бути від 1,5 до 2 млн. До цього до-
далися величезні руйнування та повний економічний колапс.

Україна стала основним театром воєнних дій під час Другої сві-
тової війни. Вся територія країни була окупована Вермахтом та 
німецькими спеціальними підрозділами. Вони знищили близько 
1,5 млн. місцевих євреїв і велику кількість українців, поляків та 
росіян. Загальна кількість жертв серед мирного населення Укра-
їни (за оцінками, 4 млн.) була приблизно вдвічі вищою від загиб-
лих на війні українських військовослужбовців (близько 2 млн.). Із 
1,3 млн. військовополонених українців у нелюдських умовах ні-
мецьких таборів загинуло щонайменше 700 тис. До цього слід 
додати страждання насильно вивезених до Німеччини 2,3 млн. 
українських “остарбайтерів”. Багато тих, хто повернувся додому 
після війни, були вислані у радянські табори. Така ж доля спіткала 
і 200 тис. західних українців. Ще під час війни декілька сот тисяч 
мешканців України — серед них багато поляків — стали жерт-
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вами сталінського терору. Під час та після Другої світової вій- 
ни щонайменше 1,5 млн. мешканців України (поляків, українців і 
німців) зазнали примусового переселення.16

Тричі за першу половину ХХ ст. Україну вражав жахливий го-
лод. Перший голод 1920–1921 рр. був прямим наслідком руй-
нувань громадянської війни. В Україні він забрав щонайменше 
250 тис. людських життів, у Росії — набагато більше. Другим 
і набагато жахливішим став організований Сталіним голодо-
мор 1932–1933 рр., який внаслідок проведеної з особливою 
жорстокістю примусової колективізації сільського госпо-
дарства та (попри голод) немилосердної конфіскації запасів 
зерна призвів до смерті приблизно 3 млн. українських селян. 
Третій голод 1946–1947 рр. був наслідком руйнувань у Другій 
світовій війні та здійсненої (попри посуху) заготівлі зерна. Він 
забрав не менше 100 тис. людських життів.

16 Dieter Pohl. Schlachtfeld totalitärer Diktaturen — die Ukraine im Zweiten Weltkrieg // 
Jordan, Ukraine… [виноска 2], с. 338–362.

Жертви голодомору у Харкові, 1933 р.
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Українці та поляки, які мешкали в Україні, у процентному 
відношенні були більше представлені серед жертв сталінсько-
го терору, аніж росіяни. Почалося зі знищення та депортації 
українських “куркулів” та переслідування так званих “буржу-
азних націоналістів”. Під час “великих чисток” 1937–1938 рр. 
страчено близько 120 тис. українців. За сталінського режиму 
мільйони українців депортовано до ГУЛАГу, з них щонаймен-
ше 500 тис. людей загинуло.

Останньою великою катастрофою ХХ ст. в Україні стала ава-
рія на Чорнобильській АЕС у 1986 р. Вона мала довготривалі 
наслідки, які донині неможливо повністю осягнути.17

Якщо, вдаючись до (сумнівної) формули підраховування 
всіх жертв, підбити підсумки катастроф ХХ ст. в Україні, то з 
1914 по 1953 рр. від 12 до 14 млн. українців померли вна-
слідок воєн, голоду і терору. Те, що етнічне українське насе-
лення у ці роки зазнало особливо великих втрат, засвідчують 
результати переписів. За їхніми даними, між 1926 і 1937 рр. 
кількість українців скоротилася на 4,8 млн. — з 31,2 до 
26,4 млн. (-15,3 %), в той час як загальна кількість населення 
Радянського Союзу збільшилася на 14,7 млн. (+11,0 %). Між 
1939 і 1959 рр. кількість українців (у нових кордонах) зросла 
лише на 4,6 % порівняно з 9,5 % зростання загального насе-
лення Радянського Союзу.18

Спадщина катастроф ХХ ст. в Україні присутня скрізь. Ці ка-
тастрофи увійшли в національну історію страждань. Вони є 
приводом для суперечок як всередині України, так і з іншими 
країнами, передусім з Росією, їх з політичною метою інстру-
менталізують всі сторони.

Голод 1932–1933 рр. став найважливішим елементом пост-
радянської української національної свідомості. В Україні голо-
домор офіційно вважається геноцидом українського народу. 
Така інтерпретація не є беззаперечною, проте не підлягають 
сумніву жахливі масштаби голоду та пряма відповідальність 

17 Tschernobyl. Vermächtnis und Verpflichtung. Berlin, 2006 [= OsteurOpa, 4/2006].
18 Manfred Hildermeier. Geschichte der Sowjetunion. Entstehung und Niedergang des 

ersten Sozialistischen Staates. München, 1998, с. 1178. — Simon, Nationalismus… 
[виноска 10], с. 422.
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за це сталінського режиму.19 Вагомі аргументи свідчать про 
те, що за допомогою голоду Сталін хотів покарати й дисци-
плінувати не тільки селян, але й загалом підозрюваних у не-
лояльності українців. Пам’ять про голодомор має велике зна-
чення для націєтворення українців, адже вона делегітимізує 
радянську систему, яка все ще має багато прихильників. Крім 
того, ця пам’ять інтегрує в українську жертовну спільноту на-
ціонально слабше мобілізовані регіони півдня і сходу, які та-
кож сильно постраждали від голоду.

Суперечливим досі залишається і трактування Другої 
світової війни. Перемога у “Великій Вітчизняній війні” ста-
ла найважливішою легітимацією Радянського Союзу і до-
нині становить для більшості українців і росіян центральну 
точку історичної пам’яті. В останні роки у Західній Украї-
ні — а згодом і з боку президента Ющенка — тлумачення 
Другої світової війни зазнало змін. Провідники ОУН та УПА, 
які боролися проти Червоної Армії, почасти співпрацювали 
з німецькими окупантами й брали участь у знищенні євре-
їв, а також несуть відповідальність за різанину польського 
цивільного населення, були проголошені національними 
героями. Це спричинило різку реакцію не тільки в Росії та 
Польщі, але й серед багатьох українців. Різні трактування 
Другої світової війни є несумісними і розділяють україн-
ську націю.20

Історії національних страждань є важливими факторами 
історичної спадщини. Часто вони конкурують з іншими куль-
турами пам’яті, протиставляючи свої та чужі жертви. Так, 
голодомор і голокост в Україні інколи трактуються як гено-
цид однакового ґатунку, що не в останню чергу є реакцією 
на стереотип про український антисемітизм. Національний 
мартиролог ризикує забути жертви інших націй. Нерідко в 
Україні обходять той факт, що жертвами світових воєн, го-
лоду і “великого терору” були й неукраїнці. А так існував би 

19 Vernichtung durch Hunger. Der Holodomor in der Ukraine und der UdSSR. Berlin, 2004  
[= OsteurOpa, 12/2004].

20 Wilfried Jilge. Nationalukrainischer Befreiungskampf: Die Umwertung des Zweiten 
Weltkriegs in der Ukraine // Geschichtspolitik und Gegenerinnerung. Krieg, Gewalt und 
Trauma im Osten Europas. Berlin, 2008 [= OsteurOpa, 6/2008], c. 167–186.
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шанс спільної пам’яті українців, росіян, поляків та євреїв про 
катастрофи ХХ ст.

Європа
Споконвіків Україна належала до Європи. Це природнім 

чином стосується географії — першого фактору історичної 
спадщини. Україна є частиною православної Європи — схід-
ного полюсу європейської історії. Ще Київська Русь була 
інтегрована у загальноєвропейську династичну і торгову 
мережу. Ця орієнтація на Центральну, Південну і Західну Єв-
ропу посилювалася з XIV по XVII ст., коли Україна входила 
до складу Польсько-Литовського королівства, хоча західні 
впливи й досягали України із запізненням та слабшали у 
своєму просуванні на схід. Тісніший зв’язок із західним по-
люсом Європи принесла унія частини православних з римо-
католицькою церквою, яка в Галичині існує і донині. Не на 
решту Європи, а на степ спрямовували свої зусилля козаки, 
які, втім, у своїй самосвідомості та міфології були захис-
никами європейського християнства від мусульман. Євро-
пейський характер України посилювали численні євреї, які у 
пізньому середньовіччі та в ранню новітню добу мігрували з 
Німеччини та Польщі до України, принісши із собою спорід-
нену з німецькою мову їдиш та створивши мережу зв’язків з 
рештою Європи.

З поділом Польщі Україна також була розділена. Менша части-
на на Заході — Галичина — відійшла до Австрії, і це ще більше по-
силило її зв’язок з Центральною Європою. Більша частина Украї-
ни знову опинилася у гравітаційному полі православного східного 
полюсу Європи, центр якого знаходився на той час у Росії. З вес-
тернізацією Росії російська еліта та російська культура і наука ста-
ли для України посередниками у зв’язках з не-православною час-
тиною Європи. Європейський характер мав і Радянський Союз з 
імпортованою від Заходу ідеологією та проектом модернізації та 
подолання економічного відставання від решти Європи. Історія 
страждань під час двох світових воєн також пов’язує Україну з реш- 
тою Європи. Тому гасло повернення України в Європу є пробле-
матичним, адже Україна завжди була в Європі.
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Питання набуває іншого сенсу, коли Європу визначати як 
спільноту цінностей, що сьогодні роблять європейські інсти-
туції. Проте у цьому випадку поняття Європи буде сумнівним, 
адже, з одного боку, західні цінності стосуються не тільки Єв-
ропи, але й Північної Америки, Австралії та інших частин сві-
ту. З іншого боку, в Європі європейські цінності зневажалися 
завжди і скрізь, а найвідвертіше — у націонал-соціалістичній 
Німеччині. Про європеїзацію або вестернізацію України у цьо-
му другому значенні можна говорити стосовно XVI та першої 
половини XVII ст., коли через Польщу в Україні поширилися ду-
ховні течії та інституції, які можна вважати основою європей-
ських цінностей — право міського самоврядування, становий 
устрій, гуманізм і релігійна терпимість. Західні цінності в сьо-
годнішньому розумінні досягли України в австрійській консти-
туційній державі. Їхні елементи з’явилися і в царській Росії з 
1905 по 1917 рр., коли вперше дозволено обирати парламент 
та провадити публічне політичне життя, а також в Українській 
Народній Республіці. Хоча комуністична ідеологія і проголо-
шувала європейські цінності, Радянський Союз аж ніяк не на-
лежав до західної спільноти цінностей. У цьому сенсі можна 
говорити про повернення незалежної України у Європу. Воно 
відбувалося останні двадцять років малими кроками, і Пома-
ранчева революція стала єдиним “стрибком” на цьому шляху.

Якщо зібрати докупи камінці мозаїки, які я тут розклав, ми 
не отримаємо цілісної довершеної картини. Можливо, ці за-
уваження стосовно історичного багажу, який несе на своїй 
спині Україна у своєму русі на Захід, все ж таки допоможуть 
зрозуміти цю країну.

З німецької переклав Віталій Климченко
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Демократія та нація

Передумови народовладдя

Яскраво виражений регіоналізм в Україні становить вели-
кий виклик для утворення нації та демократії. З одного боку, 
він є загрозою для стабільності і знову й знову призводить до 
блокад. З іншого боку, напружені стосунки між регіонами зму-
шують вдаватися до переговорів та компромісів. Тому для де-
мократії немає альтернативи. Оскільки демократія є культурою 
суперечок та дискусій, вона для врівноваження потребує кон-
сенсусу. Національна ідентичність — це ресурс для досягнення 
консенсусу. Однак лише інклюзивна національна ідентичність, 
відкриваючи великий простір як для політичних, так і для етніч-
них чинників, може зробити свій внесок до визнання регіональ-
ного розмаїття, яке неможливо усунути.

Україна — демократична держава. Її політична система 
відповідає передумовам, необхідним для демократичного 
устрою. Від грудня 2004 р. проводяться вільні та чесні вибори, 
існують політичні партії та об’єднання, які конкурують між со-
бою. Політичні суперечки точаться публічно. Парламентська 
коаліція більшості створює уряд. Можливий перехід влади від 

 Ґергард Зімон (нар. 1937 р.), проф. д-р, позаштатний професор історії Східної Євро-
пи  Кельнського університету, викладач Інституту політології та соціології Боннського 
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уряду до опозиції, що у минулі роки відбувалося неодноразо-
во. Існує розмаїття засобів масової інформації, опозиція має 
рівноправний доступ до них.

Україна — єдина східнослов’янська держава з реальним, а не 
віртуальним демократичним устроєм. Якщо протягом першого 
десятиліття після розпаду Радянського Союзу Україна та Росія 
рухалися подібними шляхами до встановлення президентської 
системи з авторитарними ознаками, то пізніше ці шляхи розі-
йшлися — у Росії та Білорусі консолідувалися авторитарні сис-
теми, Україна ж вирушила до демократичного майбутнього. 
Помаранчева революція у листопаді–грудні 2004 р. стала пе-
реломним моментом. Суспільство зупинило, здавалося б, не-
стримне сповзання до напівавторитарної системи та добилося 
проведення вільних виборів, які привели до влади президента 
Віктора Ющенка та прем’єр-міністра Юлію Тимошенко. Вільні 
вибори є необхідною, але не достатньою передумовою демо-
кратії. Завдяки мобілізації мас проти режиму Кучми вдалося зу-
пинити фальсифікацію виборів, проте така мобілізація не змо-
гла забезпечити взаємодію демократичних інституцій.

Через п’ять років після Помаранчевої революції можна підби-
ти підсумки —демократія функціонувала погано. Демократичні 
інституції вдавалися до взаємного блокування, еліти зловжи-
вали інституціями задля безцеремонної реалізації приватних 
владних інтересів. Про загальне благо забули. Починаючи з 
2005 р., загрозу для демократії становили не авторитарні, а 
анархічні тенденції. Дієздатність уряду, де з осені 2007 р. пану-
вав надзвичайний розбрат між президентом Віктором Ющен-
ком та прем’єр-міністром Юлією Тимошенко під час її другого 
перебування на цій посаді, була обмежена. Парламент, у якому, 
починаючи з осені 2008 р., ані уряд, ані опозиція не мали на-
дійної більшості, часто сам блокував свою діяльність. Рішення 
або ухвалювалися із запізненням, або взагалі не приймалися. 
Протягом тижнів та місяців Верховна Рада не спромоглась зі-
братися на чергові засідання, оскільки депутати то однієї, то ін-
шої сторони перешкоджали цьому, маніпулюючи регламентом 
або блокуючи сесійну залу. Голові Верховної Ради неодноразо-
во заважали зайняти його місце, зводячи барикаду зі стільців. 
Подекуди депутати навіть вчиняли бійки.
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Ті, хто сподівався на краще та вірив в обіцянки Помаран-
чевої революції, були розчаровані. “Помаранчевий капітал” 
повністю втрачено; це знайшло своє символічне відобра-
ження у тому, що Блок Юлії Тимошенко відмовився від пома-
ранчевого кольору та обрав своїм логотипом червоне сер-
це на білому тлі. Отже, ера Ющенка закінчилася з балансом, 
що викликав розчарування: вікно у демократію, щоправда, 
залишалося відкритим, проте від консолідації демократич-
них інституцій Україна опинилася набагато віддаленішою, 
ніж на це можна було сподіватися навесні 2005 р.

Якими причинами це можна пояснити? Як завжди, від-
бувалася взаємодія багатьох факторів структурного, осо-
бистісного та “випадкового” характеру. Нездатність героїв 
Майдану разом здійснювати владу, яку вони спільно вибо-
роли взимку 2004 р., протестуючи проти фальсифікації ви-
борів, належить до особистісних та “випадкових” чинників. 
Особиста антипатія та програмні суперечності між Ющен-
ком та Тимошенко вже у вересні 2005 р. призвели до завер-
шення першого перебування прем’єр-міністра на посаді та 
до її звільнення президентом, який на той час ще мав на це 
повноваження, перш ніж набрали чинності зміни до консти-
туції, що позбавляли президента цього права.

Програмні відмінності були очевидними у сферах еконо-
мічної та соціальної політики. Ющенко виступав за курс, що 
радше відповідав засадам ринкової економіки; Тимошенко 
проводила популістську соціальну політику. Помітна різни-
ця в акцентах існувала у політиці щодо Росії та у пов’язаній з 
нею національній історичній політиці. Після п’ятиденної вій-
ни на Кавказі між Росією та Грузією у серпні 2008 р. та за-
грозливих газових конфліктів між Україною та Росією Тим-
ошенко стала прихильницею політики умиротворення, тоді 
як Ющенко дедалі більше вбачав у Росії загрозу, якій слід 
було протиставити національну згуртованість.

Помаранчевий табір сам зруйнував себе через багаторіч-
ні конфлікти, які виносилися на очі громадськості, та зробив 
цим погану послугу консолідації демократичних правил гри. 
Крім цього, помаранчеве самошматування, з одного боку, 
уможливило блискуче повернення Віктора Януковича, го-
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ловного суперника під час Помаранчевої революції, та його 
Партії регіонів. З іншого боку, повернення вчорашнього по-
літичного суперника внаслідок слабкості та неспроможнос-
ті переможців є доказом функціонування елементарних ме-
ханізмів демократії.

Не лише нездатність помаранчевих переможців 2004 р. 
добре керувати країною стала причиною негативного 
сальдо після п’яти років. Додалися ще й структурні 
чинники. Перегляд Конституції під час грудневої бурі 
Помаранчевої революції 2004 р. посилив парламент та уряд 
й урізав повноваження президента. Відтоді Україна має 
парламентсько-президентську конституцію. Обмеження 
повноти влади президента мало запобігти будь-якому 
поверненню до авторитаризму та наблизило українську 
конституцію до найбільш поширеного в Європі типу. Проте 
текст конституції готувався нашвидкуруч; він містить 
численні суперечності й неузгодженості та у конституційній 
практиці фактично запрошує до маніпуляцій та вибіркового 
застосування. Таким чином, конституція також стала 
причиною нескінченної кризи влади. Конституційний Суд 
не мав ані авторитету, ані політичної незалежності, щоб 
розв’язувати конфлікти.1

Хоча свого часу зміни до Конституції підтримала широка 
парламентська більшість, вже через кілька років всі 
політичні сили дійшли єдиної думки про те, що переглянуту 
в грудні 2004 р. Конституцію необхідно змінити принаймні 
в її процедурних положеннях. Віктор Ющенко під час свого 
президентства навіть безуспішно намагався домогтися 
прийняття цілком нової конституції з розширеними 
президентськими повноваженнями. На відміну від нього, 
прем’єр-міністр Тимошенко віддавала перевагу балансу 
влади за зразком німецької канцлерської демократії. Отже, 
і через 20 років після здобуття незалежності Україна не має 
конституції, яку політичні кола визнавали б основою для 
дії та не брали постійно під сумнів. Контраст з Основним 

1 Щодо конституційної практики та правової держави в Україні див. статтю Анґеліки 
Нусберґер та Кароліни фон Ґаль у цьому виданні, с. 61-68.
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законом Федеративної Республіки Німеччина від 1949 р., 
який відразу знайшов широке схвалення у політичних колах 
та суспільстві, не міг би бути більшим.2

Міжнародна політика додатково ускладнила консолідацію 
демократичних сил. Щоправда, Європейський Союз пропону-
вав Україні різноманітні програми інтеграції у рамках Європей-
ської політики сусідства та угоди про асоційоване членство, 
однак це завжди робилося із застереженням, що з цим не 
пов’язується перспектива майбутнього членства в ЄС. Саме 
ця перспектива відіграла в минулому головну роль у процесі 
консолідації демократичного устрою у країнах Центральної та 
Східної Європи. Україні доводиться розбудовувати демокра-
тію не лише без цієї мотивації та пов’язаних з нею важелів для 
внутрішніх реформ. Росія наполягає на інтеграції зовсім іншо-
го ґатунку. Адже, без сумніву, авторитарний устрій у внутріш-
ньому житті міг би полегшити втягнення України в орбіту Ро-
сії — до своєрідного відновлення Русі. Таким чином, Україна, 
як і раніше, залишається у полі напруженості між Росією, що 
заявляє про свою прихильність до Європи радше віртуально, 
аніж реально, та Польщею, що цілковито стала частиною за-
хідного світу.

Нація як ресурс консенсусу
Чи є Україна беззахисною та безсилою перед цим 

випробуванням, чи їй вдасться мобілізувати сили та 
структури, які не лише забезпечать подальше існування 
державної незалежності, а й сприятимуть консолідації 
демократичних сил і в такий спосіб залишать відчиненими 
двері на Захід? Чи нація та національна свідомість зміцнюють 
демократію, чи навпаки, суперечать їй? Консолідація нації та 
становлення демократії є паралельними чи антагоністичними 
процесами?

2 Gerhard Simon. Delegitimierung des Autoritarismus durch Demokratisierung: Die Ukraine 
vor und nach dem Winter 2004/2005 // Jerzy Mackow (Hg.). Autoritarismus in Mittel- und 
OsteurOpa. Wiesbaden, 2009, с. 306–322, тут с. 313–316. — Ingmar Bredies. The 2004 
Constitutional Reform: Driving Forces and Consequences // Juliane Besters-Dilger (Hg.). 
Ukraine on its Way to Europe. Frankfurt/Main, 2009, с. 27–43.
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Стосовно України та українців існують стереотипи, які, 
власне кажучи, виключають один одного. З одного боку, 
кажуть, що українці нібито не є самостійною нацією, адже 
в історичному контексті їм бракує власної державності, а 
також цілісної недержавної етнічної традиції. З іншого боку, 
їх звинувачують у крайньому націоналізмі та шовінізмі, 
які пов’язані з принциповою антиросійською позицією, 
причому вже саме наполягання на існуванні власної мови та 
дистанціювання від російської достатні для обґрунтування 
цього закиду, який передусім адресується західній частині 
України та її мешканцям. Обидва стереотипи мають 
своє коріння у багаторічній радянській пропаганді, яка 
залишається живою у новій Росії. “Ми живемо у дивний 
час, – читаємо в “історичному дослідженні” про “Україну” 
та “українців”, — коли створюються штучні держави, штучні 
народи та штучні мови”.3

Інший російський націоналістичний автор у цьому 
нібито штучному утворенні на ймення Україна вбачає чи 
не найбільшу загрозу для Росії. Українство він ототожнює 
з українським націоналістом та фашистом Степаном 
Бандерою (1909–1959). Тому він дає своїй книжці просту 
і ясну назву “Бандеризація України – головна загроза для 
Росії”.4 Подібні стереотипи щодо, з одного боку, відсутньої, 
а з іншого боку, гіпертрофованої національної ідентичності 
українців знайшли своє відображення і в сприйнятті 
цієї проблеми на Заході. Як правило, такі стереотипи у 
спотвореній формі відтворюють і частину реальності. 
Серед завдань нової української держави — поєднання 
поки що слабко вираженої національної свідомості на сході 
країни із сильно вираженим усвідомленням національної 
ідентичності на заході. В Європі та Північній Америці 
демократія всюди зростала на поживному ґрунті націй. 
В історичному плані демократизація та утворення нації 
були тісно пов’язані між собою. Демократія потребувала 

3 Сергей Родин. Отрекаясь от русского имени. Украинская химера. Историческое рас-
следование. Москва, 2006, с. 5. Лапки до слів “Україна” та “українці” вжито в оригіналі.

4 Юрий Козлов. Бандеризация Украины — главная угроза для России. Москва, 2008.
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потенціалу модернізації народного суверенітету та 
рівності громадян, які нерозривно пов’язані з належністю 
усіх до однієї нації. Серйозні конфлікти виникали внаслідок 
того, що ніде немає етнічно гомогенних націй, проте 
постійно існувала спокуса їх створити. У цьому проявився 
тоталітарний потенціал націоналізму, що вже наприкінці 
існування комуністичної системи призвів, насамперед на 
Балканах, до насильства та війни. Однак націоналізм має 
і ліберальний потенціал — без нього були б неможливі 
ненасильницький розпад Радянського Союзу та розбудова 
нових національних держав на колишній радянській 
території.5

Посткомуністична Європа підтверджує, що національна 
держава є легітимною та сучасною формою державності; їй 
і досі немає альтернативи. Проект європейської інтеграції у 
жодному разі не суперечить цьому, навпаки, передумовою 
для нього є національні держави як його складові частини. 
Важливий критерій успішної консолідації сучасної української 
нації та інших посткомуністичних націй полягатиме у тому, 
як вони поєднають етнічні та політичні маркери, тобто як 
вони збалансують інклюзивні та ексклюзивні чинники. 
Виключно етнічні нації практично не зустрічаються, виключно 
політичні  — теж. Такі чинники, як мова, культура, історія завжди 
повинні взаємодіяти та справляти спільний вплив з такими 
факторами, як громадянське суспільство, конституційний 
патріотизм, суб’єктивне усвідомлення приналежності. В 
українській державі національна свідомість зможе розкрити 
свій ліберальний потенціал лише за умови, що інклюзивним 
громадянським чинникам буде надаватися пріоритет 
порівняно з етнічними ексклюзивними чинниками без втрати 
українською мовою та культурою політичного значення.

Шанси на те, що ліберальний, інклюзивний націоналізм 
матиме успіх в Україні, є непоганими. Екстремістські націо-
налістичні групи та партії, які неодноразово виникали у За-

5 Щодо вимірів націоналізму див.: Gerhard Simon. Nationalismus und Nationalitätenpolitik 
in der Sowjetunion. Baden-Baden, 1986, с. 27–29. — Taras Kuzio. Theoretical and 
Comparative Perspectives on Nationalism. Stuttgart, 2007, с. 132, 137–139, 219–225.
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хідній Україні, протягом минулого десятиліття не спромоглися 
потрапити до загальнодержавного парламенту — Верховної 
Ради. Тривідсотковий бар’єр виявився для них нездоланним. 
А націоналістичний кандидат Олег Тягнибок на президент-
ських виборах у січні 2010 р. отримав 1,4 % голосів виборців; 
найбільшою його частка була у Львівській області, де він зміг 
завоювати 5,3 % голосів.6

Такими ж маргінальними явищами політичного спектру за-
лишилися сепаратистські угруповання на сході України та у 
Криму, які не спромоглися досягти жодного впливу на загаль-
нодержавному рівні. Інтегральний націоналізм і сепаратизм 
ставлять під сумнів існування української держави, оскіль-
ки вони не допускають відмінностей або прагнуть їх усунути. 
Тому широка більшість відхиляє їх. “Нації — якщо вони хочуть 
бути союзниками свободи — повинні допускати та підтриму-
вати внутрішні відмінності…” — пише американський соціолог 
Крейґ Келгун. Ліберальний націоналізм залишає простір для 
“різних ідентичностей та масштабного публічного дискурсу зі 
спірних тем”. “Якщо демократія має процвітати, націоналізм 
не має права ставати ворогом відмінностей”.7

В Україні утворення нації може успішно відбутися лише тоді, 
коли цей процес буде виходити з історично успадкованої мовно-
культурної та ментальної відкритості мешканців на сході та півдні 
країни по відношенню до Росії. Росія та російська мова сприй-
маються тут багатьма людьми не як щось “інше”, чим можна від-
межуватися від власного, українського. Якщо на заході України 
російські минуле та сучасність розглядаються як загроза, від 
якої може захистити тільки інтеграція із Західною Європою, то 
чимало людей на сході, навпаки, вбачають небезпеку для своєї 
ідентичності в орієнтації на Захід та ліберальній демократії.

Отже, немає консенсусу щодо того, хто та що є “іншим”.8 З 
одного боку, це ускладнює процес утворення нації, з іншого — 
примушує вдаватися до переговорів та до пошуку компромісу, 

6 Українська правда, 19.01.2010, www.pravda.com.ua/articles/4b537cbbca600.
7 Craig Calhoun. Nations Matter. Culture, History, and the Cosmopolitan Dream. London, 

New York, 2007, с. 98–99.
8 Kuzio. Theoretical and Comparative Perspectives… [виноска 5], с. 253–278.
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тобто виникає примус до демократичних процедур. Успадкова-
не історично, але у політичному плані завжди сучасне фракціо-
нування України містить у собі загрозу, адже воно призводить 
до стагнації та самоблокади, хоча й захищає від національного 
й політичного екстремізму, бо вони розірвали б країну.

Мета полягає у тому, щоб перетворити мешканців на грома-
дян, щоб громадянська свідомість приналежності була спря-
мована на Україну, а не на іншу державу. У цьому сенсі сепара-
тизм та ірредента (прагнення до об’єднання з “материнською” 
державою, часто з тією, де розмовляють “рідною” мовою — 
прим. перекладача) несумісні із становленням нації. Однак ця 
мета залишає багато простору для множинних ідентичностей 
та політичних чинників при формуванні національної складо-
вої; самих лише етнічних маркерів недостатньо. Чіткий тради-
ційний регіоналізм зумовлює те, що приналежність до певного 
регіону, місцевості чи міста для багатьох людей знаходиться 
на першому місці; бути українцем — другорядний фактор. Це 
так само сумісне з національною ідентичністю, як і українство 
в російськомовному середовищі.

Помаранчева революція показала, що український політич-
ний патріотизм говорить і російською. Майдан був двомов-
ним. Проте цей факт не повинен применшувати конфліктний 
потенціал, який містить у собі мовне питання.9 Воно давало й 
буде давати у майбутньому приводи для інструменталізації. 
Українська держава повинна і буде провадити політику по-
вільної, але систематичної українізації системи освіти. Однак 
це не можна ототожнювати з впровадженням української од-
номовності. Для більшості людей мовне питання не є пріори-
тетним, тому що вони можуть спілкуватися обома мовами. Це 
дає гарантію того, що мовне питання не перетвориться на пе-
решкоду для розвитку демократії.

В Україні та за її межами існує широкий консенсус, що творення 
нації так само не завершене, як і консолідація демократії. До речі, 
ці обидва завдання у жодному суспільстві не можуть розглядатись 
як завершені раз і назавжди. Процеси націєтворення не обмежу-

9 До цього питання див. також дописи Володимира Кулика та Заура Ґасимова в 
OsteurOpa, 2-4/2010, с. 391–402 та с. 403–411.
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ються “запізнілими країнами” на кшталт України. Вони відбува-
ються й у “старій” Європі, навіть якщо тут конкретні завдання є 
іншими. Наприклад, у Німеччині й деяких інших країнах Західної 
Європи головним викликом для націєтворення стала інтеграція 
іммігрантів. Як і в Україні, тут йдеться про збалансоване співвідно-
шення громадянських та етнічних критеріїв інтеграції. Без знання 
мови країни проживання не може бути політичної інтеграції; вод-
ночас інтеграція не означає, що іммігранти мусять відмовитися 
від свого культурного походження. Сучасний ліберальний націо-
налізм живе за рахунок диверсифікації та у диверсифікації.

Які функції виконують нація та національна свідомість під час 
консолідації демократії? Що корисного дає нація для демократії? 
Демократія — це публічний дискурс про спільне благо, боротьба 
за владу у спільноті. Культура суперечки становить одну з підвалин 
демократії, тому демократичне суспільство не може не бути роз-
діленим. Воно не спроможне продовжувати своє існування без 
конфліктів та внутрішніх суперечностей. При цьому існує небезпе-
ка, що суперечки можуть призвести не до ухвалення рішень, а до 
стагнації, а політичні опоненти перетворяться на непримиренних 
ворогів. Параліч політичного життя, який випливає із цього, можна 
було неодноразово спостерігати в Україні після 2005 р.

Оскільки демократія є процедурою для врегулювання кон-
фліктів та розбіжностей, вона потребує фундаментального кон-
сенсусу для розв’язання конфлікту. Один із ресурсів консенсу-
су — це нація та національна свідомість спільноти. Інший ресурс 
консенсусу — це відмова від насильства при вирішенні внутріш-
ніх політичних конфліктів. Обидва аспекти тісно пов’язані між со-
бою, адже населення, яке веде громадянську війну, не є нацією. 
У цьому сенсі відмова від насильства є конституюючою ознакою 
нації. Однак відмови від насильства недостатньо, необхідна со-
лідарність. Вже згаданий Крейґ Келгун нагадує про це:

Серед різних форм солідарності, мобілізованих для по-
літичних дій, національна солідарність була особливо 
здатною до політичної самоорганізації у процесі виник-
нення та трансформації держав.10

10 Calhoun. Nations Matter… [виноска 7], с. 155.
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Нації сприяють тому, щоб “об’єднувати людей, виходячи за 
межі соціальних класів. Вони допомагають поодолати регіо-
нальні, етнічні, а часом і релігійні відмінності”. Отже, від націо-
нальної ідентичності не можна відмовлятись.

Центральний аспект роботи, яку виконує націоналізм, 
полягає у тому, щоб надавати культурну підтримку струк-
турам соціальної інтеграції. Насправді він сам є джере-
лом цієї інтеграції, оскільки структурує колективні іден-
тичності та солідарності.11

Демократія не може функціонувати без соціальної солідар-
ності, а національна ідентичність є одним із “постачальників” 
цієї солідарності. Спільна приналежність до нації є неначе за-
хисною оболонкою, яка накриває конфлікти та розбіжності у 

11 Calhoun. Nations Matter… [виноска 7], с. 152.

Демонстрація на Майдані, грудень 2004 р.
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поглядах; щоправда, через це вони не зникають, але робота 
з ними полегшується. При цьому такі ознаки, як спільна мова 
або принаймні комунікація, що виходить за межі мовних кор-
донів, спільна культура спогадів та спільність території, віді-
грають важливу роль. Сюди слід додати суб’єктивне визнання 
причетності до нації, яке отримує рівні права з “об’єктивними” 
маркерами та надає можливість подолати межі етнічних та ін-
ших кордонів. У реальному світі — на відміну від світу візій — 
націю як ресурс консенсусу не можна замінити глобалізацією 
чи визнанням правової держави та конституції, хоча ці еле-
менти аж ніяк не суперечать національному консенсусу.

Подолання комуністичної системи ні в Центральній та Східній 
Європі, ні в Радянському Союзі було б неможливим без такого 
ресурсу консенсусу, як націоналізм. Рух за національне визво-
лення 1989 р. у Центральній та Східній Європі продемонстрував, 
що “ліберальний націоналізм може стати опорою для лібераль-
ної демократії, яка зароджується”. У цьому сенсі існує позитив-
на кореляція між демократією та ліберальним націоналізмом.12 
З іншого боку, після краху комунізму в деяких країнах Централь-
ної та Східної Європи, насамперед у Словаччині, сформували-
ся екстремістські націоналістичні рухи, які навіть спромоглися 
увійти до уряду. Тут знову виявляється, що націоналізм може 
бути небезпечним союзником, котрий потребує постійного 
контролю та нагляду з боку лібералів. Врешті-решт, польським, 
чеським та словацьким елітам вдалося “маргіналізувати вплив 
крайнього націоналізму”.13 Загроза з боку правого націоналіс-
тичного радикалізму у колишніх комуністичних країнах сьогодні 
в якісному та кількісному плані суттєво не відрізняється від від-
повідних тенденцій у Західній Європі.

Несподівано ефективними виявилися національні рухи 
у Радянському Союзі, що розпався. Спектр націоналістич-
них рухів сягав від інклюзивних, громадянських форм аж до 
ексклюзивних націоналізмів, які принесли народам насиль-
ство та війну. На початку членами народних фронтів у при-
балтійських республіках були й численні етнічні росіяни, які 

12 Stefan Auer. Liberal Nationalism in Central Europe. London, New York, 2004, с. IX.
13 Там само, с. 175.
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спільно з естонцями, латвійцями та литовцями виступали 
за державну незалежність. Це був приклад ліберального на-
ціоналізму. З іншого боку, конфлікти між вірменами та азер-
байджанцями призвели до війни та вигнання сотень тисяч 
людей з обох сторін.

Нації та національні рухи уособлювали надії, оскільки радян-
ська система не була конкурентоздатною ані з економічної, ані 
з політичної точки зору, а радянські еліти втратили віру у власну 
систему. Національні рухи досягли успіху та стали ядром крис-
талізації антирадянської мобілізації, адже вимога національно-
го самовизначення була заряджена економічним та соціальним 
розчаруванням людей, а також антирадянськими ліберальними 
вимогами й вимогами щодо впровадження правової держави, 
які висувала національна інтелігенція. Як це часто буває, таєм-
ниця успіху національної мобілізації крилась у тому, що вона 
увібрала в себе широкий спектр надій та сподівань, протестів 
та опору, що виходили далеко за межі її ядра — усвідомлення 
національної самобутності. Саме з цієї причини спектр націо-
налізму сягав від ліберального до тоталітарного.

Творення української нації – поступ та 
перешкоди

Як дослідники з різних країн коментували та оцінювали розви-
ток процесу творення української нації у перші два десятиліття 
незалежності? Вчені дотримуються єдиної думки, що україн-
ський національний рух наприкінці 1980-х рр. був слабким, а до-
сягнення Україною незалежності було радше наслідком розпаду 
Радянського Союзу, ніж результатом національного визвольно-
го руху. Вирішальне значення мало те, що, починаючи з 1988 р., 
КПРС в Україні, як майже в усьому Радянському Союзі, не висту-
пала за збереження старої системи. Цього виявилося достатньо 
для повалення занепалого режиму, який продемонстрував свою 
неспроможність до здійснення глибоких реформ. Виразом за-
гального заперечення старої системи став референдум 1 груд-
ня 1991 р., коли 90 % учасників голосування підтримали про-
голошення незалежності України. Водночас українці більшістю 
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голосів обрали першим президентом комуніста-реформатора 
Леоніда Кравчука, а не його суперника, кандидата від ліберально-
демократичного Народного Руху В’ячеслава Чорновола.

Протягом наступних півтора десятиліть більшість науково-
аналітичних праць позначені розчаруванням від того, що укра-
їнці та Україна виявилися не такими, якими вони, власне кажу-
чи, мали би бути, якщо виходити з нормативної перспективи. 
Не було національного консенсусу, громадянського суспіль-
ства, натомість замість них існували роздрібненість країни, 
подальше панування радянської ментальності та ностальгія 
за радянськими часами. Відомі спостерігачі, як-от Тарас Ку-
зьо, скаржаться на “множинну ідентичність” десяти мільйонів 
мешканців Донбасу.14

Великі урбаністичні центри України, символи сучасності 
держави та її приналежності до другого світу не мають 
жодної національної ідентичності й тому не можуть брати 
повноцінну участь у громадянському суспільстві.15

Фантом національної єдності та страх перед відсутністю 
цієї єдності визначили характер найбільш популярної версії в 
Україні й на Заході та створили картину поділеної на дві части-
ни країни, що у сприйнятті журналістів дотепер залишається 
неподоланним. Назви таких книжок, як “Український націона-
лізм у 1990-х. Віра меншості”16 або “Дві України”17 утверджують 
картину нестабільної української нації та, можливо, історичної 
помилковості створення незалежної української держави.

Фатальною виявилась назва книжки про дві України, 
оскільки вона підтверджувала дуже поширений стерео-
тип. Насправді автор, український публіцист та письмен-
ник Микола Рябчук, у цій книжці та в багатьох подальших 
публікаціях ставив під сумнів цей міф.18 Зараз у фаховій 

14 Kuzio. Theoretical and Comparative Perspectives… [виноска 5], с. 108.
15 Там само, с. 110.
16 Andrew Wilson. Ukrainian Nationalism in the 1990’s. A Minority Faith. Cambridge, 1997.
17 Микола Рябчук. Дві України: Реальні війни. Київ, 2003.
18 Mykola Rjabtschjuk. Die reale und die imaginierte Ukraine. Frankfurt/Main, 2005.
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літературі — на відміну від журналістського сприйняття та 
цілеспрямованої дезінформації ззовні — загалом панує єд-
ність стосовно того, що існує не дві, а багато Україн, які не 
відмежовані одна від одної чітко позначеними кордонами, 
переходять одна в одну та завдяки цьому полегшують до-
тримання єдності.

Провідні автори, як-от фахівець з проблем України Ендрю 
Вілсон, протягом останнього десятиліття — на відміну від 
1990-х рр. — висунули на перший план успіхи та досягнення “не-
очікуваної нації”.19 У будь-якому разі українці “тепер є і будуть”.

Можливо, Україна розвиватиметься як “постмодерна” 
нація, з поліфонією ідентичностей, міфів та символів за-
мість культурної уніфікації, яка була характерною радше 
для націоналізму ХІХ ст.20

Тарас Кузьо, котрий раніше скаржився на брак єдності, у 
своїх пізніших працях наголошував на зростанні консенсу-
су щодо підвалин “національної держави серед українських 
еліт”. “Творення політичної (англ. civic) нації підтримується 
усіма некомуністичними елітами”. “Кучма також вважає, що 
українська політична нація потребує етнокультурного ядра”.21 
Головний консенсус, який утворився з часів Кучми, полягає 
у переконанні, що Україна є суверенною державою, яка має 
бути консолідованою та здатною захищати себе. Відтоді не-
залежність та територіальна цілісність вже не ставляться під 
сумнів. Визнання суверенності української політичної нації 
об’єднує партії та табори країни, що ворогують між собою. Під 
враженням від Помаранчевої революції наукова література 
подекуди зайшла надто далеко у своєму оптимізмі, від якого, 
здавалося, забулися конфлікти, пов’язані з нацією, демокра-
тією та регіональною дезінтеграцією.22

19 Andrew Wilson. The Ukrainians. Unexpected Nation. New Haven, London, 2002.
20 Там само, с. 312–313.
21 Kuzio. Perspectives… [виноска 5], с. 220–221.
22 Nadia Diuk. The Triumph of Civil Society // Anders Åslund, Michael NcFaul (Hg.). The 

Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough. Washington D.C., 2006, с. 69–83. — 
Serhy Yekelchyk. Birth of a Modern Nation. Oxford, 2007, с. 227–228.
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Два десятиліття незалежності є, очевидно, достатнім часом 
для того, щоб серйозно вплинути на політичну свідомість та 
національне самосприйняття та змінити їх. Це підтверджує 
погляд на Білорусь, керівництво якої у 1990-х рр. нібито праг-
нуло “союзу” і, отже, об’єднання з Росією. Тепер зрозуміло, 
що про це не може бути й мови, і що уряд Лукашенка розгля-
дає білоруську незалежність як невідчужуване надбання і як 
символ національної ідентичності. Білорусь є останньою дер-
жавою колишнього Радянського Союзу, в якій з великим за-
пізненням виникає національна ідентичність. Найважливішою 
передумовою для цього була й залишається власна держав-
ність. Водночас порівняння з Білоруссю переконує в тому, що 
політика суверенітету аж ніяк автоматично не веде до демо-
кратичної системи.23 У Росії еліти та населення ще й донині не 
розуміють, які далекосяжні наслідки має невідчужуваність на-
ціонального суверенітету для самосвідомості в Україні та Бі-
лорусі. Якщо б російські політики будували своє ставлення до 
цих країн на базі даного факту, це могло б призвести до суттє-
вого зменшення напруженості.

Регіональна дезінтеграція та демократія
Чітко виражений регіоналізм є характерною ознакою дер-

жави та суспільства в Україні. Таким він і залишиться. З одно-
го боку, це тягар, який ускладнює ухвалення рішень, сприяє 
стагнації та утруднює відвернення внутрішніх та зовнішніх за-
гроз. Проте регіональна роздрібненість створює і шанси — 
вона спонукає до порозуміння та компромісів. Демократія є 
єдиною сучасною відповіддю на виклики, які несуть із собою 
розмаїття, відмінності у походженні, ментальності та очікуван-
нях майбутнього. Однак усе це правильно лише за умови, що 
члени спільноти розглядають себе членами держави і що вна-
слідок цього розпад чи відділення виключаються. Зрештою, 
політично активний регіоналізм існує у багатьох країнах Євро-

23 Gerhard Simon. Belarus ist nicht die Ukraine // Walter Feichtinger, Martin Malek 
(Hg.). Belarus zwischen Russland und der EU. Wien, 2008 [= Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie, 9/2008], с. 97–118.
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пи, зокрема, у Бельгії, Іспанії та Великій Британії. Таким чи-
ном, Україна не є поодиноким випадком.

Проте особливість України полягає у тому, що напружені 
відносини між регіонами значною мірою спричинені 
приналежністю до колишньої імперії, яка зберігає свій вплив 
і на сучасність. Після того як пішла на спад короткочасна 
ейфорія, пов’язана із здобуттям Україною незалежності, 
виявилося, що для багатьох людей на сході та півдні України 
Радянський Союз залишився емоційною батьківщиною. 
Багато хто очікував, що у майбутньому на місці Радянського 
Союзу виникне східнослов’янське об’єднання. Сьогодні 
зрозуміло, що реставрації Радянського Союзу вже не буде, 
а ідея об’єднання трьох східнослов’янських держав у союз 
не має реалістичної бази. Лояльність до Києва та процеси 
зрощування України в єдину державу будуть полегшуватися 
тим, що альтернативи двадцятилітньої давнини дедалі більше 
зникатимуть у тумані минулого чи майбутнього.

Це виразно засвідчують емпіричні дослідження лояльнос-
тей та ідентичностей у Донбасі. Якщо у 1994 р. 40 % мешкан-
ців Донецька під час репрезентативного опитування назвали 
себе радянськими люди, то у 2004 р. таких було лише 10 %. У 
1994 р. 30 % заявили, що вони росіяни; через десять років їх 
залишилося 21 %. Частка осіб, які сприймали себе як українці, 
незначно збільшилася — з 39 % до 43 %. Натомість регіональ-
на самосвідомість протягом цього десятиліття продовжувала 
зростати — у 1994 р. 56 % визначили себе як “донецькі”, через 
десять років їх чисельність становила вже 70 %.24 Донецький 
регіональний патріотизм отримував систематичну підтримку 
від місцевого партійного керівництва. У такий спосіб Партія 
регіонів зуміла взяти на себе роль провідника інтересів сходу 
країни, не ставлячи під сумнів загальноукраїнську лояльність. 

24 Yaroslav Hrytsak. National Identities in Post-Soviet Ukraine: The Case of Lviv and Donetsk 
// Harvard Ukrainian Studies, 22/1988, с. 263–281. Ярослав Грицак через десять років 
продовжив своє дослідження, яке засвідчує, що відбулися дуже помітні зміни. Ярос-
лав Грицак. Історія двох міст: Львів і Донецьк у порівняльній перспективі // Україна 
модерна. Спеціяльний випуск. Львів — Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній 
Україні. Київ–Львів, 2007, с. 27–60, насамперед див. с. 50. При визначенні ідентич-
ності можна було вибирати декілька ознак.
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Навпаки, до регіональної самосвідомості належить переко-
нання у тому, що Донецьк — це, власне, і є Україна; у поши-
реному уявленні про себе саме Львів є “чимось іншим”. Отже, 
регіональний патріотизм не є антиукраїнським або сепара-
тистським. Дослідження, проведене у середині 1990-х рр., 
вже показало, що територіальна єдність України у Донецьку 
під сумнів не ставиться. Тоді лише 5 % донеччан та 1 % львів’ян 
виступали за поділ України на окремі країни.25

Львів та Донецьк є не символами поділу України на дві час-
тини, а свідченням розмаїття країни, яка різними шляхами ру-
хається у новий час, позаяк вона вийшла з різного минулого. 
Тому львівський історик Ярослав Грицак приходить до наступ-
ного висновку:

Львів і Донецьк, попри численні відмінності, демонстру-
ють багато подібностей, і попри дрейфування у різні 
боки — виразні тенденції до зближення.26

Регіональні відмінності всередині України не можна усуну-
ти, проте їх можна враховувати. Важливий внескок до єдності 
країни полягає у тому, щоб регіони та регіоналізми взаємно 
визнавали один одного, і щоб частини не вважали себе за ціле 
та єдино допустиме.

Процеси зближення та зрощування можна спостерігати й 
у церковному житті України, яке теж істотно позначене регіо-
нальними рисами. Чотири різновиди візантійської традиції,27 
прихильниками яких визнають себе загалом понад 95 % хрис-
тиян країни, протягом 1990-х рр. перебували у стані жорстких 
суперечок, які були насамперед зумовлені тим, що УПЦ-МП 
втратила свою монопольну позицію та опинилася у станови-
щі конкурентної боротьби з іншими конфесіями. Після Другої 

25 Hrytsak. National Identities… [виноска 24], с. 272.
26 Грицак. Історія… [виноска 24], с. 59.
27 Українська Православна Церква Московського патріархату (УПЦ-МП), Українська Право-

славна Церква Київського патріархату (УПЦ-КП), Українська Автокефальна Православна 
Церква (УАПЦ) та Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ). — Щодо цього див.: Thomas 
Bremer (Hg.). Religion und Nation. Die Situation der Kirchen in der Ukraine. Wiesbaden, 2003. — 
Thomas Bremer. Zur kirchlichen Situation in der Ukraine // Ukraine-Analysen, 43/2008, с. 21–24.
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світової війни внаслідок державної заборони та примусового 
церковного об’єднання з Московським патріархатом УГКЦ 
змушена була перейти у підпілля. Тепер УПЦ-МП вже протя-
гом певного часу веде переговори з двома іншими, канонічно 
не визнаними православними церквами з метою об’єднання. 
УГКЦ підтримує такі зусилля, оскільки вбачає у цьому крок до 
відновлення єдиної Київської церкви.

Візія єдиної Київської церкви, в якій усі вбачають спільне 
коріння, окрилює екуменічні контакти та надію на те, що буде 
створено канонічний автокефальний православний патріархат 
в Україні. Це наведення мостів через регіональні кордони ба-
зується насамперед на двох передумовах — існуванні україн-
ської держави та прогресуючій українізації УПЦ-МП, яка деда-
лі менше сприймає себе як філію Московського патріархату.28

Щоправда, після зміни влади у Києві навесні 2010 р. зворот-
ні процеси почалися й у цій царині. Президент Янукович од-
нозначно став на бік УПЦ-МП; для теперішнього українського 
політичного керівництва Патріарх Московський і всієї Русі є 
єдино можливим легітимним главою всіх православних хрис-
тиян в Україні. Таким чином, переговори про об’єднання пра-
вославних конфесій, здається, знову зайшли у глухий кут.

Кроки, спрямовані на взаємне зближення, у жодному разі 
не усувають помітну регіональну дезінтеграцію, напружені 
стосунки між регіонами та відмінності у поведінці на виборах. 
Блокування демократії стало наслідком того, що Помаранчева 
революція не охопила 40 % країни. Переможці Майдану після 
свого тріумфу чи то не бажали, чи то були не в змозі залучити 
переможених внутрішньополітичних суперників до формуван-
ня політики. Водночас вони виявились нездатними зберегти 
коаліцію між собою. Помаранчеві переможці не спромоглися 
врівноважити регіональні суперечності; понадто через напру-
жені стосунки всередині помаранчевого табору вони додали 
до конфліктів новий вимір. Це означає, що лінії політичних 
конфліктів пролягають дедалі більше не лише територіально, 
а й вертикально через територіальні одиниці.

28 Gerhard Simon. Die Kirchen der byzantinischen Tradition in der Ukraine // G2W, 1/2010, 
с. 24–27.
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Помаранчеву революцію підтримали виборці у центрі та на 
заході країни. Погана робота помаранчевого уряду призвела 
до феноменального повернення блакитного табору, який має 
виборчу базу на сході й на півдні, й у лютому 2010 р. прине-
сла Віктору Януковичу президентську посаду. Внаслідок цього 
Янукович та Партія регіонів отримали від виборців мандат на 
керівнцитво всією країною. Загалом це був нормальний про-
цес для демократії та внесок в об’єднання України — політич-
не керівництво почергово переходить то до однієї, то до іншої 
політичної сили, кожна з яких має базу в іншому регіоні.

Коли Віктор Янукович був кандидатом у президенти, в ба-
гатьох своїх виступах він позиціонував себе як представника 
інтересів усієї України. Він заявив: “Я поведу Україну європей-
ським шляхом”.29 Він стверджував, що не проти лозунгів пома-
ранчевих політиків. “Я буду реалізовувати їх у своїй подальшій 
роботі”.30 Безперечно, ці висловлювання спрямовувалися на 
те, щоб добитися прихильності націонал-демократичних гро-
мадян на виборах, проте вони також сигналізували, що лінії по-
ділу не такі глибокі, як це інколи виглядає у політичній полеміці. 
Лозунг Януковича “Україна — наша Батьківщина” не викликає 
суперечок; він об’єднує між собою схід та захід країни.31

Інтеграція регіонів у жодному випадку не завершена. Чи є регіо-
налізм загрозою для демократії, чи, може, у ньому криється шанс 
для демократичного устрою?32 Регіоналізація змушує до взаєм-
ного зближення та до пошуків компромісів. Жоден регіон не може 
нав’язувати всім іншим певне рішення, поки існує консенсус щодо 
цілісності держави, тобто поки визнання нації об’єднує політичні 
сили в усіх регіонах. У цьому сенсі роздрібленість України змушує 
її до створення демократичного устрою — якщо не через переко-
нання, то принаймні через інстинкт самозбереження.

З німецької переклав Андрій Баканов

29 Янукович узявся за проєвропейський електорат // Українська правда, 19.01.2010.
30 Янукович: Тимошенко у розпачі, і це не дивно // Українська правда, 17.01.2010.
31 Виктор Янукович: Вопрос не в том, что делать. Вопрос в том, каким образом // Зер-

кало недели, 29/2009, 8–14.08.2009, с. 3.
32 Christoph von Werth. Die Ukraine: Vielfalt der historischen Kulturlandschaften als Chance 

// Hans-Heinrich Nolte (Hg.). Transformationen in OsteurOpa und Zentralasien. Polen, die 
Ukraine, Russland und Kirgisien. Schwalbach/Ts., 2007, с. 23–40.
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Правова держава  
без генерального плану

Право та судочинство в Україні

Ст. 1 Конституції визначає Україну як правову державу. Від-
повідність цього визначення конституційній дійсності слід ви-
мірювати за міжнародними критеріями. І тут в окремих сферах 
потрібно констатувати справді значний прогрес. Україна має 
сучасну систему захисту основних прав. Вона також запро-
вадила адміністративне судочинство. Але політична боротьба 
за владу дотепер уповільнювала консолідацію системи вер-
ховенства права.

Правова держава в Україні нагадує будівельний майдан-
чик, на якому хоч і зайнято багато людей, проте архітектори 
не мають спільного плану, і будівельники за суперечливи-
ми вказівками мурують стіни та знову їх ламають. У 1991 р., 
після проголошення державної незалежності 24 серпня, 
вперше введено принцип правової держави в українську 
конституцію, котра в усьому іншому ще відповідала радян-
ській конституції 1978 р., й тим самим подано чіткий знак 
проти радянської спадщини. Відтоді минуло понад 20 ро-
ків. Підросло нове покоління, у тому числі й нове покоління 

 Анґеліка Нусберґер (нар. 1963 р.), проф. д-р юр. наук, директор Інституту східного 
права Кельнського університету

 Кароліна фон Ґаль (нар. 1979 р.), д-р юр. наук, науковий співробітник Інституту схід-
ного права Кельнського університету



62

Анґеліка Нусберґер, Кароліна фон Ґаль

юристів. Почасти прикрий досвід, якого за цей час набули 
Україна та міжнародні спостерігачі, передусім показує, що 
добрі наміри самі по собі малоефективні. Розвиток України 
дуже чітко свідчить, що здійснення принципу верховенства 
права насамперед означає одне — перерозподіл влади. З 
огляду на потенційну перспективу вступу України до Євро-
пейського Союзу виявилося фатальним, що кризи право-
вої держави завжди мали надзвичайно сильний зовнішній 
ефект. Щойно у 1995 р. Україна вступила до Ради Євро-
пи, як, незважаючи на протилежні юридично зобов’язуючі 
угоди, страчено багато засуджених до смертної кари. Слід 
згадати вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, до якого 
мало стосунок найвище керівництво в оточенні тодішнього 
президента Леоніда Кучми, і яке досі остаточно ще не роз-
крито; відмову Верховної Ради призначити вже обраних 
членів Конституційного Суду в 2006 р.; суперечку щодо пов- 
новажень між президентом та парламентом навколо при-
значення міністра закордонних справ України, коли той 
уже був у закордонному відрядженні. Врешті, слід згадати 
відверті маніпуляції під час виборів президента у 2004 р., 
котрі не завдали якоїсь тривалої шкоди політичній кар’єрі 
Віктора Януковича. Неодноразово Парламентська Асамб-
лея Ради Європи погрожувала українським депутатам 
санкціями — позбавленням права голосу за порушення 
основних засад Ради Європи. Можливість введення санк-
цій обговорювалася і тоді, коли Україна не виконувала сво-
го обов’язку й не пропонувала кандидата на посаду судді 
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). На сьогодні 
суддю, врешті-решт, призначено.

Через численні проблеми з реалізацією положення про 
верховенство права в Україні існує небезпека не помічати 
досягнень або нехтувати ними. Адже той факт, що Україна — 
на відміну від Росії — спромоглася запровадити адміністра-
тивне судочинство, є значним досягненням. Окрім того, по-
літичні дебати про реформи в Україні — теж на відміну від 
Росії — принаймні дотепер велися жваво і прозоро, а не лише 
точилися за лаштунками. З усіх важливих питань фактичного 
характеру просили дати оцінку Європейську комісію за де-
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мократію через право (Commission for Democracy through 
Law), що більш відома як Венеціанська комісія. Зовнішня 
експертиза віталася, хоча в Україні й панувала думка, що 
готові закордонні моделі не можна просто так переносити на 
український ґрунт.

Розвиток українського конституціоналізму
З розпадом Радянського Союзу і набуттям державної 

незалежності для ствердження української національної 
ідентичності важливим було посилання на тривалу й багату 

державницьку традицію. Це сто-
сувалося і конституційного пра-
ва. Тож не дивно, що незабаром 
після прийняття нової Конститу-
ції 1996 р. з’явилася документа-
ція під назвою Конституція укра-
їнської гетьманської держави, 
в якій тодішній міністр юстиції 
Сергій Головатий у своїй перед-
мові виводить неперервну лінію 
“від Конституції 1710 р. до Кон-
ституції 1996 р.”1

Залишимо зараз відкритим 
питання, чи була ця лінія від на-
писаного Пилипом Орликом тек-
сту до першої постсоціалістичної 
Конституції України фактом або 
конструктом, позаяк “конститу-
ція” 1710 р., написана в емігра-
ції в Бендерах, не могла мати 

значного впливу на історичний розвиток в Україні, оскільки 
Україна вже з середини XVII ст. значною мірою була складо-
вою частиною Російської імперії. Але в будь-якому разі цей 
документ, несправедливо зневажений у європейській кон-

1 Конституція подана трьома мовами — українською, англійською та латинською. Кон-
ституція української гетьманської держави. Львів–Київ, 1997.

Гетьман Пилип Орлик, 
автор  першої Конституції 
України 1710 р.
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ституційній історії, з багатьох поглядів є вражаючим і може 
обґрунтувати незалежну від Росії конституційну традицію 
України у сфері правової держави.2 Мабуть, ця конститу-
ція для становлення української державності має те ж саме 
значення, що й Конституція 3 травня для Польщі.

Втім “конституція” є лише частково конституцією, а част-
ково — міжнародно-правовим договором та політичним 
маніфестом. Вона все ж передбачає засадниче обмеження 
влади обраного правителя, зв’язує його дорадництвом та 
схваленням Ради, яка має збиратися на засідання тричі на 
рік, і навіть передбачає щось на кшталт “імпічменту”. Чітким 
визнанням свободи слова документ нагадує англійський 
Білль про права (Bill of Rights) 1689 р. У багатьох місцях об-
межується гноблення селянства; цікаво, що це робиться та-
кож з погляду на звичай надмірних подарунків гостю, яким 
зловживала влада, і який призводив до особливо сильної 
експлуатації селян. Провісниками верховенства права є 
гарантія доступу до суду при звинуваченнях проти старши-
ни та простих козаків, а також певні елементи гарантії прав 
власності, які спрямовані безпосередньо проти гетьмана та 
забороняють йому розподіляти свавільно вилучене майно 
або землю Війська Запорозького певним групам осіб, як-от 
“ченцям, священикам, бездітним вдовам, дрібним посполи-
тим і військовим урядовцям, особистим слугам дворакам та 
приватним особам”.3 Широко заборонена також примусова 
праця. Особлива увага приділяється боротьбі з корупцією.

Системний перелом та конституційне 
законодавство у ХХ ст.

Іншими документами специфічно української конституційної 
традиції, які називаються у згаданій передмові, є чотири Універ-

2 За Андреасом Каппелером, саме “політична структура Гетьманщини, що базува-
лася на козацькій демократії”, була несумісною із “завданням уніфікації та нівелю-
вання управління і соціального ладу” в Росії XVIIІ ст. Див.: Andreas Kappeler. Kleine 
Geschichte der Ukraine. München 2000, с. 90.

3 Розділ ІХ Конституції 1710 р.



65

Правова держава без генерального плану

сали Української Центральної Ради 1917-1918 рр., відозви Укра-
їнської Національної Ради Львова 1918 р., Акт Злуки України від 
22 січня 1919 р., а також проголошення незалежної Карпатської 
України 15 березня 1939 р.; крім того, є посилання на “фальшиву 
декларацію суверенітету України в конституції СРСР”.4

Однак Універсали, які наприкінці Першої світової війни мали 
прокласти шлях до нової держави, були більше виразом праг-
нення до незалежності українського народу, ніж документами, 
що свідчать про власну традицію правової держави та конститу-
ції. Радянська конституційна традиція також не стала зразком, а 
радше контрастною картиною, від якої слід було відходити. Тому 
при розробці нової української конституції після проголошення 
незалежності 1 грудня 1991 р. потрібно було майже з чистого 
аркуша накреслити нову модель держави, причому напрошува-
лося звертання до випробуваних в Західній Європі моделей та 
сучасного стану розвитку конституційного права 1990-х рр.

Шлях до нової конституції свободи прокладався важко че-
рез боротьбу між президентом та парламентом. Поділ між гіл-
ками влади перетворився при цьому на процес — розроблені 
створеною восени 1994 р. конституційною комісією проекти 
неодноразово блокувалися в парламенті. Щоправда, поданий 
навесні 1996 р. проект прийнято у першому читанні 4 червня 
1996 р., проте у нього внесли 3 тис. пропозицій з поправка-
ми. Лише коли президент Кучма зібрався призначити рефе-
рендум стосовно старого пропрезидентського проекту Кон-
ституції, парламент 28 червня 1996 р. прийняв текст у версії 
погоджувальної комісії. Таким чином Україна стала останньою 
посткомуністичною країною, яка прийняла конституцію.5

Нова Конституція визначила принципову системну змі-
ну — вже преамбула проголошує “забезпечення прав та сво-
бод” державною метою. Ст. 1 визначає Україну як “суверенну 
і незалежну, демократичну, соціальну, правову державу”, яка 
в ст. 3 навіть визначає захист прав людини своїм головним 
обов’язком. За загальними засадами держави в розділі 1 од-

4 Сергій Головатий. Від Конституції 1710 р. до Конституції 1996 р. // Конституція… [ви-
носка 1], с. 12–15.

5 Eberhard Schneider. Das politische System der Ukraine. Wiesbaden, 2005, с. 28.
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разу йдуть права, свободи та обов’язки людини і громадяни-
на; супроти радянського позитивістського погляду вони є “не-
відчужуваними та непорушними” (ст. 21 Конституції).

Проте з прийняттям нової Конституції так і не вдалося забез-
печити тривалий стабільний баланс гілок влади. Уже в 2000 р. 
президент Кучма здійснив чергову спробу послабити позиції 
парламенту шляхом зміни Конституції через референдум. Зав- 
дяки кількамісячній пропаганді у пропрезидентських ЗМІ та 
глибокій роз’єднаності парламенту президентові вдалося пе-
ремогти на референдумі.6 Відтак Кучма подав відповідний за-
конопроект щодо впровадження результатів референдуму. 
Одночасно у Верховній Раді був розроблений альтернативний 
законопроект, спрямований на посилення ролі парламенту, ко-
трий передбачав запровадження двопалатного парламенту. 
Запропоновані президентом зміни парламент прийняв 13 лип-
ня 2000 р., після того як Конституційний Суд визнав парламент-
ський законопроект таким, що суперечить Конституції.

Надалі політична ситуація погіршилася. Після вбивства Геор-
гія Гонгадзе з’явилися плівки із записами, які натякали на те, що 
провідні політики та президент Кучма мають стосунок до вбив-
ства. Це викликало скандал, що спричинив потужну кризу прези-
дентства. Нова конституційна реформа з метою знову послабити 
позиції президента провалилася в 2003 р. Ситуація залишалася 
невирішеною до президентських виборів узимку 2004 р. Відвер-
те і почасти гротескне фальшування результатів під час другого 
туру мобілізувало населення на тривалі демонстрації. Верхо-
вний Суд задовольнив скаргу на результати виборів кандидата 
Віктора Ющенка, котрий нібито програв, і рекомендував повто-
рення другого туру, в якому Ющенко переміг. На хвилі Помаран-
чевої революції ще перед цим відбулася модифікація Конститу-
ції. Президент Кучма та представники опозиції погодилися на 
послаблення повноважень президента на користь парламенту.7 

6 Alexander Ott. Die Ukraine auf dem Weg zur autoritären Präsidialherrschaft? Berichte des 
BIOst, 17/2000, с. 90 і наст.

7 До реконструкції подій див.: Gerhard Simon. Neubeginn in der Ukraine. Vom Schwanken 
zur Revolution in Orange // OsteurOpa, 1/2005, с. 16–33. — Ellen Bos. Das politische 
System der Ukraine // Wolfgang Ismayr (Hg.). Die politischen Systeme Osteuropas. 
Wiesbaden, 2010, с. 527–582.
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Відповідні зміни до Конституції український парламент прийняв 
8 грудня. Проте розподіл повноважень у деяких місцях прописа-
но так нечітко, що суперечності були запрограмовані.8

Чинна конституційна реформа
Якщо говорити про відносини між президентом, парламен-

том та урядом, то Конституція і досі залишається будівельним 
майданчиком.9 Особливо проблематичними є насамперед над-
звичайно далекосяжний імунітет — що веде до недоторканно-
сті депутатів навіть у приватній сфері — фактично імперативний 
мандат,10 формалізоване утворення коаліції,11 подвійна відпові-
дальність уряду перед президентом та Верховною Радою, а та-
кож неефективна система призначення міністрів.12 На цьому тлі 
поширювалися проекти повністю нової або принаймні суттєво 
зміненої конституції. Вони походили з різних політичних таборів 
та їхніх головних діючих осіб, наприклад, від Віктора Ющенка,13 
Володимира Шаповала,14 Партії регіонів,15 а також від Юлії Тимо- 
шенко разом з Віктором Януковичем.16 Однак усі вони відобра-
жали концепції, котрі висувалися ще до президентських виборів. 

8 Katharina Wolcuk. The Constitutional Court of Ukraine. The Politics of Survival // Wojciech 
Sadurski (Hg.). Constitutional Justice, East and West. The Hague, 2002, с. 340.

9 Остаточна редакція статті надійшла ще до ухваленого 30.09.2010 р. Конституційним 
Судом рішення про скасування конституційної реформи 2004 р. (прим. видавця).

10 Повноваження депутата закінчуються, якщо він виходить із фракції партії або блоку, 
за списком яких він був обраний до парламенту. Таким чином значно обмежується 
свобода прийняття рішення депутата.

11 Відповідно до абз. 6 та 7 ст. 83 Конституції коаліція формується за результатами 
виборів і на основі узгодження політичних позицій протягом одного місяця з дня від-
криття першого засідання парламенту або з дня припинення діяльності старої коалі-
ції. Проблематичним тут є не тільки дуже стислий термін, але й той факт, що наслідки 
у випадку невдачі при формуванні коаліції є неясними.

12 Глава уряду не є єдиним відповідальним за призначення міністрів; рішення про при-
значення та звільнення радше приймає парламент. Кандидатури на посаду міністра 
закордонних справ та міністра оборони може пропонувати парламентові президент.

13 Проект від квітня 2009 р., версія англійською мовою, www.venice.coe.int/docs/2009/
CDL(2009)068-e.asp.

14 Проект від квітня 2008 р., версія англійською мовою, www.venice.coe.int/docs/2008/
CDL(2008)046-e.asp.

15 Проект від квітня 2008 р., версія англійською мовою, www.venice.coe.int/docs/2009/
CDL(2009)015-e.asp.

16 Проект від червня 2009 р., версія українською мовою, www.zn.ua/1000/1550/66332/.
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Діапазон пропозицій: від поміркованих змін сучасної системи17 
до скасування всенародних виборів президента і запровадження 
для парламентських виборів виборчої системи, яка автоматично 
веде до створення абсолютної більшості.18 На думку спостеріга-
чів, зміни мали на меті насамперед “зміцнення власних владних 
позицій та обмеження можливостей політичного супротивника”.19 
Консенсус щодо сильнішої президентської чи сильнішої парла-
ментської системи досі ще не викристалізувався.

Але хоча конституційні зміни, які перешкоджали б особливим 
зловживанням і зробили б систему краще керованою, і мають 
стрижневе значення, вони будуть малоефективними, якщо вод-
ночас суттєво не зміниться політична культура, яка досі орієн-
тована радше на егоїстичні інтереси, ніж на загальне благо.20

Актуальні питання основних прав
Україна має дуже сучасну систему захисту основних прав. Отже, 

проблематичними є не положення Конституції, а радше конститу-
ційна дійсність. Це, наприклад, стосується свободи ЗМІ. Цілком 
прогресивне законодавство часами не надто поважали й після По-
маранчевої революції. Поруч із недостатньо прозорим медійним 
ландшафтом звіт Freedom House за 2009 р. критикує насамперед 
практику залякування або притягнення до суду журналістів за їхні 
небажані повідомлення.21 Зокрема, це випливає з надто широких 
формулювань складу кримінальних злочинів.

У цьому зв’язку Венеціанська комісія критикувала положення 
проекту нового закону про вибори. У ньому журналістам 
забороняється поширювати “неакуратні або образливі відомості 

17 Див. проект Шаповала, а також відгук про нього Венеціанської комісії: European 
Commission for Democracy through Law, Opinion on the Draft Constitution of Ukraine 
(prepared by a working group headed by Mr. V.M. Šapoval), Opinion No. 462/2008, 
12.2.2009, CDL-AD(2008)015.

18 Обидва положення містяться в проекті Тимошенко–Януковича.
19 Nico Lange, Anna Reismann. Die politische Dauerkrise und Probleme der ukrainischen 

Verfassungsordnung // Ukraine-Analysen, 64/2009, с. 2.
20 Щодо критики політичної культури див.: Lange, Reismann, Die politische Dauerkrise… 

[виноска 19], с. 4.
21 Freedom House. Freedom of the Press. Ukraine 2009, www.freedomhouse.org/inc/

content/pubs/pfs/inc_country_detail.cfm?Country=7726&year=2009&pf.
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про партії та політиків”. Крім цього, журналістам не дозволяється 
“агітувати” за певні партії.22 Ці приписи містять небезпеку надто 
широкого тлумачення. Особлива увага щодо долі свободи слова 
була прикута до процесу проти журналіста, який всупереч позиції 
тодішнього українського керівництва часів Віктора Ющенка 
висловлював сумнів, що голод 1932–1933 рр. — голодомор — 
був спрямованим проти українського народу геноцидом.23 
Процес закінчився у березні 2010 р. на користь журналіста,24 
щоправда, протиріччя зникло ще раніше, оскільки новий 
президент Янукович оцінює голодомор інакше, ніж Ющенко.

В українському конституційно-правовому регулюван-
ні є прогалина стосовно іноземців, які мешкають в Україні. У 
зв’язку зі зростанням расистських нападів на іноземців,25 що 
відзначалося останніми роками, слабким місцем виявилася 
також заборона дискримінації за ст. 24 Конституції. У ній за-
бороняються обмеження на підставі раси, кольору шкіри, по-
літичних, релігійних переконань та з інших причин. Пробле-
матично, що захист недвозначно забезпечується лише для 
українських громадян. Європейська комісія проти расизму 
та нетерпимості також неодноразово висловлювалася за те, 
щоб захист від дискримінації надавався не лише громадянам, 
а й усім людям, які живуть в Україні.26

Судова система
Реформи в галузі судового законодавства постійно відкла-

далися через нескінченні політичні війни. Дискусії про рефор-

22 European Commission for Democracy through Law: Joint Opinion on the Draft Law No. 3366 about 
Elections to the Parliament of Ukraine, Opinion No. 529/2009, 15.6.2009, CDL-AD(2009)028.

23 http://de.rian.ru/postsowjetischen/20100121/124781189.html. — Пор.: Vernichtung 
durch Hunger. Der Holodomor in der Ukraine und der UdSSR. Berlin 2004 [= OsteurOpa, 
12/2004]. — Rainer Lindner. Der “Genozid“ im kulturellen Gedächtnis der Ukraine und 
Weißrußlands. Vernichtungstrauma in sowjetischer und nachsowjetischer Zeit // Forum für 
osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte, 2/2003, с. 109–151.

24 http://en.rian.ru/exsoviet/20100311/158159509.html?id=.
25 Kerstin Zimmer, Fremke van Praagh. Fremdenfeindlichkeit in der Ukraine // Ukraine-

Analysen, 41/2008, с. 2 і наст.
26 3-й звіт по Україні Європейської комісії проти расизму та нетерпимості, с. 8, http://hudoc.

ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_03/03_CbC_eng/UKR-CbC-III-2008-4-ENG.pdf.
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ми точаться насамперед навколо радянської спадщини, яка 
вирішувала розбіжності поглядів між суддями через стосунки 
кадрової субординації. Потужна адміністративна ієрархія, а 
також залежність від політичних структур у кадрових рішеннях 
залишалися довгий час головною перешкодою для побудови 
незалежної системи юстиції. Однак навесні 2010 р. президент 
Янукович несподівано швидко вніс на розгляд парламенту но-
вий законопроект “Про судоустрій і статус суддів”, який Вер-
ховна Рада вже на початку червня прийняла у першому читан-
ні. Ця раптова динаміка після довгих років дискусії — цілком 
несподівана.27 Особливо дивним є те, що тепер навіть не до-
чекалися відгуку Венеціанської комісії, хоча досі вона брала 
інтенсивну участь у законодавчому процесі.

Система загального судочинства
Судова система України складається із судів загальної 

юрисдикції та Конституційного Суду (ст. 124 Конституції). 
Система загальної юрисдикції поділяється по вертикалі на 
місцеві суди першої інстанції, апеляційні суди, вищі спеціалі-
зовані суди, а також Верховний Суд України як вищу інстан-
цію. На місцевому рівні паралельно існують загальні суди з 
цивільно-правовими та кримінально-правовими підрозді-
лами, господарські суди та — на відміну від схожої в усьому 
іншому російської судової системи — адміністративні суди. 
До загальних судів до нової судової реформи належали й 
військові суди. Новий закон про судоустрій скасовує їх.28 
Диференціація між різноманітними сферами відбувається 
в апеляційній інстанції. Вищими спеціалізованими судами є 
Вищий господарський суд та Вищий адміністративний суд, 
а за новим законом ще й Вищий спеціалізований суд з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ.

Якщо формування адміністративного судочинства на почат-
ку відбувалося повільно, то сьогодні, окрім Вищого адміністра-
тивного суду, діють 27 окружних адміністративних судів та сім 

27 http://www.interfax.com.ua/rus/pol/40444/.
28 http://www.interfax.com.ua/rus/pol/40444/.
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апеляційних адміністративних судів.29 До компетенції адміні-
стративних судів входять, зокрема, спори між громадянами та 
органами державної влади щодо правомірності адміністративних 
дій, щодо трудових відносин на державній службі та у суперечках 
між органами державної влади щодо повноважень. Через те, що 
адміністративне право у Радянському Союзі майже не мало ні-
якого значення, оскільки стосунки між громадянами та держа-
вою згідно з офіційною доктриною характеризувалися згодою і 
не потребували регулювання, формування в Україні спеціалізо-
ваних адміністративних судів є, як здається, виразом політичної 
волі щодо можливості контролю за дотриманням органами вла-
ди закону. Створення нової можливості для громадян отримати 
спеціалізований правовий захист в адміністративних справах 
видається вирішальним для формування свідомості правової 
держави. Через те, що такі сфери, як поліційне право, досі май-
же не були розвинені, самостійне адміністративне судочинство 
може зробити вирішальний внесок у встановлення відповідних 
стандартів. Однак це передбачає, що політики беззастережно 
визнаватимуть суди. Але якраз тут і виникають сумніви — у жов-
тні 2008 р. президент Ющенко без зайвих церемоній розпустив 
цілий Київський адміністративний суд, після того як останній ви-
знав незаконним указ президента про розпуск парламенту.30

Прокуратура
Структура та завдання прокуратури уже багато років є пред-

метом реформ. Новий законопроект улітку 2009 р. подано на 
експертизу Венеціанській комісії. Як і в попередніх законо-
проектах, комісія критикувала прокуратуру як надпотужну 
для демократичної держави установу, котра своїми далеко-
сяжними повноваженнями надто сильно нагадує радянську 
прокуратуру. Ще й сьогодні прокуратура є загальним контро- 
люючим органом, який здійснює “нагляд за додержанням 
прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з 

29 Сайт Вищого адміністративного суду, www.vasu.gov.ua.
30 Указ № 922/2008 про розпуск Київського адміністративного суду, Указ № 911/2008 про 

розпуск парламенту, www.president.gov.ua/documents.
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цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування” (ст. 121 Конституції). Україна захищає цей 
підхід як необхідний інструмент для недостатньо інституціа-
лізованого захисту прав людини. Венеціанська комісія нато-
мість вимагає конкретизації повноважень, насамперед тому, 
що діяльність прокуратури зазвичай є особливо чутливою з 
точки зору дотримання основних прав. Крім цього, Венеці-
анська комісія критикує жорстку ієрархію всередині прокура-
тури, а також широкі права генерального прокурора давати 
вказівки прокурорам та звільняти їх.31

Становище суддів
Незалежність суддів захищена ст. 126 Конституції. Тимча-

сом у конституційній реальності довгий час відчувалася по-
треба дій. Для кримінальних процесів ця потреба ставала 
зрозумілою, коли взяти до уваги все ще низьку кількість ви-
правдувальних вироків. У радянські часи винесення суддею 
виправдувального вироку розцінювалося як критика прокура-
тури; крім того, він означав необхідність задоволення претен-
зій звинуваченого на відшкодування збитків з боку держави, 
чого слід було уникати. У цьому плані частка виправдувальних 
вироків й сьогодні розглядається як мірило незалежності суд-
дів. У 2005–2008 рр. вона становила 0,3–0,5 % вироків.32

Стосовно незалежності суддів проблематичною була успад-
кована з радянських часів сильна позиція голови суду; в багатьох 
судах він все ще є відповідальним за розпис справ на суддів.33 
Це було явним порушення права на визначеного законом суддю. 
Згідно з ним за заздалегідь встановленими критеріями мав би 

31 European Commission for Democracy through Law. Opinion on the Draft Law of 
Ukraine on the Office of the Public Prosecutor, Opinion No. 539/2009, 27.10.2009, 
CDLAD(2009)048.

32 Статистика за адресою: www.court.gov.ua. При цьому слід зважати на те, що частку 
виправдувальних вироків через різні правові системи ледве чи можна порівнювати; 
вона є лише обмежено показовою. Gordon C. Barclay. The Comparability of Data on 
Convictions and Sanctions: Are International Comparisons Possible? // European Journal 
on Criminal Policy and Research, 1/2000, с. 13–26.

33 Judicial Reform Index for Ukraine, December 2005. American Bar Association, Volume II, 
с. 55 і наст., www.abanet.org/rol/publications/ukraine-jri-2006-eng.pdf.
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визначатися суддя, який буде вести судове провадження. Хоча 
цього принципу не у всіх європейських країнах дотримуються 
так суворо, як у Німеччині, український підхід відкривав широкі 
можливості для свавілля. В останньому законопроекті, надісла-
ному Венеціанській комісії у 2009 р., сильній позиції голів суду 
планувалося протиставити широку систему суддівського само-
врядування. Він передбачав збори суддів, конференції суддів, 
з’їзди суддів і ради суддів; кожна з цих інституцій мала право 
створювати власні органи. Хоча загалом Венеціанська комісія 
схвалила посилення елементів суддівського самоврядування, 
вона вважала створену законом систему надто складною з точ-
ки зору ефективного управління.34 Однак ухвалений нещодавно 
закон в цілому дотримується цієї структури.

Неоднозначною є також оцінка запропонованих правил 
щодо застосування дисциплінарних заходів. На думку Ве-
неціанської комісії, правила сформульовано недостатньо 
чітко — законопроектом передбачалося, що кожний “амо-
ральний вчинок” може призвести до застосування дисци-
плінарних заходів. Це формулювання в ухваленому законі 
зникло.

Часто критикувався і сильний вплив політиків на суддів, 
особливо в кадрових питаннях. В Україні це теж щораз 
більше сприймали як проблему. Наприкінці 2009 р. Кон-
ституційний Суд прийняв настановні рішення — він визнав 
відповідні статті закону про судоустрій, які надавали пре-
зидентові повноваження призначати та звільняти голову 
Державної судової адміністрації та його заступника і за-
тверджувати її положення як порушення принципу розді-
лення гілок влади35. Відразу після цього суд прийняв рішен-
ня, що передбачену в пункті 4 частини 5 статті 116 Закону 
про судоустрій України “участь” Ради суддів у призначенні 
та звільненні голів судів та їхніх заступників слід розуміти 
як активну участь з тим наслідком, що Рада суддів сама має 

34 Venice Commission and the Directorate of Cooperation within the Directorate General of 
Human Rights and Legal Affairs of the Council of Europe, Joint Opinion Opinion on the 
Draft Law on the Judiciary and on the Status of Judges of Ukraine, Opinion No 550/2009 
від 16.3.2010, CDL-AD(2010)003.

35 Рішення Конституційного Суду України від 17.12.2009, № 32-рп/2009.
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пропонувати конкретних кандидатів.36 Потенційну загрозу 
незалежності суддів становить можливість звільнення суд-
дів за порушення присяги (ст. 126 Конституції). Цим ско-
ристався президент Ющенко на піку політичної конфрон-
тації між президентом та парламентом, звільнивши своїм 
указом трьох суддів за порушення присяги. Коли судді не 
визнали звільнення, це розцінили як проблематичне пору-
шення незалежності суду під час політичної боротьби.37

На сьогодні треба ще зачекати, щоб побачити, чи зможе но-
вий закон зміцнити незалежність суддів на практиці.

Конституційний Суд
Враховуючи постійну критику, слід визнати, що обставини 

створюють надзвичайно складні умови для того, щоб Консти-
туційний Суд справлявся з відведеною йому роллю незалеж-
ного арбітра. У повноваженнях КС визнавати норми нікчем-

36 Рішення Конституційного Суду України від 22.12.2009, № 34-рп/2009.
37 Heiko Pleines. Das ukrainische Verfassungsgericht // Ukraine-Analysen, 26/2007, с. 8.

Конституційний Суд України в Києві
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ними всі сторони швидко побачили інструмент, за допомогою 
якого можна перехитрити свого політичного супротивника. 
Критики повинні враховувати ту обставину, що в ході політич-
ної боротьби за владу між парламентом та президентом до 
суду знову й знову звертаються для прояснення питань, які за-
лишаються в конституції відкритими, оскільки законодавець їх 
недогледів або свідомо залишив неврегульованими.38

Вже критикувалося рішення про можливий третій термін прези-
дента Кучми від 2003 р. Хоча ст. 103 Конституції чітко встановлює, 
що президент може обиратися лише двічі поспіль, суд визнав за 
Кучмою право кандидувати втретє. При цьому суд послався на 
ст. 58 Конституції, яка визначає, що закони не мають зворотної дії 
в часі. Це має стосуватися і Конституції. На думку суду, відлік може 
йти лише від набуття чинності Конституцією в 1996 р., а перше об-
рання Кучми у 1994 році не повинно враховуватися.39

Предметом розгляду Конституційного Суду від 27 червня 
2000 р. стали зміни до Конституції після ініційованого прези-
дентом Кучмою референдуму. Суд ухвалив, що запропоноване 
Кучмою обмеження депутатського імунітету та зменшення чис-
ла депутатів парламенту є конституційним.40 Водночас він відхи-
лив запровадження двопалатної системи як неконституційне.41 
Спостерігачі критикували цю позицію як пропрезидентську.42

Своє найважче випробування КС мусив пройти після Пома-
ранчевої революції. Спочатку президент та парламент засипа-
ли одне одного поданнями до Конституційного Суду, аж поки 
голова КС 17 травня 2007 р. не пішов у відставку. Після того як 
суддям на початку закидали корупцію та систематичне зволі-
кання з винесенням рішень, президент звільнив трьох суддів 
Конституційного Суду.43 Суд протестував проти таких дій, але у 

38 Wolcuk. The Constitutional Court... [виноска 8], с. 340.
39 Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003, № 22-рп/2003. Стосовно цієї 

проблематики див.: Angelika Nußberger. Setting Limits and Setting Limits aside. The 
Constitutional Framework of Presidential Power in Post-Communist Countries // Liber 
Amicorum Antonio La Pergola. Strasbourg, The Hague, 2008, с. 206–228.

40 Рішення Конституційного Суду України від 27.06.2000, № 1-в/2000.
41 Рішення Конституційного Суду України від 11.07.2000, № 2-в/2000.
42 Alexander Ott. Die Ukraine… [виноска 6], с. 20.
43 Heiko Pleines. Das ukrainische… [виноска 37], с. 8.
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спірних питаннях, як-от правомірність розпуску парламенту чи 
призначення нових виборів президентом Ющенком, рішення 
не прийняв. Щоправда, незабаром Конституційному Суду вда-
лося вийти з-під перехресного вогню, прийнявши незалежні 
рішення. У 2009 р. суд відзначився рішеннями, які зміцнюють 
свободу ЗМІ та судів. За одним із рішень, закон, котрий дозво-
ляє президентові призначати керівників Національної телеком-
панії та Національної радіокомпанії, суперечить Конституції, яка 
дає вичерпний перелік повноважень президента, оскільки там 
не згадується право призначати цих керівників.44 Окрім того, 
прийнято вже згадане рішення щодо незалежності суддів.45

Загалом у роботі суду досі домінують подання президента 
та депутатів парламенту щодо взаємовідносин обох органів у 
плані правової організації держави. І в 2009 р. численні рішення 
знову стосувалися правового положення президента.

Остання велика суперечка розгорнулася довкола рішення КС 
від 6 квітня 2010 р., яке стосувалося інтерпретації положення Кон-
ституції, що регулює утворення коаліції, і тому було вирішальним 
для створення нового уряду після обрання Януковича президен-
том. По суті справи йшлося про те, чи можуть окремі депутати, 
які не належать до певних фракцій, входити у коаліцію. В рішенні 
2008 р. КС заперечив це у своєму обґрунтуванні (Obiter Dictum). 
Натомість у 2010 р. відповідь на те ж питання була ствердною. 
Обидва рішення мали вирішальні наслідки для створення уряду. 
Не дивно, що це викликало сердиті коментарі. Як зазначали кри-
тики, таким чином Конституційний Суд інтерпретував не закон у 
світлі Конституції, а навпаки, Конституцію у світлі закону. Одного 
разу він прийняв рішення в інтересах Тимошенко, іншого разу — 
в інтересах Януковича, жодного разу не проявивши юридичної 
мужності. Конституційно-правові аргументи були лише ширмою.

Той факт, що суд сприймається як учасник політичної бороть-
би за владу, може пояснюватися тим, що можливості окремого 
громадянина оскаржити свої права в Конституційному Суді не 
є надто широкими. Окрім питань правової організації держави, 
КС навіть юридично має небагато можливостей відзначитися 

44 Рішення Конституційного Суду України від 15.09.2009, № 21-рп/2009.
45 Рішення Конституційного Суду України від 17.12.2009, № 32-рп/2009.
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розвитком догматики основних прав. Згідно із ст. 43 у поєднан-
ні з частиною 4 статті 13 Закону Про Конституційний Суд Укра-
їни громадяни мають право вимагати офіційного тлумачення 
Конституції та законів України. Натомість вони не можуть вима-
гати оголошення закону неконституційним. Рішення також не 
можуть бути оскаржені через конституційне подання.

Право на подання клопотань в рамках перевірки законнос-
ті правових норм мають лише президент та уряд. Верховна 
Рада крім того має право перевірити процедуру імпічменту 
президента (у поєднанні з частиною 3 статті 13 Закону Про 
Конституційний Суд України). Право отримання тлумачення 
Конституції мають також президент, 54 народних депутати, 
уповноважений Верховної Ради з прав людини, Верховний 
Суд, інші державні органи, Верховна Рада Автономної Респу-
бліки Крим та органи місцевого самоврядування.

Попри обмежені в конституційно-правовому відношенні 
можливості, КС прийняв важливі рішення й у сфері захисту 
основних прав. Насамперед важливим є уже дещо давніше 
прийняте рішення щодо смертної кари.46 У ньому Конституцій-
ний Суд визнав передбачену в кримінальному законодавстві 
смертну кару неконституційною. Відтак прийнято рішення про 
так звану прописку, яке визнало обов’язок реєстрації в дер-
жавних органах, що походив ще з радянських часів, таким, що 
є несумісним з конституційно гарантованим правом на свобо-
ду пересування і вільного вибору місця проживання.47

Підсумовуючи діяльність Конституційного Суду України, 
можна загалом говорити про неоднозначні результати. Однак 
при цьому слід враховувати особливі труднощі, з якими суду 
доводилося стикатися з дня заснування.

Європейський Суд з прав людини та Україна
Обмежена можливість Конституційного Суду України вста-

новлювати стандарти у сфері основних прав компенсується 
Європейським Судом з прав людини (ЄСПЛ). У грудні 2009 р. 

46 Рішення Конституційного Суду України від 29.12.1999, № 11-рп/2009.
47 Рішення Конституційного Суду України від 14.11.2001, № 15-рп/2001.



78

Анґеліка Нусберґер, Кароліна фон Ґаль

9.975 відкритих проваджень стосувалися України. Це становить 
8,4 % від усіх незавершених процесів. Після Росії (28,1 %) та 
Туреччини (11,0 %) країна посідає третє місце в практиці суду. 
Лише у 2009 р. винесено 126 вироків щодо України за порушення 
Європейської конвенції прав людини (ЄКПЛ). На першому плані 
однозначно були порушення права на чесний процес і особливо 
на тривалість судового провадження та його виконання.48

Виконання вироків
Від вступу України до ЄКПЛ її час від часу засуджують за неви-

конання вироків. Лише в жовтні 2009 р. суд скористався з позову 
колишнього військовослужбовця для того, щоб указати на “часті 
порушення” Україною частини 1 статті 6 ЄКПЛ у поєднанні зі ст. 1 
Додаткового протоколу 1 до ЄКПЛ49 і висловити виразну критику 
практики виконання вироків в Україні. Вкрай гостро він вказує на 
“понад 300 вироків”, винесенню яких передували надзвичайно 
тривалі терміни провадження. Зважаючи на “близько 1.400 ще 
незавершених справ”, у яких засуджується тривалість прова-
дження, суд вбачає тут “структурну проблему України”. Суд вва-
жає такий спосіб дій наслідком вад регулювання та виявом неба-
жання (complete reluctance — англ.) вирішувати проблему.50

Кримінальне переслідування  
та виконання вироку

Виразна критика кримінального переслідування в Украї-
ні міститься у рішенні ЄСПЛ від 2006 р. щодо розслідуван-
ня вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Суд констатував 
порушення ст. 2, 3, 13 ЄКПЛ — Україна за життя журналіста 
відмовила йому в необхідному захисті. Перед смертю жур-
наліст звернувся в органи кримінального переслідування, 

48 При загальній кількості 1.625 вироків; Annual Report 2009 of the European Court of 
Human Rights (provisional edition). Council of Europe, січень 2010 р., с. 141.

49 Наприклад, див.: Sinko vs. Ukraine, 1.6.2006, Nr. 4504/04; Kozachek vs. Ukraine, 
7.12.2006, Nr. 29508/04.

50 Yuriy Nikolayevich Ivanov vs. Ukraine, 15.10.2009, Nr. 40450/04, Rn. 83 наст.
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оскільки відчував загрозу та переслідування. Крім цього, суд 
встановив негуманне поводження з вдовою, яка не отриму-
вала інформацію про хід розслідування. Врешті-решт, суд 
переконаний, що протягом чотирьох років не велося ефек-
тивного розслідування справи. Це було проблематичним ще 
й тому, що існували магнітофонні записи, які таємно зробив 
охоронець президента. На них можна було чути розмову, в 
якій президент Кучма та високопоставлені посадовці обго-
ворювали ліквідацію Гонгадзе. Попри цю виразну й політич-
но надзвичайно гостру критику з боку Європейського Суду з 
прав людини, справа й далі залишалася нерозкритою. Хоча 
в 2008 р. й заарештовано колишніх співробітників міліції, а в 
червні 2009 р.— генерала міліції, організатори залишилися 
невідомими.51

В Україні неодноразово підтверджувалися випадки тортур 
під час кримінального провадження.52 Засуджується також 
стан тюрем. Значно перевантажені тюрми з переповненими 
камерами, де в’язні можуть користуватися ліжком лише по 
черзі, є порушенням ст. 3 ЄКПЛ, заборони негуманного та при-
низливого покарання чи поводження. Засуджувалося також 
перевезення в’язнів у переповнених автобусах та вагонах.53 В 
іншому випадку в’язня тривалий час не забезпечували необ-
хідними серцевими ліками.54

Незалежність правосуддя
Уже перше рішення ЄСПЛ щодо України привернуло до 

себе увагу — в українських судових справах є лист президен-
та, в якому він диктує судді вирок. Не вдаючись до деталь-
ної перевірки, ЄСПЛ в силу самого факту констатував несу-

51 Geheimdienst in Ukraine verhaftet Polizeigeneral // Die Welt, 24.7.2009. — Підґрун-
тя справи Гонгадзе подається у звіті Парламентської Асамблеї Ради Європи: 
“Investigation of crimes allegedly committed by high officials during the Kuchma rule in 
Ukraine — the Gongadze case as an eblematic example“. Doc. 11686, 11.7.2008, http://
assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11686.htm.

52 Nevmerzhitsky vs. Ukraine, 5.4.2005, Nr. 54825/00. — Poltoratskiy vs. Ukraine, 29.4.2003, 
Nr. 38812/97.

53 Koktysh vs. Ukraine, 10.12.2009, Nr. 43707/07.
54 Mikhaniv vs. Ukraine, 6.11.2008, Nr. 75522/01.
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місність втручання з вимогою незалежності суду.55 У справі 
Мірошника засуджувався, зокрема, брак незалежності вій-
ськового суду від Міністерства оборони. Судді як військово-
службовці підпорядковані Міністерству оборони. Обмеженій 
незалежності протистоїть широкий діапазон повноважень 
військових судів — вони відповідають за всі правовідносини 
у війську, а отже й за фінансові претензії військовослужбов-
ців до армії.56

Випадки депортації
Наприкінці 2009 р. суд засудив випадок з білоруським опо-

зиційним митцем, затриманим в Україні після того, як Білорусь 
зажадала його депортації. Там за висунені звинувачення йому 
загрожує смертна кара. Він поскаржився на брак законодав-
чих норм щодо депортації включно з необхідними засобами 
правового захисту. Суд визнав його закиди обґрунтованими.57 
Ще в рішенні “Солдатенко проти України” ЄСПЛ установив, 
що Україна має важкодоступні, неточні й непередбачувані в 
застосуванні правила депортації.58 Така практика судочинства 
неодноразово підтверджувалася.59

Інші сфери основних прав
Значно рідшими, але не менш важливими є вироки в інших 

сферах основних прав. Своїм вироком у справі “Українська 
медіа-група проти України” ЄСПЛ встановив стандарти щодо 
свободи преси. Покарання за нібито наклеп на політиків кла-
сифіковано як неспівмірне. Насамперед, у мотиваційній час-
тині на підставі фактичних даних не проводилося чітке роз-
межування між оціночним судженням та повідомленням.60 

55 Sovtransavto vs. Ukraine, 27.7.2002, Nr. 48553/99.
56 Miroshnik vs. Ukraine, 27.2.2009, Nr. 75804/01.
57 Koktysh vs. Ukraine, 10.12.2009, Nr. 43707/07.
58 Soldatenko vs. Ukraine, 23.10.2008, Nr. 2440/07.
59 Novik vs. Ukraine, 18.12.2008, Nr. 48068/06. — Kaboulov vs. Ukraine, 19.11.2009,  

Nr. 41015/04.
60 Ukrainian Media Group vs. Ukraine, 29.3.2005, Nr. 72713/01.
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Стосовно свободи зібрань ЄСПЛ відзначив у ст. 16 Закону 
Про об’єднання громадян занадто високі й нечіткі вимоги до 
реєстрації об’єднань.61

Висновки
Велика кількість вироків ЄСПЛ щодо України так само, як і 

небезпека виявлених у провадженнях правових дефіцитів да-
ють підстави для порівняння ситуації в Україні та Росії.62 Хоча 
державно-правові процеси проходять у різних напрямках, 
проблеми впровадження засадничих державно-правових по-
стулатів в обидвох країнах показують, як важко кардинально 
змінити десятиліттями засвоювані спосіб мислення та звички 
за допомогою розроблених й апробованих в інших країнах мо-
делей.

Попри весь прогрес в окремих сферах, досі немає комплекс-
ного плану впровадження державно-правових постулатів в 
Україні. Але якщо добрі наміри та плани надто часто зривають-
ся через рішучий захист групових та індивідуальних інтересів, 
виникає небезпека, що проект “правова держава” буде дис-
кредитований взагалі. Однак на шляху в Європу він є conditio 
sine qua non, тобто необхідною умовою.

З німецької переклав Віталій Климченко

61 Koretskyy et al. vs. Ukraine, 3.7.2008, Nr. 40269/02.
62 Angelika Nußberger. The Reception Process in Russia and Ukraine // Helen Keller, 

Alec Stone Sweet (Hg.). A Europe of Rights. The Impact of the ECHR on National Legal 
Systems. Oxford, 2008, с. 603–674.





Андерс Ослунд

Над прірвою

Українська економіка та фінансова криза

Всесвітня фінансова криза сильно вразила Україну посеред 
фази економічного підйому. Країну відрізали від глобальних фі-
нансових ринків, банківська система завмерла, біржеві курси 
перебували у вільному падінні. У Києва не залишалося іншого 
вибору, ніж звернутися до Міжнародного валютного фонду за 
допомогою, яку МВФ надав у розмірі 16 млрд. доларів. Неза-
баром різко скоротилося виробництво промислової продукції, 
зовнішня торгівля суттєво впала, а країна опинилася в рецесії. 
Тим часом з’явилися ознаки одужання. Тепер нарешті потрібно 
розпочинати базові реформи, які роками відкладалися.

Україна відкрила свою економіку так пізно, як, мабуть, жод-
на інша колишня комуністична країна1. Європейський банк 
реконструкції та розвитку лише в 2000 р. оголосив Україну 
країною з ринковою економікою2. Через прогаяні реформи 
Україна пережила падіння виробництва, яке тривало довше і 

 Андерс Ослунд (нар. 1952 р.), проф. д-р, провідний науковий співробітник Інституту між-
народної економіки Петерсона та професор Джорджтаунського університету, Вашингтон

 Я дякую Олесі Фаворській та Анні Борщевській, які допомагали мені у дослідженнях. 
Окрім цього, мені стали у пригоді розмови, проведені у 2008–2009 рр., зокрема, з 
Юлією Тимошенко, Григорієм Немирею, Віктором Пинзеником, Петром Порошенком, 
Олександром Савченком, Джейлою Пазарбашіоґлу та Олександром Пасхавером.

1 Anders Åslund. How Capitalism Was Built. The Transformation of Central and Eastern Europe, 
Russia, and Central Asia. New York, 2007. — Anders Åslund. How Ukraine Became a Market 
Economy and Democracy. Peterson Institute for International Economics. Washington, 2009.

2 Åslund. How Ukraine Became a Market Economy… [виноска 1], с. 127, 246.
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було сильнішим, ніж у будь-якій іншій країні в мирний час. Ва-
ловий внутрішній продукт невпинно скорочувався протягом 
цілого десятиріччя — з 1989 по 1999 рік — і впав загалом на 
61 %.3 Оскільки за цей час значно зросла тіньова економіка, 
реальне падіння було, очевидно, меншим і вірогідно станови-
ло близько 30 %.

На початку 2000 р. Україні загрожувала небезпека, що вона 
не зможе обслуговувати свої боргові зобов’язання. Це, на-
решті, змусило пануючі еліти до радикальних ринкових еко-
номічних реформ. Ліберально налаштований тодішній голова 
Національного банку України Віктор Ющенко став прем’єр-
міністром і розпочав масштабну програму реформ.4 Хоча 
Ющенко практично через рік втратив свою посаду, реформи 
продовжувалися і надалі. Завдяки цьому з 2000 по 2007 рр. 
Україні вдалося продемонструвати середньорічне зростання 
у 7,5 %. Однак порівняно з іншими пострадянськими країна-
ми ринкові реформи в Україні були радше рудиментарними, 
а законодавство мало надзвичайно багато прогалин.

Політична весна реформ настала лише наприкінці 2004 р. 
з Помаранчевою революцією. Мас-медіа і громадянське 
суспільство розвивалися відтоді вільно й динамічно, що 
дало Freedom House підстави зарахувати Україну до вільних 
суспільств.5 Були великі сподівання, що країна зможе завер-
шити базові ринкові реформи. Проте настали роки тупцю-
вання на місці. Жоден уряд не міг втриматися довше, ніж рік. 
Через політичну блокаду більшість законопроектів були при-
речені на невдачу вже у зародку. Економічні реформи буксу-
вали. Найважливіший виняток становили закони, що створили 
передумови для вступу України до Світової організації торгівлі 
(СОТ) 16 травня 2008 р.

Українська економіка у цей період швидко зростала. Динамі-
ка виходила виключно від приватного сектора. Законодавство 
та державні інституції не встигали за зростанням. Характер-

3 UN Economic Commission for Europe. Economic Survey of Europe. United Nations, New 
York, 2/2004, с. 80.

4 Åslund. How Capitalism Was Built… [виноска 1].
5 Freedom in the World 2008. Selected Data from Freedom House’s Annual Global Survey 

on Political Rights and Civil Liberties, www.freedomhouse.org.
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но, що у рейтингу Ведення бізнесу (Doing Business) Світового 
банку, в якому вимірюється економічний клімат, Україна навіть 
опустилася нижче. У 2009 р. вона посідала лише 145 місце се-
ред 181 країни.6 Правова система й далі хворіла на свавілля і ко-
рупцію. Відносини власності були погано зафіксовані у поземель-
них книгах, продаж сільськогосподарських земель залишався 
забороненим.7 Державна система охорони здоров’я і освіти зали-
шилися нереформованими, неефективними та корумпованими.8 
Це відображається, зокрема, в щорічному Індексі сприйняття ко-
рупції (готується організацією Transparency International), у якому 
Україна в 2009 р. посіла 134 місце серед 180 країн.

Однак підприємцям вдалося викрутитися з цієї біди якнай-
краще. Малі підприємства звільнено від найгірших проявів 
бюрократії та корупції завдяки указу президента про спро-
щену систему оподаткування.9 Великі підприємства змогли 
домовитися з державою про індивідуальні рішення. Після 
2005 р. українські бізнесмени продали свої банки закордон-
ним фінансовим установам, привівши перед продажем в по-
рядок бухгалтерію для підвищення вартості банку. У 2008 р. 
вже 40 % банківської системи перебували в руках іноземців. 
Бізнесмени, які вивели свої підприємства на міжнародні біржі, 
намагалися підвищити вартість фірми, навівши лад у фінансах 
перед первинним розміщенням акцій. Таким чином, відбулися 
певні структурні зрушення, однак лише в обмеженому обсязі 
й ніколи — за ініціативою уряду.

Головною проблемою української економіки був перегрів 
кон’юнктури, який проявився у високому рівні інфляції. Це зу-
мовлювалося тим, що Національний банк наполягав на збе-
реженні прив’язки обмінного курсу гривні до американського 
долара. Проте, як свідчить економічна наука, поєднання ста-

6 World Bank and International Finance Corporation. Doing Business in 2009. Creating 
Jobs. Washington, 2008, www.doingbusiness.org.

7 До цього питання див.: Stephan von Cramon-Taubadel. Potential zum Agrarriesen: Die 
Lage der Landwirtschaft // OsteurOpa 2–4/2010, с. 271–285.

8 Щодо системи охорони здоров’я див.: Lars Handrich, Oleksandra Betlij. Vor dem 
Kollaps: Renten- und Sozialsystem // OsteurOpa 2–4/2010, с. 257–269.

9 Ulrich Thiessen. Presumptive Taxation for Small Enterprises in Ukraine. Institute for 
Economic Research and Policy Consulting, Working Paper 6. Kyiv, 2001.
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більності обмінного курсу, вільного руху капіталу і самостій-
ної грошової політики — справа неможлива (англ. impossible 
trinity — неможлива трійця). Якщо — так, як це було в Украї-
ні — обмінний курс є фіксованим, а рух капіталу значною мі-
рою необмеженим, то країна не може провадити самостійної 
грошової політики, бо тільки-но вона підвищить процентну 
ставку — це призведе не до охолодження економіки, а до при-
току капіталу з-за кордону.

Тому в Україні з 2004 р. спостерігалася інфляція, яка виража-
лася у двозначних числах. На піку цієї тенденції у травні 2008 р. 
ціни у порівнянні з минулорічним періодом виросли на 31 %. 
Таким чином, Україна мала після Зімбабве і Венесуели третій 
за величиною показник інфляції у світі. Причиною цього був ви-
сокий короткочасний притік капіталу, завдяки якому пропози-
ція грошей у 2002–2007 рр. щорічно зростала на 40–50 %. По-
дальшим наслідком притоку капіталу було надзвичайно швидке 
зростання імпорту і, внаслідок цього, дефіциту платіжного ба-
лансу, який у 2008 р. досяг максимального значення у 7,2 % 
ВВП. Порівняно з іншими країнами Східної Європи цей показ-
ник виглядав, щоправда, поміркованим, однак все одно був 
надто великим. Як свідчить старе правило, дефіцит платіжного 
балансу у 4–5 % може становити небезпеку для фінансової ста-
більності країни. До 2008 р. український зовнішній борг зріс до 
103 млрд. доларів, що становило 57 % ВВП. Це було ознакою 
певної вразливості, але поки що й тільки.10

Притік капіталу йшов переважно через європейські банки, 
які мали свої дочірні структури в Україні й потрапили у зача-
роване коло спекуляції. У зв’язку з високою інфляцією банки 
могли вимагати за певні гривневі кредити для приватного сек-
тора понад 50 % річних, які вони мали змогу рефінансувати 
у Європі приблизно під 6 %. Національний банк скуповував 
тверду валюту, яка йшла у країну, щоб тримати стабільним об-
мінний курс, і збільшував у такий спосіб пропозицію грошей. У 
квітні 2008 р. ставка рефінансування в Україні становила лише 
16 % річних, а реальна процентна ставка у 15 % була негатив-

10 International Monetary Fund (IMF). IMF World Economic Outlook database. Wa-
shington 2009.
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ною. Значна частка видатків споживачів припадала на імпорт, 
який стрімко зростав.

Внаслідок цього швидко збільшувалися дефіцит зовнішньої 
торгівлі та поточного балансу, а також зовнішній борг — принцип 
фінансової піраміди, яка колись мала завалитися. Однак будь-яка 
зміна валютного курсу була непопулярною серед населення. По-
ловина українців тримала свої заощадження у гривнях, інша по-
ловина — у доларах; отже, як внаслідок зміцнення, так і внаслідок 
ослаблення гривні частина заощаджень знецінилася б. На щастя, 
наприкінці квітня 2008 р. Національний банк все ж відійшов від 
жорсткої прив’язки до долара, що сприяло зменшенню припливу 
спекулятивного капіталу і послідовному зниженню інфляції.11

Натомість українські державні фінанси були у доброму стані. 
Хоча одна урядова криза змінювалася іншою, всі уряди суворо 
дотримувалися бюджетної дисципліни, тож дефіцит бюджету 
становив приблизно 1 % ВВП. Завдяки малому дефіциту, а та-
кож завдяки зростанню ВВП і обмінного курсу український уряд 
мав змогу поступово скорочувати державний борг. У 2007 р. він 
становив всього 12 % ВВП. Можливо, у добрі часи Україна мала 
б забезпечити навіть профіцит бюджету, однак такий малий 
державний борг теж справляє цілком добре враження. Валют-
ні резерви також постійно зростали. У серпні 2008 р. Україна 
мала заспокійливий запас у 38 млрд. доларів.12

На тлі інших східноєвропейських країн Україна виділялася 
лише одним — високою інфляцією. Литва і Болгарія у 2006 і 
2007 рр. мали дефіцит поточного балансу в розмірі 23 % ВВП. 
Зовнішній борг Естонії, Литви і Словенії перевищував 100 % 
ВВП. Усі ці країни з небезпечними макроекономічними тен-
денціями мали фіксовані обмінні курси.13

Три додаткові фактори робили Україну особливо вразли-
вою. По-перше, на відміну від багатьох інших країн Східної Єв-
ропи, Україна не була членом Європейського Союзу і не могла 
сподіватися на допомогу від своїх сусідів. По-друге, вона була 

11 Спостереження під час перебування в Києві у квітні 2008 р.
12 Dragon Capital. Banking Developments Bode Well for Economy, 1.6.2009.
13 European Bank of Reconstruction and Development (EBRD). Transition Report 2009. 

London, 2009.
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надзвичайно залежною від експорту сталі, який має власні 
цикли. По-третє, іноземні інвестори не надто довіряли україн-
ській політиці. Незрозуміла політична ситуація сприяла тому, 
що Україна стала однією з перших країн з економічним підйо-
мом, які стали жертвами міжнародної фінансової кризи.

Початок кризи
У вересні 2008 р. перегрів української економіки досяг точ-

ки кипіння. Навіть за будь-яку ціну було практично неможливо 
віднайти офісні приміщення чи кваліфікований персонал. Ще у 
серпні 2008 р. економічне зростання становило майже 11 % по-
рівняно з відповідним періодом попереднього року.14 Наприкін-
ці вересня Україну вразив колапс глобального міжбанківського 
ринку, викликаний банкрутством американського інвестиційно-
го банку Lehman Brothers 15 вересня. Україну відрізано від між-
народних фінансових ринків, які відмовлялися рефінансувати 
кредити для неї. Українська економіка зіткнулася з раптовим 
припиненням припливу капіталу (англ. sudden stop).

Українська банківська система зупинилася. Біржеві кур-
си перебували у вільному падінні. До грудня вони впали аж 
на 91 % порівняно з початком року. Однак біржеві курси не 
були вирішальними. Набагато серйознішим було те, що ціни 
на сталь на світовому ринку, які у липні досягли рекордного 
рівня, до жовтня впали наполовину, — отже, і з цього дже-
рела приплив капіталу раптово скоротився. Те, що пережи-
ла Україна, можна назвати подвійною раптовою зупинкою 
(sudden stop)15 — як фінансовий сектор, так і реальна еконо-
міка опинилися у гострій кризі.

На фінансовому ринку поширилася паніка. Оскільки насе-
лення почало штурмувати банки, одним із перших заходів На-
ціонального банку стала заборона знімати гроші з депозитів. 
Ця заборона діяла два місяці, аж поки натиск не зменшився. 

14 Dragon Capital. The Dragon Daily, 16.9.2008, с. 2.
15 Guillermo A. Calvo. Capital Flows and Capital-Market Crises: The Simple Economics of 

Sudden Stops // Journal of Applied Economics, 1/1998, с. 35–54. — Sebastian Edwards. 
Financial openness, sudden stops, and current account reversals // American Economic 
Review, 2/2004, с. 59–64.
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На відміну від ситуації в Росії у 1988 р. ні внутрішня, ні зовніш-
ня система платежів не розвалилися.

Все ж найбільшої шкоди завдано фінансовому сектору. 
Більшість банків мали великі кредити у валюті. Тепер вони не 
могли рефінансувати їх на глобальному фінансовому ринку, 
оскільки українські підприємства вже не користувалися до-
вірою. В аналогічній ситуації опинилися українські фірми, які, 
маючи добру репутацію, отримали кредити за кордоном ра-
ніше. Як тільки для українського підприємства наставав тер-
мін повернення кредиту на глобальному фінансовому ринку, 
це загрожувало йому банкрутством. Український фінансовий 
ринок теж завмер, бо всі його учасники накопичували гроші. 
Оскільки більшість будівельних проектів фінансувалися за до-
помогою кредитів, їх фактично відразу заморозили. Торгівля 
акціями та цінними паперами, а також всі інші види інвестицій-
ної діяльності практично зупинилися.16

У багатьох галузях промисловості виробництво раптово 
скоротилося наполовину або й ще більше. Особливо постраж-
дали металообробка, виробництво цементу, будівництво, хі-
мічна промисловість, видобуток вугілля та машинобудування, 
тобто, всі галузі, які виробляли продукцію на експорт або за-
лежали від неперервного притоку інвестицій. Споживання і 
сектор послуг криза зачепила значно менше. Лише сільське 
господарство продовжило зростання, хоча у зв’язку з тим, що 
виробники не могли отримати кредитів, вони змушені були 
продати врожай раніше, ніж планували.

Стабілізаційна програма МВФ
У жовтні 2008 р. Україна звернулася за допомогою до Між-

народного валютного фонду. Інакшого вибору не було. Кра-
їна терміново потребувала іноземного капіталу, а всі інші 
джерела вичерпалися. Уряд вчинив розумно, діючи швидко, 
і попросив МВФ на спільних річних зборах Міжнародного ва-
лютного фонду і Світового банку, які відбулися 10–12 жовтня 

16 Спостереження протягом двох візитів до Києва наприкінці вересня і в середині жовт-
ня 2008 р.
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у Вашингтоні, надати значний кредит на тимчасові потреби. 
Реакція МВФ теж не забарилася. Через багаторічне еконо-
мічне зростання у світі МВФ не був переобтяженим і шукав 
для себе завдань — не в останню чергу для того, щоб фінан-
сувати самого себе. Крім цього, існувала широка згода, що 
світ має справу з найбільшою глобальною фінансовою кри-
зою протягом багатьох поколінь.

Через декілька днів до Києва прибула делегація МВФ під 
керівництвом турецького економіста Джейли Пазарбашіоґлу. 
З українського боку переговори вели прем’єр-міністр Юлія 
Тимошенко, міністр фінансів Віктор Пинзеник і відповідаль-
ний за питання європейської інтеграції віце-прем’єр Григорій 
Немиря. Крім цього, за столом переговорів як представники 
президента сиділи голова Національного банку Володимир 
Стельмах і заступник голови адміністрації президента Олек-
сандр Шлапак. Переговори переважно вів Віктор Пинзеник; 
Юлія Тимошенко підключалася лише тоді, коли йшлося про 
головні політичні питання.

МВФ засвоїв уроки азійської кризи 1997–1998 рр. Тоді він 
вимагав проведення радикальних структурних реформ, щоб 
побороти корупцію та клановість, і потрапив під вогонь кри-
тики. Зараз він обмежився базовими положеннями Вашинг-
тонського консенсусу, наголошуючи на трьох головних ви-
могах — збалансованості бюджету, реалістичності обмінного 
курсу і рекапіталізації банківської системи.17

Проти вільного обмінного курсу виступили майже всі полі-
тичні сили в Україні. Однак  уряду і Національному банку було 
зрозуміло, що втримати фіксований курс на дотеперішньому 
високому рівні неможливо, і вони погодилися з вимогою МВФ 
відпустити обмінний курс. Реструктуризацію і рекапіталізацію 
банків значною мірою передали міжнародним фінансовим ін-
ституціям. Що стосується бюджету, то підготований ще у ве-
ресні проект на 2009 р. передбачав дефіцит у розмірі 1,4 % 

17 Сформульоване економістом Джоном Вільямсоном поняття Вашингтонського кон-
сенсусу означає пакет ліберально-економічних інструментів, які мають на меті досяг-
нення макроекономічної стабілізації. Поряд із зазначеними до цих інструментів нале-
жать зниження податків, приватизація і дерегуляція: John Williamson. What Washington 
Means by Policy Reform, www.ie.com/publications/papers/paper.cfm?researchid=486.
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ВВП.18 Міністр фінансів Пинзеник скоротив державні витрати, 
і МВФ визнав український бюджет збалансованим. У зв’язку з 
усе ще високою інфляцією скоротити державні витрати по від-
ношенню до ВВП було відносно легко. Найважливішим заходом 
стало замороження високих зарплат державних службовців, 
перенесення запланованого підвищення мінімальної зарплати 
та зниження інфляційного коефіцієнта для великих соціальних 
трансфертів. Натомість заходи з наповнення доходної частини 
бюджету були незначними і не відігравали майже жодної ролі.

Український уряд завершив переговори з МВФ швидше ніж 
за два тижні. 31 жовтня 2009 р. парламент затвердив необхідні 
скорочення видатків у бюджеті, а після підписання 3 листопада 
президентом Ющенком антикризові закони набули чинності. 
МВФ визнав ці заходи і запропонував Україні кредит стенд-бай 
у розмірі 16,4 млрд. доларів терміном на два роки і щокварталь-
ною виплатою. У зв’язку з гострою кризою, перші транші креди-
ту мали бути набагато вищими, ніж наступні. Виконавчий дирек-
торат МВФ 5 листопада затвердив стабілізаційну програму для 
України і виділив перший транш у розмірі 4,5 млрд. доларів.19 Та-
ким чином, капітал знову почав надходити в Україну.

Протягом 2009 р. економічні прогнози аж до липня постій-
но коригувалися у бік зниження, що не могло залишитися без 
наслідків для бюджетного планування. Вже у декларації про 
наміри МВФ прогнозував падіння ВВП на 3 % у 2009 р.20 Нато-
мість прем’єр-міністр Тимошенко закладала у своєму проекті 
бюджету зростання у розмірі 0,7 %, хоча Міністерство еконо-
міки вказувало на те, що ймовірнішим є падіння на 5 %. МВФ 
знизив свій прогноз навесні до -8 %, а в липні врешті до -14 %. 
У січні подав у відставку знервований Пинзеник. Його наступ-
ника не призначили, тому надалі Тимошенко переважно вела 
переговори з МВФ сама.

Зазвичай МВФ відмовляється визнавати або фінансувати 
дефіцити бюджетів. Однак на зустрічі G–20 у Лондоні на почат-

18 Dragon Capital. The Dragon Daily, 16.9.2008, с. 2.
19 International Monetary Fund. IMF Approves US$ 16,4 Billion Standby Arrangement for 

Ukraine. Press Release 08/271, 11/2008.
20 IMF Approves US$ 16,4 Billion Standby Arrangement for Ukraine. Press Release 08/271, 

5.11.2008.
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ку квітня 2009 р. представники двадцяти найбільших економік 
світу вирішили збільшити бюджет МВФ з 250 млрд. до 1,1 трлн. 
доларів. У такий спосіб G–20 фактично визначили МВФ універ-
сальним багатостороннім кредитором для країн, які потрапи-
ли у складне фінансове становище. Оскільки МВФ отримав у 
своє розпорядження значно більше грошей для стабілізаційних 
програм, більшість країн-кредиторів розраховували, що фонд 
візьме на себе додаткові завдання, включаючи заходи з під-
тримки бюджету.

Під час виплати другого траншу кредиту стенд-бай для 
України у квітні МВФ погодився з дефіцитом бюджету в роз-
мірі 4 % ВВП на 2009 рік.21 Оскільки Україна мала добрий 
запас валютних резервів, урядові дозволили використову-
вати гроші для виплати відсотків і фінансування поточного 
бюджету. Половина виплаченого 8 травня і збільшеного до 
2,8 млрд. доларів другого траншу призначалася на фінансу-
вання поточного бюджету.22 У вересні надійшов третій транш 
у розмірі 3,8 млрд. доларів, тож разом було виплачено май-
же 11 млрд. доларів.23 Щодо цього траншу МВФ ще більше 
знизив свої вимоги і погодився з дефіцитом бюджету в роз-
мірі 6 % ВВП, у якому навіть ще не були враховані проценти 
за боргами державних концернів і кошти на рекапіталізацію 
банків.

Однак восени 2009 р. співпраця України з МВФ загальму-
валася, бо напередодні президентських виборів у лютому 
2010 р. конфлікти між політичними силами загострилися. У 
жовтні діючий президент Ющенко, який, не маючи шансів, ви-
рішив балотуватися на другий термін, зайняв позицію проти 
уряду і висловився проти подальших траншів від МВФ. Він 

21 International Monetary Fund. IMF Mission Reaches Agreement on First Review under 
Standby Arrangement with Ukraine. Press Release 09/129, 17.4.2009.

22 Roman Olearchyk. IMF Set to Unfreeze $ 16,4 bn Standby Loan to Ukraine // Financial 
Times, 18–19.4.2009, с. 2. — Див. теж: IMF Mission Reaches Agreement… [винос-
ка 21]. — International Monetary Fund. 2. IMF Completes First Review under Standby 
Arrangement with Ukraine and Approves US$ 2,8 Billion Disbursement. Press Release 
09/156, 8.5.2009.

23 International Monetary Fund. Ukraine: Second Review Under the Standby Arrangement 
and Request for Modification of Performance Criteria — Staff Report. Press Release on 
the Executive Board Discussion. IMF Country Report No. 09/270, 8.9.2009.
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відмовився підписати відповідні подання, які МВФ вимагає з 
формальних причин.

Та найважливіше, що опозиція у Верховній Раді під керівни-
цтвом голови Партії регіонів, обраного на сьогодні президен-
том, разом з фракцією голови парламенту Володимира Литви-
на та прихильниками Ющенка прийняла 20 жовтня Закон Про 
встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної 
плати. За оцінкою МВФ, цей закон міг би підвищити держав-
ні витрати до 7 % ВВП. Тому МВФ закликав Ющенка накласти 
вето на цей закон, після чого той негайно його підписав.

Уряд намагався вмовити МВФ виплатити до кінця року 
принаймні половину четвертого траншу, який мав станови-
ти 2 млрд. доларів, але МВФ після деяких вагань відхилив це 
прохання. Замість цього він дозволив урядові використати 
2 млрд. доларів із значної суми валютних резервів Національ-
ного банку для поточного фінансування бюджету.24

Банківська криза
Від 15 вересня 2008 р. українські банки могли отримати ре-

фінансування лише через їхні материнські структури. Отже, 
банківська криза була неминучою. Через проблеми з ліквідніс-
тю будівельні фірми та торговці нерухомістю перестали отри-
мувати кредити і не могли більше виконувати своїх зобов’язань 
перед банками. У зв’язку з девальвацією гривні в останньому 
кварталі 2008 р. кошти на обслуговування кредитів в іноземній 
валюті, на які припадала майже половина всіх кредитів в Укра-
їні, зросли майже вдвічі. Незабаром практично всі підприєм-
ства постраждали від падіння внутрішнього попиту, що теж не 
могло не вплинути на обслуговування їхніх боргів.

На щастя, у цій ситуації українській банківській системі до-
помогли дві обставини. По-перше, частка позикового капіта-
лу була відносно низькою. Пропозиція грошей справді суттєво 
зросла, але грошова маса М2, до якої, крім готівкових коштів, 
належать банківські вклади, наприкінці 2008 р. становила всього 

24 Roman Olearchyk. IMF Rejects Ukraine’s $ 2 bn Loan Plea // Financial Times, 
24.12.2009, с. 2.
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54 % ВВП.25 По-друге, 
більшість великих укра-
їнських банків мали ба-
гатих власників, які були 
готові і мали змогу за-
безпечувати їх свіжим 
капіталом, незважаючи 
на значні збитки.

У 2008 р. в Україні 
було близько 180 банків 
з чотирма різними типа-
ми власників — банки із 
західними власниками, 

російські державні банки, українські державні банки та укра-
їнські приватні банки. Сімнадцять західних банків — майже ви-
ключно європейських — мали українські дочірні структури, на 
які припадало приблизно 40 % банківського капіталу. Відкритим 
залишалося питання, чи залишаться західні банки в Україні і за-
безпечуватимуть рефінансування своїх українських філій та при-
тік свіжого капіталу, чи покинуть країну, чого багато хто боявся. 
Найважливішим європейським банком у регіоні був австрійський 
Raiffeisen International, який працював виключно у Східній Європі 
та мав дочірні банки у п’ятнадцяти країнах. Його українська філія 
Райффайзен Банк Аваль стала другим за величиною банком в 
Україні з часткою у 7 % українського банківського капіталу.

На початку 2009 р. Європейський банк реконструкції і розви-
тку (ЄБРР) уклав угоду з усіма сімнадцятьма західними банками. 
Банки пообіцяли ще протягом поточного року у два етапи забез-
печити свої українські філії свіжим капіталом загальною сумою в 
2 млрд. доларів. Цю угоду підписали сімнадцять банків та Націо-
нальний банк України. Питання про рефінансування залишалося 
відкритим, але загалом іноземні банки й тут допомагали своїм 
українським “дочкам”.26 Проте європейські банки перестали ви-
давати кредити в Україні, тож їхня частка на ринку пішла на спад. 

25 European Bank of Reconstruction and Development. Economic statistics and forecasts, 
selected economic indicators, www.ebrd.com.

26 Stefan Wagstyl, Roman Olearchyk. Banks Inject $2 bn into Kiev Offshoots // Financial 
Times, 20.2.2009, с. 4.
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Три великих російських держав-
них банки — Сбербанк России, 
Внешэкономбанк і ВТБ — а та-
кож приватний Альфа Банк були 
єдиними іноземними банками, 
які побачили в українській фі-
нансовій кризі шанси і почали 
розширювати свою присутність. 
Сбербанк России і ВТБ вже мали 
свої дочірні банки в Україні. Коли 
шостий за величиною укра-
їнський банк, Промінвестбанк, збанкрутував у жовтні 2008 р., 
Внешэкономбанк купив у січні 2009 р. 75 % його акцій. Вигоди 
від кризи отримали також обидва українські державні банки — 
Ощадбанк та Укрексімбанк. До цього обидва банки постійно 
втрачали позиції. Тепер держава підвищила їхню капіталізацію, 
тож вони піднялися у рейтингу найбільших банків відповідно на 
третю і шосту позиції.

Багато українських приватних банків опинилися перед вели-
кими і складними проблемами. Фінансові можливості власників 
Приватбанку, найбільшого українського банку з часткою близько 
10 % ринку, виявилися настільки великими, що банк зміг вистоя-
ти у кризі власними силами. Проте окрім Промінвестбанку збан-
крутували ще сім важливих українських банків. Найбільшим се-
ред них був банк Надра, сьомий український банк за величиною 
капіталу. Він перейшов — за стандартизованою процедурою і за 
погодженням зі Світовим банком, ЄБРР і Європейським інвести-
ційним банком, які виділили значні суми для рефінансування, — 
у власність Національного банку і держави.27

Спільно з Національним банком України міжнародні фінан-
сові інституції доволі швидко ініціювали укладання списку 
неповернених кредитів для всіх українських банків. МВФ ви-
ходив з того, що рекапіталізація потребуватиме суми у 4,5 % 
ВВП. Незважаючи на те, що валовий внутрішній продукт че-
рез падіння гривні у доларовому еквіваленті знизився, ця 

27 Dragon Capital. NEWS FLASH: Government Launches Bank Recapitalization Program, 
16.4.2009.

Брак капіталу — Надра Банк
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сума все ж становила близько 5 млрд. доларів. МВФ навіть 
відзначив, що втрати від неповернення кредитів у найгіршо-
му випадку можуть досягти 13,5 % ВВП, якщо обмінний курс 
буде нижчим від 10 гривень за 1 долар.28 У квітні 2009 р. сім 
неплатоспроможних банків отримали свіжий капітал у розмі-
рі 2,5 млрд. доларів і перейшли у державну власність.

У травні 2009 р. здавалося, що банківську кризу локалізо-
вано. Різниця між процентними ставками на ринку капіталу і 
відсотками за кредити перевищила позначку у 10 % річних, 
що відкрило для банків, які пережили кризу, чудові шанси 
для отримання прибутків, а отже й можливості компенсува-
ти втрати від зростаючої кількості неповернених кредитів.

У результаті банківської кризи з першої десятки українських 
банків лише найбільший — Приватбанк — залишився у при-
ватній українській власності. Три банки перейшли у державну 
власність, чотири на сьогодні знаходяться у власності євро-
пейських банків і два — у власності російських банків.29 Частка 
європейських і приватних українських банків суттєво знизила-
ся, частка держави і Росії відповідно зросла. Досі не відбулося 
очікуваної консолідації української банківської системи. Част-
ка кредитів падає, грошова маса — теж.

Наслідки кризи — підсумки 2009 р.
На початку жовтня українська економіка після фази силь-

ного перегріву зазнала стрімкого падіння. За перші 9 місяців 
2008 р. економічне зростання становило 6,9 % і нагадувало 
зростання попередніх років, однак в останньому кварталі ВВП 
настільки різко зменшився, що зростання за 2008 р. в цілому 
становило лише 2,8 %.30

У 2009 р. експорт впав приблизно на 50 %, імпорт — на 55 %. 
Таким чином, дефіцит поточного балансу становив 1,5 %, що 
не перевищує межі закладеного в першій програмі МВФ по-

28 International Monetary Fund. Ukraine: Letter of Intent, Memorandum of Economic and 
Financial Policies and Technical Memorandum of Understanding, 31.10.2008, с. 7.

29 Dragon Capital. The Dragon Daily, 27.3.2008, с. 2.
30 Dragon Capital. Banking Developments… [виноска 12].
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казника в розмірі 1–2 % ВВП. Міжнародні валютні резерви 
України жодного разу не падали нижче позначки у 25 млрд. 
доларів і наприкінці 2009 р. становили 26,5 млрд. доларів, що 
означало доволі комфортний запас у розмірі 23 % ВВП.31 Це 
пов’язано з тим, що Україна посилила контроль за валютними 
операціями і ввела на півроку 13 % податку на них.

Однак головною причиною добрих показників поточного ба-
лансу є сильне знецінення гривні. Національний банк насправді 
продовжував інтервенції, хоча обмінний курс, власне кажучи, 
мав стати вільним. Однак у жовтні й листопаді 2008 р. він від-
пустив курс з 5 до 7,7 гривень за долар і надалі втримував його 
стабільним на цій позначці. Виникли два обмінних курси. На 
вільному ринку курс гривні у січні 2009 р. впав до 10 гривень за 
долар. Протягом 2009 р. вільний обмінний курс виріс. У грудні 
він становив близько 8 гривень за долар, і отже, без інтервенцій 
Національного банку майже зрівнявся з офіційним. Після цієї 
девальвації Україна знову стала конкурентоспроможною.

Що стосується балансу капіталів, то тут справи виявилися не-
сподівано добрими. На початку 2009 р. сукупний зовнішній борг 
оцінювався у 103 млрд. доларів, потреба у його рефінансуванні — 
у 28 млрд. доларів. Щонайменше 80 % цієї суми мали рефінан-
суватися іноземними банками, оскільки мова йшла про кредити 
їхніх українських дочірніх банків або інших близьких партнерів. 
Отже, потреба у міжнародному рефінансуванні в цілому стано-
вила лише 6 млрд. доларів. У 2009 р. в Україну надійшли прямі 
іноземні інвестиції у розмірі 4,3 млрд. доларів, або 3,7 % ВВП. Ця 
значна сума надійшла насамперед від рекапіталізації банків.32

Незважаючи на значні міжнародні валютні резерви Украї-
ни, у першій половині 2009 р. видавалося, що країна незаба-
ром не зможе обслуговувати свої зовнішні зобов’язання. На 
це вказувала торгівля українськими кредитними дефолтни-
ми свопами (Credit Default Swaps, CDS). Гірша ситуація була 
лише в Еквадорі — й ця латиноамериканська країна справді 
припинила обслуговувати свої зовнішні борги.

31 Національний банк України, www.bank.gov.ua. — Sebastian Edwards. Financial 
openness… [виноска 15].

32 Dragon Capital. Stepping up Efforts to Avert Fiscal Turmoil, 4.12.2009.
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Однак скрутна ситуація в Україні не була пов’язана з макро-
економічними індикаторами. Вони були набагато кращими, 
ніж в інших країн. Українські валютні резерви були достатніми, 
щоб покрити 8-місячний імпорт. Погані котування пояснюва-
лися заплутаною політичною ситуацією, яка викликала побо-
ювання, що необхідні рішення не вдасться прийняти або ж що 
один політик може провокувати неплатоспроможність країни, 
щоб дискредитувати іншого. Фінансові ринки, які оперують 
з невеликим покриттям капіталу, встановили завищені курси 
CDS, а інвестори використовували ці папери, щоб застраху-
вати себе.

Найбільші ризики були пов’язані з державними підприєм-
ствами. На початку 2009 р. Morgan Stanley висунув вимогу до-
строкового повернення кредиту в розмірі майже півмільярда 
доларів, який видано державному українському концерну з 
будівництва автомобільних шляхів Укравтодор.33 Аналогічною 
вимогою дострокового повернення кредиту Morgan Stanley 
спричинив банкрутство казахського державного банку BTA.34 
Однак українському уряду вдалося зібрати гроші та вчасно по-
вернути кредит. У вересні 2009 р. виникла потреба реструкту-
ризувати борги державного концерну Нафтогаз та Української 
залізниці. Лише таким чином можна було гарантувати, що ці 
два великих державних концерни зможуть обслуговувати свої 
борги і що, зокрема, Нафтогаз зможе здійснювати щомісячні 
платежі Газпрому за постачання газу.

Від лютого 2009 р. курси українських цінних паперів загалом 
почали поступово зростати — спочатку пішли вгору курси дер-
жавних облігацій, а потім і позик приватних підприємств. З бе-
резня після стрімкого падіння відновили зростання і курси акцій. 
З березня по травень курси на українській біржі зростали швид-
ше, ніж деінде у світі; до кінця травня вони зросли на 170 %. В 
цілому за 2009 р. курси акцій зросли приблизно вдвічі.

Інфляція, яка у травні 2008 р. досягла максимальної познач-
ки у 31 %, почала знижуватися і до літа 2009 р. падала щомі-

33 Укравтодор спасли от дефолта // Українська правда, 31.3.2009.
34 Gillian Tett. Tale from the Land of Borat is a Lesson to the World at Large // Financial 

Times, 1.5.2009.
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сяця приблизно на 1 процентний пункт. У грудні 2008 р. річ-
ний показник інфляції впав до 22,3 %. У декларації про наміри 
МВФ35 визначено за мету інфляцію в розмірі 19 % на кінець 
2009 р., однак, як і слід було сподіватися у зв’язку з тенденці-
ями дефляції та зменшенням грошової маси, насправді вона 
знизилася до 13 %. Всупереч роповсюдженому забобону, 
сильне знецінення гривні призвело не до збільшення, а до 
зниження інфляції, оскільки воно зробило можливим змен-
шення грошової маси.

Найбільш спустошливими підсумки 2009 р. були для про-
мислового виробництва. Вже у жовтні 2008 р. воно впало у 
річному еквіваленті на 20 %. За підсумками першого кварталу 
2009 року падіння становило вже 32 %. Лише у другій половині 
2009 р. цей сектор почав повільно відновлюватися. У листо-
паді 2009 р. промислове виробництво несподівано зросло на 
8,6 %. Незважаючи на це, падіння за 2009 р. становило 21,9 %. 
У зв’язку з низьким базовим рівнем зростання у 2010 буде 
значним.36 Dragon Capital прогнозує зростання у 8 %.37

ВВП теж суттєво зменшився, хоча й не так сильно як про-
мислове виробництво. Експерти прогнозували в 2009 р. па-
діння на 14 %, насправді ж за підсумками воно було навіть тро-
хи більшим (-15,1 %). Через знецінення гривні падіння ВВП у 
доларовому еквіваленті було ще більшим — з 180 млрд. дола-
рів у 2008 р. до 116 млрд. у 2009 р., що становить аж 35,5 %.38

З урахуванням дефляційних тенденцій слід було б очіку-
вати суттєвого зростання безробіття, однак кількість заре-
єстрованих безробітних досягла максимального значення 
3,2 % у січні–лютому і після цього пішла на спад. Тут, звісно, 
треба враховувати той факт, що допомога для безробітних 
є такою малою і надається з такими обмеженнями, що мало 
хто витрачав час на реєстрацію. Реальне безробіття оціню-
валося у 10 %, що все ще залишається напрочуд низьким 
показником. Це можна пояснити лише тим, що роботодавці 

35 International Monetary Fund. Ukraine: Letter of Intent… [виноска 28], с. 4.
36 Український державний комітет статистики, www.ukrstat.gov.ua.
37 Dragon Capital. Stepping up Efforts… [виноска 32].
38 Український державний комітет статистики, www.ukrstat.gov.ua.
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серйозно знизили заробітну платню, а заборгованість з її 
виплати, яка, здавалося б, залишилася в минулому, знову 
зросла.

Куди йдеш, Україно?
Фінансова криза в Україні була передбачуваною. Еконо-

місти, як-от Морріс Ґольдштейн (Morris Goldstein), давно 
застерігали про її небезпеку. Притік капіталу та негатив-
не сальдо поточних рахунків у нових ринкових економіках 
країн Східної Європи є надто великими, а курси валюти — 
неправильні.39 МВФ також вказував на це.40 Несподіванкою 
стало те, як раптово і з якою силою фінансова криза охопи-
ла Україну.

Фінансова криза у Східній Європі нагадує азійську кризу 
1997–98 рр. Багаторічне зростання призвело до надмірного 
притоку капіталу з-за кордону, що не лише стимулювало ін-
вестиції та споживання, а й спровокувало зростання імпорту 
та дефіциту поточних рахунків. Врешті-решт, зовнішній борг 
приватного сектору досяг критичного рівня — класичний цикл 
економічного буму та рецесії.41 Як і в східноазійських країнах, 
державні фінанси в Україні були в порядку. Її слабким місцем 
виявилася висока інфляція.

Рятівним якорем для України став МВФ. Країна дуже вигра-
ла від того, що уряд швидко звернувся до МВФ і обидві сторо-
ни досягли швидкої згоди, тож МВФ зміг надати Україні значні 
кошти. Інші міжнародні фінансові інституції теж відіграли важ-
ливу роль у стабілізації ситуації. Світовий банк, Європейський 
банк реконструкції і розвитку та Європейський інвестиційний 
банк — усі вони зробили внесок у подолання кризи в Украї-
ні. В 2009 р. кожен з них надав у розпорядження України від 

39 Morris Goldstein. Emerging-Market Financial Crises: Lessons and Prospects. Speech at the 2007 
Annual Meeting, Institute for International Finance. Washington D.C., 20.10.2007, с. 14–17.

40 Susan Schadler. Are External Imbalances in Central Europe Sustainable? // Anders 
Åslund, Marek Dabrowski (Eds.). Challenges of Globalization. Imbalances and Growth. 
Peterson Institute for International Economics. Washington D.C., 2008. с. 17–40.

41 Charles P. Kindleberger, Robert Aliber. Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial 
Crises. Fifth edition. New Jersey, 2005.
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1 до 2 млрд. доларів і сприяв таким чином рекапіталізації бан-
ків та інвестиціям в інфраструктуру. Оскільки в Україні у 2012 р. 
має відбутися чемпіонат Європи з футболу, існував цілий ряд 
інфраструктурних проектів. Європейський Союз дотепер не 
надав Україні фінансової допомоги, однак має намір запропо-
нувати допомогу в розмірі 610 млн. євро.

Україна не може жити так далі. Вона мусить розпочати гли-
бокі реформи, якими дотепер постійно нехтували. Особливо 
важливими є три з них.

По-перше, вирішальною помилкою української економічної 
політики була прив’язка гривні до долара. В рамках перших 
стабілізаційних кроків у 2000 р. така політика була корисною, 
однак Київ надто довго продовжував її дотримуватися. Через 
прив’язку до долара Україна практично не могла вжити захо-
дів, щоб запобігти перегріву економіки. Напрошується рішен-
ня дозволити вільні коливання обмінного курсу і зосередитися 
у грошовій політиці на управлінні інфляцією, як це надзвичайно 
успішно зробили Польща і Чехія. У цьому випадку Національ-
ний банк міг би стримувати інфляцію за допомогою цілком 
нормальної грошової політики, тобто, шляхом підвищення 
процентної ставки.42

По-друге, іноземні інвестори та рейтингові агентства до-
тепер спостерігали за Україною з великим скепсисом. Зда-
валося, що українські політики живуть у постійних сутичках. 
Лише небагатьом вдавалося скласти для себе картину акту-
альних тенденцій. Багато хто дійшов висновку, що політики 
діють цілком безвідповідально, а в країні значною мірою па-
нує політична блокада — це аж ніяк не можна назвати вмі-
лим кризовим менеджментом. Тому для спрощення процесу 
прийняття законів і більшої прозорості процесів ухвалення 
рішень у виконавчій владі необхідною є реформа української 
конституції.

По-третє, незалежно від того, що взяти для порівняння, 
інвестиційний клімат дотепер залишався несприятливим, 
а корупція — повсюдно поширеною. Не в останню чергу 

42 Edwin M. Truman. Inflation Targeting in the World Economy. Institute for International 
Economics. Washington D.C., 2003.
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стурбованість викликає газовий сектор. Щомісяця виникає 
питання,чи зможе державний концерн Нафтогаз України 
оплатити Росії рахунок за газ. Реструктуризація Нафтога-
зу з метою підвищення прозорості й забезпечення фінан-
сової стабільності має стати найвищим пріоритетом. На 
цьому вже наголосив МВФ у декларації про наміри, де ви-
магається зрівняння “ціни газу внутрішнього видобутку та 
імпортованого газу до кінця 2011 року”.43 Нафтогаз Украї-
ни є погано керованим конгломератом із кількох більшою 
чи меншою мірою державних підприємств, чиї менеджери 
діють на власний розсуд. Ціни на газ всередині країни пе-
реважно є значно нижче ринкових; наслідком цього є різні 
непрозорі схеми.44

Газова угода між Україною і Росією у січні 2009 р. стала пер-
шим важливим кроком до реформи, оскільки вона виключила 
посередників у торгівлі газом між двома країнами і наблизила 
її до ринкових умов. Україна та Європейський Союз 23 берез-
ня 2009 р. підписали важливу декларацію про транзит газу че-
рез Україну.45 Метою є здійснення транзиту газу окремим під-
приємством, менеджмент якого мають призначати європейці; 
вони обіцяють за це значні інвестиції. Наступними кроками 
мають стати визначення структури та сфер відповідальності 
Нафтогазу, а також боротьба зі спотворенням цін.46 У липні 
2009 р. ЄС та Україна досягли згоди щодо такої широкої ре-
форми, яка передбачала відповідне підвищення цін. На жаль, 
через майбутні президентські вибори її реалізацію перенес-
ли. Тепер потрібно розпочинати нову спробу реформування у 
газовій галузі.

Не викликає сумнівів, що Україна пройшла “дно” фінансо-
вої кризи. ВВП у 2010 р. суттєво зросте. Обмінний курс ста-
білізувався, а баланс поточних рахунків майже бездефіцит-

43 International Monetary Fund. Ukraine: Letter of Intent… [виноска 28].
44 Щодо газового ринку та Нафтогазу див. статтю Петри Опіц у цьому виданні, а 

також: Simon Pirani. Am Tropf: Die Ukraine, Russland und das Erdgas // OsteurOpa 
2–4/2010, с. 237–255.

45 http://ec.europa.eu/external_relations/energy/eu_ukraine_en.htm.
46 Edward Chow, Jonathan Elkind. Where East meets West: European Gas and Ukrainian 

Reality // Washington Quarterly, 1/2009.
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ний. Валютні резерви на початку року перевищили позначку 
в 27 млрд. доларів. Інфляція постійно зменшується і могла б 
ще у 2010 р. впасти нижче 10 %. На диво, доходи державного 
бюджету залишаються відносно високими. Дефіцит бюджету 
становить 4,7 % ВВП, загальний дефіцит, включно з рекапі-
талізацією банків і видатками державних концернів, — 8,5 % 
ВВП. Незважаючи на кредити МВФ, державний борг Украї-
ни в 2009 р. не перевищував 34 % ВВП.47 Однак шокуючим 
фактом є те, що за рівнем ВВП на душу населення Україна 
посідає лише 100-те місце у світі. Виходячи з її людського 
капіталу, рівня освіти та розташування в Європі, вона геть не 
виправдовує очікувань. Нинішню кризу Україні слід вважати 
сигналом.

З німецької переклав Юрій Дуркот

47 Dragon Capital. Stepping up Efforts… [виноска 32].
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Неефективність і непрозорість

Енергетичний сектор в Україні

Україна не спроможна задовольнити величезні потреби в 
енергії за рахунок власних джерел видобутку. Імпорт дорогих 
енергоносіїв з Росії є тягарем для державного бюджету. Проте 
вкрай необхідного реформування непрозорого енергетичного 
сектора не відбулося і після Помаранчевої революції. Потрібно 
закривати нерентабельні вугільні шахти, приборкувати коруп-
цію, скорочувати енергоспоживання і впроваджувати віднов-
лювані види енергії. Підвищення ефективності в галузі енерге-
тики могло б позбавити гостроти й конфлікт з Росією.

Характерною ознакою відносин України з Росією та ЄС є 
торгівля енергоносіями, насамперед природним газом та 
нафтою, і їхній транзит. Україна — найважливіша країна-
транзитер природного газу, який ЄС купує в Росії, і найбіль-
ший імпортер російського природного газу. Водночас Росія 
є найважливішим партнером України у покритті її внутріш-
нього попиту на енергію.

Впродовж останніх років така ситуація не раз ставала при-
чиною конфліктів. Вдруге суперечка з Росією щодо поставок 
газу та ціни на його транзит загострилася на початку 2009 р. 
Рівень ескалації виявився новим і несподіваним, натомість 
сам конфлікт тліє ще з початку 1990-х рр. і коріниться у розвалі 
Радянського Союзу. Після розпаду СРСР різні частини комп-

 Петра Опіц, д-р екон. наук, DIW econ, Берлін



112

Петра Опіц

лексної і взаємозалежної енергетичної інфраструктури пере-
йшли у власність нових національних держав.1

Проте суперечка багато в чому зумовлена і самим розвитком 
українського енергетичного сектора. Висока енергоємність 
української економіки, велика залежність від імпорту енер-
гоносіїв з Росії, суттєве навантаження на державний бюджет 
через неефективність української енергетики та зволікання з 
реформами в енергетичному секторі були ще до Помаранче-
вої революції і залишаються донині суттєвими ознаками укра-
їнської енергетики.

Забезпечення енергоресурсами  
і залежність від імпорту

Залежність від імпортних поставок є темою політичних 
дискусій в Україні з часу здобуття державної незалежності. 

1 Детальніше про конфлікт навколо поставок природного газу між Україною і Росі-
єю див.: Simon Pirani. Am Tropf: Die Ukraine, Russland und das Erdgas // OsteurOpa, 
2–4/2010, с. 237–256.
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Діаграма 1. Споживання первинних видів енергії в Україні у 2008 р.
Джерело: Статистический ежегодник Украины, 2008 р.
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Вона пояснюється не лише браком власних енергоресурсів, 
а й високим рівнем споживання енергії та низькою енерго-
ефективністю. Потреби у споживанні первинної енергії покри-
ваються насамперед за рахунок природного газу та вугілля. У 
2007 р. частка газу все ще складала 56 %. Незважаючи на те, 
що у 2008 р. вона суттєво знизилася до 40 %, природний газ, 
як і раніше, залишається найважливішим енергоносієм.

Вугілля
Україна має власні викопні енергоресурси. Вона володіє за-

пасами вугілля у 37,6 млрд. т, майже половину з яких складає 
кам’яне вугілля. Україна посідає сьоме місце за покладами 
вугілля у світі.2 Але якість вугілля є низькою, а умови видо-
бутку — важкі та потребують великих затрат. Країна імпортує 
насамперед високоякісне коксівне вугілля. Обсяги нетто-
імпорту коксівного вугілля у 2007 р. становили понад 12 %.3 
У 2008 р. вугіллям покривалася майже третина загальної по-
треби у первинних енергоресурсах. Видобуток вугілля в мину-

2 Energy Information Administration. Country Analysis Briefs, Ukraine, August 2007, с. 8.
3 IEA. Coal and Peat in Ukraine in 2007.

Діаграма 2. Видобуток вугілля в Україні в 2000–2009 рр., млн. т
Джерело: Державний комітет статистики України
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лому десятиріччі зазнав доволі сильних коливань, але загалом 
його рівень знижувався (діагр. 2).

У 1990-х рр. українська держава витрачала чималі суми на 
дотації для видобутку кам’яного вугілля. Щоб допомогти Укра-
їні зменшити навантаження на державний бюджет, наприкінці 
1990-х рр. Світовий банк виділив понад 300 млн. доларів. Пе-
редбачалося закрити неприбуткові шахти і пом’якшити соціальні 
наслідки у зв’язку з необхідними структурними змінами. Проте 
реформа здійснювалася без особливого запалу. Кошти частко-
во використовувалися не за призначенням. Закрили лише не-
значну частину збиткових шахт, ще деякі — приватизували.

Плани щодо повної приватизації вугільної галузі не реалі-
зовано й після Помаранчевої революції 2004 р. Понад 80 % 
вугільних шахт ще й сьогодні залишаються державними під-
приємствами та об’єднані під дахом Міністерства вугільної 
промисловості. Економічна ситуація на шахтах майже не за-
знала змін. Зиск від цінових спотворень та субсидій із дер-
жавного бюджету отримали насамперед посередники. Про-
дуктивність підприємств залишається низькою, а економічні 
збитки, які у 2006 р. склали близько 530 млн. доларів США,4 
важким тягарем лягають на державний бюджет. Незважаючи 
на тривалу політику дотування галузі, Україні на відміну від 
Польщі чи Росії через яскраво виражену тенденцію до полі-
тичної та економічної корупції (англ. rent-seeking)5 поки що не 
вдалося ефективно реорганізувати і модернізувати процес 
видобутку вугілля. Внаслідок нещасних випадків у копальнях 
постійно гинуть гірники. Ситуація підприємств продовжує по-
гіршуватися. До того ж вугільна промисловість та її численні, 
добре організовані працівники неодноразово використову-
валися як маса для маневрів у політичних конфліктах.

У 2009 р. ЄС в рамках програми TACIS виділив Мініс-
терству вугільної промисловості України кошти в розмірі 
8,9 млн. євро на розробку стратегії реформування і розвит-

4 EIA. Ukraine Energy Data. Statistics and Analysis, August 2007.
5 Терміном rent-seeking найчастіше позначається корупція суб’єктів ухвалення полі-

тичних рішень, що супроводжується намаганнями представників групових інтересів 
покращити або захистити свої позиції на ринку чи шанси на отримання прибутку.
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ку вугільного сектора. Це має стати початком нової спроби 
реорганізації галузі.

Нафта
Україна має незначні родовища нафти і газу. За даними 

US Energy Information Administration, у 2007 р. запаси нафти 
складали 395 млн. барелей, а резерви природного газу — 
1.133 млрд. м3.6 Видобуток нафти лише частково (на 10–12 %) 
покриває потреби в її споживанні в Україні. Обсяги щорічного 
видобутку залишаються майже незмінними і коливаються в 
межах 3–3,2 млн. т. Імпортна нафта постачається з Росії або 
Казахстану. Навесні 2006 р. Україна видала першу ліцензію 
американській фірмі Vanco Int. Ltd. на офшорний видобуток 
нафти в українській частині шельфу Чорного моря; згодом від-
бувся розподіл подальших ліцензій. Та все ж переважна части-
на видобутку нафти (близько 95 %) зосереджена, як і раніше, в 
руках компанії Укрнафта — на 100 % дочірнього підприємства 
державного нафтогазового концерну НАК Нафтогаз України.

Україна успадкувала шість нафтопереробних заводів. Ці 
створені в радянські часи промислові потужності значно пере-
вищують потреби внутрішнього споживання нафтопродуктів. 
Приватизовані на початку 2000-х рр. за гострих політичних кон-
фліктів нафтопереробні підприємства будувалися для пере-
робки нафти з Росії і Казахстану. З 2000 р. пересічний рівень їх-
ньої завантаженості невпинно знижувався з 57 % до лише 19 % 
у 2008 р.7 Причина полягає передусім у низькому технологічно-
му оснащенні нафтопереробних заводів, яких майже не торкну-
лася модернізація. Вони виробляють головним чином мазут, 
споживання якого скоротилося. Лише на східноукраїнському 
Лисичанському нафтопереробному заводі ЛІНОС, власником 
якого є спільне російсько-британське підприємство TNK–BP, 
можуть виготовлятися нафтопродукти, що відповідають стан-

6 EIA Country Analysis Briefs. Ukraine, August 2007, с. 2 і 4, www.eia.doe.gov/emeu/
cabs/Ukraine/pdf.pdf.

7 Viachaslau Herasimovich. Ukrainian Oil Refinery Sector Review. CASE Ukraine, 2008, с. 3,
 www.case-ukraine.com.ua/u/publications/e9c7feea5be204cd8cc69fc00904b15f.pdf.
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дарту якості Євро-4. Цією нормою, що з жовтня 2006 р. діє для 
дизельних вантажних автомобілів, вимагається, зокрема, ниж-
чий вміст оксидів азоту. Тому наявні нафтопереробні заводи не 
можуть покрити потреби у таких високоякісних нафтопродук-
тах, як авіаційне паливо, а також бензин і дизель.

Отже, зростання імпорту нафтопродуктів до 50 % від вну-
трішніх потреб країни пояснюється не браком нафти на вітчиз-
няних нафтопереробних заводах, як це часто стверджується.8 
Понадто власниками українських нафтопереробних заводів є 
такі великі підприємства з видобутку нафти, як TNK–BP, Лу-
койл чи Татнефть. Проблема полягає насамперед у технічно-
му стані цих заводів, а також у структурі ринку нафтопродуктів 
в Україні та сусідніх з нею країнах. Через державне регулюван-
ня цін на пальне український ринок тривалий час залишався 
малопривабливим для власників нафтопереробних заводів. 
Оскільки сьогодні попит може задовольнятися за рахунок ім-
порту, жоден інвестор поки що не вважає за потрібне вклада-
ти великі інвестиції у модернізацію нафтопереробки.

Природний газ
За минулі роки обсяги видобутку газу в Україні залишалися 

майже на однаковому рівні й коливалися в межах 20 млрд. м3 
на рік. Після 2006 р. споживання газу — а з ним і обсяги ім-
порту — трохи скоротилися у зв’язку із суттєвим підвищенням 
цін на європейському ринку і відмовою Газпрому дотувати 
Україну в попередніх масштабах.9 Глобальна економічна кри-
за, яка вразила Україну сильніше, ніж інші країни Східної Єв-
ропи, спричинила різке падіння споживання газу (діагр. 3). У 
2009 р. ВВП знизився на 15,1 % порівняно з минулим роком.10  
Це можна пояснити насамперед різким падінням обсягів про-
мислової продукції, передусім таких традиційно домінуючих 

8 Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. Diversification 
projects in Ukraine’s Energy Sector: Progress, Problems and Ways of Implementation // 
National Security & Defence, 6/2009, с. 26.

9 Див.: Pirani. Am Tropf… [виноска 1].
10 Державний комітет статистики України, www.ukrstat.gov.ua. Про загальний розвиток 

економіки після фінансової кризи див. статтю Андерса Ослунда у цій збірці, с. 83-103.
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галузей з високим рівнем споживання енергії, як металургія, 
хімічна і цементна промисловість. Тільки в металургійній про-
мисловості обсяги споживання газу знизилися у 2009 р. біль-
ше ніж на 34 %. Водночас природний газ частково замінено 
вугіллям.11 Це зумовлено насамперед суттєвим підвищенням 
ціни на природний газ із Росії.

Діаграма 3. Видобуток та імпорт природного газу, 2002–2009 рр.12

Джерело: Енергобізнес; Державний комітет статистики України;  
НАК Нафтогаз України; власні розрахунки

Сьогодні весь імпортований природний газ постачає росій-
ський концерн Газпром, що є газовим монополістом. У 1990-х рр. 
Україна закуповувала у Туркменистану за нижчою ніж у Газпрому 
ціною від 35 до 40 млрд. м3 природного газу та імпортувала його 
через російську газопровідну систему. Сьогодні знову обгово-
рюється можливість прямих закупок 10–15 млрд. м3 туркмен-
ського газу. Проте Росія — як і США — не ратифікувала Енер-
гетичну Хартію, яка, зокрема, врегульовує питання про доступ 
третіх сторін до існуючої газотранспортної інфраструктури. Тому 
для поставок із Центральної Азії потрібний дозвіл на транзит 

11 www.expert.ua/articles/23/0/7542/.
12 Дані Газпрому відрізняються від даних української сторони; так, Газпром оцінює об-

сяги експорту природного газу в Україну за 2008 р. у 56,16 млрд. м³.
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російськими трубопроводами. Через це Україна може здійсню-
вати імпорт природного газу з Туркменистану лише у співпраці 
із Газпромом. До того ж, ціни на туркменський газ теж відчутно 
зросли. Оскільки повернення до звичних раніше бартерних опе-
рацій, за яких природний газ оплачувався промисловими това-
рами, виключається, Україна не може розраховувати на те, що 
туркменський газ буде значно дешевшим, аніж поставки з Росії.

Виробництво електроенергії
Електроенергія в Україні виробляється здебільшого на базі 

викопних енергоносіїв — вугілля, природного газу та важко-
го мазуту, а також атомної енергетики. Лише незначна її частка 
припадає на гідроенергетику (діагр. 4). Встановлені енергетичні 
потужності походять ще з радянських часів, існує гостра потре-
ба у їхній модернізації. У 2004 р. введено в експлуатацію один 
новий блок на Рівненській та один на Хмельницькій АЕС. Їхнє бу-
дівництво розпочалося ще за Радянського Союзу. На сьогодні 
до мережі під'єднано загалом 15 блоків на чотирьох АЕС. Попри 
відключення трьох блоків, що вціліли під час катастрофи на бло-
ці № 4 Чорнобильської АЕС, питома вага атомної енергії станом 
на 2007 р. (порівняно з 1990 р.) зросла, а частка електроенер-
гії, виробленої на вугільних електростанціях, зменшилася. Після 
1990 р. виробництво електроенергії зменшилося у зв'язку із роз-
валом радянської економіки і в 2006 р. сягнуло рівня 1995 р.13

Щоправда, в ухваленій у 2006 р. Енергетичній стратегії 
України проголошується дедалі більше значення відновлюва-
них видів енергії.14 Поки що їхня частка — якщо не брати до 
уваги великих гідроелектростанцій — все ще залишається мі-
зерною. За даними Міжнародної енергетичної агенції, вироб-
ництво вітрової електроенергії у 2006 і 2007 рр. склало від 35 
до 45 млрд. кВт·год. Це приблизно 0,02 % від загального об-
сягу виробництва електроенергії в Україні.

13 У 1995 р. вироблено 192 млрд. кВт·год електроенергії, частка атомної енергії стано-
вила 33,5 % (Державний комітет статистики України).

14 Енергетична стратегія України на період до 2030 р., http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/
uk/doccatalog/list?currDir=50505.
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видами енергоносіїв, 2002–2008 рр.

Джерело: Державний комітет статистики України;  
IEA Energy Balances of Non-OECD Countries

Діаграма 5. Виробництво та споживання електроенергії в Україні, 
млрд. кВт·год

Джерело: Державний комітет статистики України
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Втрати в електромережах за останні роки відчутно знизили-
ся, а виробництво електроенергії зросло (діагр. 5). Це є свід-
ченням інституційної консолідації в енергетичному секторі, 
оскільки причиною великих втрат електроенергії у 1990-х рр. 
був не лише вкрай незадовільний стан інфраструктури мере-
жі. Частим явищем були й так звані “комерційні втрати” або 
просто крадіжки електроенергії.

Україна є нетто-експортером електроенергії. Однак об-
сяги торгівлі залишаються незначними. Країна експортує 
електроенергію до Молдови, Білорусі, Румунії та у невеликих 
обсягах до Угорщини з Бурштинської теплової електростан-
ції, розташованої на заході країни. З 2002 р. частина захід-
ноукраїнської мережі працює в синхронному режимі з єв-
ропейською об’єднаною енергосистемою UCTE (Спілкою з 
координації передачі електроенергії), на зміну якій у 2009 р. 
прийшла Європейська мережа системних операторів з пе-
редачі електроенергії (ENTSO-E). Решта української мережі 
експлуатується синхронно з російським оператором магі-
стральних мереж ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания 
единой энергетической системы). Уряд України не зміг до-
сягнути своєї мети — синхронізації всієї енергомережі Украї-
ни з ENTSO-E до 2008 р. Проте у 2009 р. йому вдалося підпи-
сати угоду з Європейською Комісією, в якій передбачається 
підключення української мережі до ENTSO-E у майбутньому.

Енергетична стратегія України
Ухвалена в 2006 р. Енергетична стратегія України передбачає 

різке підвищення енергоспоживання з 205 до 303 млн. т умовно-
го палива в 2030 р.15 Складається враження, що ця стратегія все 
ще ґрунтується на уявленнях про збільшення енергоспоживання 
як бажану мету економічного зростання. Здається, зміна пара-
дигми у напрямку розмежування економічного росту і споживан-
ня електроенергії, що є нагальною необхідністю насамперед для 
тих країн, які залежать від імпорту енергоносіїв, відбувається по-
вільно. Щоправда, стратегія враховує і можливості підвищення 

15 Це відповідає підвищенню з 144 до 212 млрд. т у нафтовому еквіваленті (Mtoe).
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ефективності. До 2030 р. заплановано вдвічі скоротити енерго-
ємність ВВП з 0,89 кг умовного палива на 1 долар США у 2005 р. 
до 0,41 кг у.п./дол. Але навіть за такого підвищення ефективності 
Україна й надалі значно відставала б від вимог міжнародної кон-
курентоспроможності. Для зменшення залежності від імпорту, 
відчутного скорочення імпорту природного газу та стримуван-
ня падіння конкурентоспроможності енергоємних промислових 
підприємств через підвищення цін на природний газ в Енерге-
тичній стратегії зроблено ставку на масове розширення вітчиз-
няного видобутку вугілля (діагр. 6 і 7).

Такий ріст споживання вугілля видається мало реальним 
хоча б з огляду на зниження обсягів видобутку українського 
вугілля протягом останніх років. Передумовою досягнення 
цієї мети мала б стати швидка реструктуризація вугільної про-
мисловості, а також масові інвестиції у модернізацію галузі 
або зростання обсягів імпорту вугілля. Однак виникають сум-
ніви щодо посильності і доцільності такого розвитку для Укра-
їни з огляду на економічні та кліматичні міркування. Наслідком 
подвоєння обсягів споживання вугілля може стати також різке 
підвищення викидів двоокису вуглецю.

Іншими найважливішими цілями Енергетичної стратегії є:
зменшення залежності від імпорту енергоносіїв із 55 %  ●
(2005) до 12 % у 2030 р.;
диверсифікація імпорту енергоносіїв за їхнім походженням  ●
чи маршрутами транспортування;
створення стратегічних резервів нафти і газу в українських  ●
сховищах;
підвищення обсягів видобутку вітчизняних запасів газу, наф-  ●
ти, урану і вугілля;
використання власного ядерного палива для виробництва  ●
електричної енергії на АЕС.
Стрімке зростання прогнозується і в електроенергетиці. Пе-

редбачається збільшення виробництва електроенергії більше 
ніж удвічі: із 193,38 млрд. кВт·год у 2006 р. до 420 млрд. кВт·год 
у 2030 р. Із цього обсягу передбачається експортувати близь-
ко 25 млрд. кВт·год. Це означає фактично подвійне зростан-
ня обсягів експорту електроенергії, який у 2006 р. склав майже 
12,5 млрд. кВт·год. Це навряд чи можна визнати доречним для 
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країни, яка володіє незначними власними енергоресурсами і 
прагне унезалежнити себе від імпорту енергії. Можна припусти-
ти, що заплановане розширення атомної енергетики сприятиме 
зростанню обсягів експорту електроенергії. Крім цього, стра-
тегія передбачає не лише добудову нових потужностей в обсязі 
18,5 ГВт (сьогодні — 13,8 ГВт), тобто більш ніж подвійне збільшен-
ня інстальованої потужності, а й створення власного виробництва 
із збагачення урану.

Економічні можливості для реалізації цих задумів є сумнів-
ними. Атомні електростанції потребують неабияких одноразо-
вих інвестицій, значно більших порівняно з тепловими станція-
ми, що працюють на газі чи вугіллі. До того ж слід враховувати 
додаткові чималі витрати на переробку та захоронення від-
працьованих паливних елементів, а також на демонтаж АЕС, 
необхідність в якому колись виникне.

Державний концерн Нафтогаз України — чорна 
скринька і об'єкт маніпуляцій

У газовій галузі України домінуюче становище посідає 
державна холдингова компанія Нафтогаз України. Це під-
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приємство добуває понад 90 % українського природного 
газу, володіє монополією на транзит природного газу і на-
фти територією України і експлуатує газопроводи. Держав-
на холдингова компанія є партнером низки спільних підпри-
ємств у нафтогазовому секторі України, оператором мережі 
газових заправних станцій і розподільчих газових мереж 
загальною довжиною понад 347 тис. км. Вона має 172 тис. 
працівників і є найбільшим платником податків, а також най-
більшим роботодавцем в Україні. Проте Нафтогаз України є 
водночас одним із найбільших боржників української дер-
жави. За власними даними, сумарні фінансові зобов'язання 
компанії ще у 2000 р. склали 20 млрд. гривень (3,7 млрд. 
доларів США).16

Мало що змінилося й після Помаранчевої революції. Що-
правда, восени 2009 р. підприємству вдалося реструктури-
зувати свої зовнішні борги. Але заборгованість перед україн-
ською державою станом на 2010 р. й надалі оцінюється майже 
в 4 млрд. доларів США. Така фінансова дестабілізація Наф-
тогазу України, помножена на дотаційну політику держави, 
призвела не лише до високого навантаження на державний 
бюджет, а й до відсутності вкрай необхідних інвестицій у збе-
реження та модернізацію інфраструктури газового сектора.

Найбільш вагомою причиною високої заборгованості Наф-
тогазу України є дотаційна політика.17 Як і раніше, підприєм-
ство зобов'язане забезпечувати приватні домогосподарства 
та комунальну сферу природним газом за пільговими цінами. 
На ці обидві групи споживачів припадає понад 40 % загально-
го обсягу споживання природного газу в Україні (діагр. 8). Тут 
мало що змінилося протягом останніх десяти років. У 2010 р. 
Підприємство повинно сплатити Росії за імпорт природного 

16 Прес-реліз Нафтогазу України від 17 січня 2000 р. Середній курс обміну американ-
ського долара у 2000 р. склав приблизно 5,44 гривень. – Пор.: EBRD. Transition report 
update. Квітень 2001, с. 95.

17 Ще однією причиною є непрозорість ділової активності державного холдингу. Наф-
тогаз виконує функцію джерела допоміжного бюджету для різноманітних видів 
діяльності, див.: Georg Zachmann, Robert Kirchner. Naftogaz: Volkswirtschaftliche 
Notwendigkeit einer schwierigen Reform // Newsletter der Deutschen Beratergruppe, 
16/2009, www.beratergruppe-ukraine.de/?content=publikationen/newsletter.
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газу близько 9 млрд. доларів США, в той час як на українсько-
му ринку воно отримає лише близько 5 млрд. доларів США.18

Для покриття попиту приватних господарств і комунальної 
сфери використовується передусім природний газ, що видо-
бувається в Україні. Вже тут Нафтогаз зазнає збитків. Оскіль-
ки внутрішніх обсягів видобутку не вистачає для покриття цих 
потреб, Нафтогаз змушений ще й перепродавати дорогий ім-
портний газ за ціною, значно нижчою від закупівельної. Не най-
кращою — хоч і не настільки, як ще декілька років тому — є і 
дисципліна розрахунків, особливо з боку постачальників тепла 
для комунальної сфери, оскільки Нафтогаз не може просто від-
ключати приватних і комунальних боржників. У важкі часи не 
платять вчасно навіть великі промислові підприємства. Лише 
уряд Юлії Тимошенко запровадив директиву про обов'язкове 
відключення всіх комерційних споживачів за наявності забор-
гованості та домігся її виконання. Однак влітку 2009 р. Індустрі-
альний Союз Донбасу, незважаючи на борги перед Нафтогазом 
у розмірі майже 400 млн. гривень (близько 37,7 млн. євро), все 
ж отримав запевнення, що постачання газу не припиниться.19 
Отже, й тут не виключена можливість повернення у старі часи.

Транзитний бізнес
Україна як найважливіший транзитер посідає стратегічне ста-

новище в газовому бізнесі між Росією та ЄС. Через територію 
України пролягають три побудовані за радянських часів тран-
зитні газопроводи у напрямку до країн-членів ЄС — Братство, 
Союз і Балкани. Ними транспортується майже 80 % природного 
газу, який Росія експортує до ЄС, Південно-Східної Європи та 
Туреччини. Важливу роль відіграє також транзит російської на-
фти через Україну. Територією України проходять південна нитка 
нафтопроводу Дружба у напрямку Словаччини, Чехії, Угорщини 
та Хорватії, а також Придніпровські магістральні нафтопроводи 
з Мічурінська/Сум до Одеського морського торгового порту.

18 http://ukrainianrisk.blogspot.com/2010/01/naftogaz-to-have-4-bn-deficit-in-2010.html.
19 Ukraine-Nachrichten, 10.6.2009, www.ukraine-nachrichten.de/artikel/industrieunion-don-

bass-erreicht-zahlungsaufschub-bei-naftogas-ukrainy.
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Крім цього, у 2001 р. завершено будівництво нового нафтого-
ну Одеса–Броди (674 км). Він мав забезпечити диверсифікацію 
імпорту нафти та збільшення транспортних потужностей. Пе-
редбачалося здійснювати постачання нафти танкерами з Казах-
стану і Азербайджану до нового нафтового терміналу Південний 
поблизу Одеси з подальшим її транспортуванням територією 
України до Європейського Союзу. Проте спочатку нафтопровід 
не використовувався, оскільки Україна не змогла укласти дого-
вори на поставки нафти з Каспійського регіону. Крім того, не збу-
довано гілку нафтопроводу з Бродів до польського міста Плоцьк. 
З 2003 р. нафтогін використовується, зокрема, концерном TNK-
BP, шоправда, у реверсному режимі для транспортування нафти 
з Росії до Одеси.

Надходження від транзиту газу і нафти є важливим еко-
номічним чинником для України. У 2006–2008 рр. лише над-
ходження від транзиту природного газу склали майже два 
мільярди доларів США.20 Після укладення нового договору в 
січні 2009 р., в якому досягнуто домовленості про підвищення 
плати за транзит, ця сума ще більше зросте.21 Тому в Україні 
спалахнула гостра суперечка між різними групами інтересів 

20 Roland Götz. Nach dem Gaskonflikt // SWP-Aktuell, 3/2006, с. 2.
21 Про договір див.: Pirani. Am Tropf… [виноска 1].
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Діаграма 9. Середня ціна на імпортний природний газ на кордоні 
України з Росією
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127

Неефективність і непрозорість

за право зайняти керівні посади в управлінні державною ком-
панією УкрТрансНафта, що займається транзитом нафти і є 
дочірнім підприємством Нафтогазу України.22

Якщо транзит нафти досі не спричинив різких міжнародних 
суперечок, то транспортування природного газу містить у собі 
неабиякий конфліктний потенціал. На відміну від транспорту-
вання нафти, монопольне становище Росії у сфері постачан-
ня природного газу наштовхується на монопольне становище 
України у сфері його транзиту.

Конфлікт, який у січні 2009 р. загострився настільки, що призвів 
до тривалого припинення поставок до Європи, точиться навколо 
цінової політики та стратегічних позицій на ринку. Його коріння ся-
гає початкового періоду виникнення самостійних держав України 
та Росії після розпаду Радянського Союзу. Вже у 1990-х рр. між 
обома державами час від часу спалахували суперечки з газових 
питань. Тоді йшлося переважно про заборгованість України у тор-
гівлі природним газом між Росією та Україною, що здійснювалася 
переважно у формі бартерних операцій (натурального обміну), 
а також про реекспорт Україною всупереч договору природного 
газу із Росії, який вона отримувала за пільговою ціною.

З початку 1990-х рр. транзит природного газу з економічної 
точки зору був тісно пов'язаний з імпортом. У переговорах між 
Росією і Україною, тобто між Газпромом і Нафтогазом Украї-
ни, плата за транзит та експортна ціна на газ, що постачався 
з Росії до України, пов'язувалися між собою. Спочатку сторони 
погодили оплату транзиту у формі еквівалента певних обсягів 
природного газу. Тобто, транзит оплачувався безпосередньо 
поставкою газу, що було суттєвим фактором забезпечення 
України природним газом. У 1999 р. ці “поставки в рахунок плати 
за транзит” склали 34,7 млрд. м3, тобто майже половину від за-
гального обсягу споживання природного газу (75,7 млрд. м3). 

З 2006 р. Газпром почав поступово підвищувати ціни на по-
ставку газу до України до рівня європейських “ринкових цін” 
(діагр. 9) і вимагати монетаризації торгівлі та погашення не-
сплачених Україною заборгованостей. Концерн не бажав біль-

22 www.ukraine-nachrichten.de/artikel/-privat-gruppe-ringt-weiter-um-die-kontrolle-
ueberukrtransnafta.
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ше дотувати поставки і нести зумовлені цим збитки. Щоправда, 
очевидно, що тут відіграли роль не лише мотиви економічного 
характеру. Ціни на поставки газу до Білорусі теж були значно 
нижчими, ніж експортні ціни для Західної Європи. Проте для 
Мінська Газпром підвищував ціни набагато повільніше.

Після відмови Газпрому від дотування експорту газу до Укра-
їни та поступового підвищення ціни на природний газ до рівня 
імпортних цін у Західній Європі скасовано й бартерну торгівлю 
у розрахунках за транзит. З 2006 р. Газпром оплачує транзит 
в американських доларах. Наскрізна монетаризація торгівлі 
природним газом зумовила підвищення плати за транзит те-
риторією України, внаслідок чого завдяки надходженням від 
транзиту Київ отримав змогу й надалі здійснювати імпорт ве-
ликих обсягів природного газу. У 2009 р. обидві сторони ще 
домовилися про знижки, але з 2010 р. і ціна на природний газ, 
і вартість його транзиту відповідають цінам на європейському 
ринку. Порівняно з 2009 р. плата за транзит зросте на 60 %.23

У договорах, які вдалося укласти після різкої ескалаціїї конфлік-
ту у січні 2009 р., вперше замість фіксованих цін погоджено ме-
ханізм ціноутворення. Вартість експорту природного газу з Росії 
відтепер прив'язується до динаміки цінових індексів на мазут та 
дизельне паливо, а ціна на транзит — до обрахованої за спеці-
альною формулою імпортної ціни для України.24 Ці ціни пов'язані 
відтепер не з витратами, а з пропозицією та попитом, і врахову-
ють нинішнє становище України на ринку транзиту газу. Це мож-
на вважати відчутним кроком уперед. Однак цей прогрес не був 
результатом послідовної української політики, — його досягнуто 
всупереч запеклому протистоянню між урядом та президентом.

Газове протистояння у січні 2009 р. зумовило не лише сут-
тєві втрати іміджу Росією та Україною, а й негативні економічні 
наслідки для обох країн. Наприклад, сильніше скорочення об-
сягів імпорту газу до Європи з Росії та Центральної Азії, ніж ім-
порту з Норвегії та Алжиру,25 цілком може означати зниження 

23 Евразийский вестник, 27.11.2009, с. 14.
24 Jonas Grätz, Kirsten Westphal. Ende gut, alles gut? // SWP-Аktuell, 3/2009, с. 3.
25 Simon Pirani. The impact of the economic crisis on Russian and CIS gas markets. Oxford 

Institute for Energy Studies, NG 36, November 2009, с. 4.
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пріоритетності поставок газу з Росії. Обидві сторони мали б 
бути зацікавленими у тому, щоб запобігти такому розвиткові 
подій. Те, що зробити цього не вдалося, спричинене не лише 
відсутністю єдності в української сторони. Посередники, з 
якими мирилися уряди обох країн, впродовж багатьох років 
відігравали вирішальну роль у торгівлі природним газом. Не-
прозорі бартерні операції давали можливість з неабиякими 
прибутками монетаризувати бартерні платежі шляхом прямих 
поставок природного газу промисловому сектору і тим самим 
створювали сприятливі умови для специфічної форми корупції 
(англ. rent-seeking) у двосторонній торгівлі природним газом.

Після Помаранчевої революції відбувся перерозподіл доступу 
до джерел корупції в газовому бізнесі. Головні групи нової політич-
ної еліти України спробували взяти під контроль ці джерела, що 
відкривало можливості для контролю за іншими промисловими 
об'єктами.26 В особі УкрГазЕнерго створено нового посередника 
у сфері імпорту газу. Це дочірнє підприємство Нафтогазу Украї-
ни перебрало й доволі прибутковий бізнес з платоспроможними 
промисловими клієнтами Нафтогазу України. В лютому 2008 р. 
український уряд ухвалив рішення про ліквідацію імпортного моно-
поліста УкрГазЕнерго. При цьому за участі монопольного експор-
тера природного газу з Росії в Україну РосУкрЕнерго, 50% якого 
належить Газпрому, а інша половина — українським бізнесменам 
Дмитру Фірташу та Ігорю Фурсіну, передбачалося створення но-
вого посередника.27 Оскільки таким чином практика політичної 
корупції продовжувалася, інституційна реорганізація у газовому 
секторі та газовій торгівлі між Україною і Росією так і не відбулася.

Після газового конфлікту у січні 2009 р. український уряд 
під тиском і за підтримки ЄС та міжнародних фінансових ін-
ституцій заявив про намір реалізувати давно назрілу реформу 
газового сектора України. Міжнародний валютний фонд, який 
підтримує фінансову стабільність України, виділяючи чималі 
кредити, також вимагає відмови від економічно неефективної 
субвенціоністської політики. Метою є реструктуризація і мо-
дернізація сектора, а також реорганізація і фінансова консо-

26 Simon Pirani. Ukraine’s Gas Sector. Oxford Institute for Energy Studies, June 2007, с. 25.
27 РИА Новости, 13.2.2008, http://de.rian.ru/business/20080213/99144141.html. 
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лідація Нафтогазу України. В рамках фінансової консолідації 
холдингу передбачається подальше підвищення збиткових 
для підприємства тарифів на природний газ для приватних 
домогосподарств та комунальної сфери. Після підвищення 
ціни на 35 % у грудні 2008 р. планувалося її збільшення ще на 
20 % у вересні 2009 р. Однак його відклали.

Розбіжності між урядом і президентом проявилися і на 
переговорах з Європейською Комісією. Взаємне блокуван-
ня стало вагомою причиною того, що необхідні реформи й 
дотепер не втілено в життя. Не в останню чергу саме Юлія 
Тимошенко під час виборчої кампанії перед президентськи-
ми виборами обіцяла не підвищувати газові тарифи для 
приватних домогосподарств. Водночас об'єктом постійних 
суперечок між урядом та президентом стали й підписані з 
Газпромом договори про поставки і транзит газу. Тому по-
при новий механізм ціноутворення конфлікт знову може ви-
бухнути. Схоже, українські політики вбачають у газотранс-
портній системі насамперед не економічну, а стратегічну 
цінність, тобто вважають її засобом для привернення уваги 
міжнародної спільноти. Мабуть, не в останню чергу й через 
це спостерігається постійне зволікання з вкрай необхідни-
ми інвестиціями у збереження газотранспортної системи.

Однією з можливостей залучення інвестицій та підвищення 
ефективності системи транзитних газопроводів і прозорості 
здійснення транзитних операцій могло б стати вичленування 
газотранспортної системи з Нафтогазу України. Тоді її можна 
було б частково приватизувати або ж віддати у концесію в дов-
гострокове користування. Держава отримала би більші дохо-
ди, вдалося б створити довгострокові стимули для інвестицій 
та посилити позиції України як транзитера.28

Стрімкий обвал економіки у кризовому 2009 р. зумовив сут-
тєве скорочення попиту на енергоносії в Україні і ЄС. Попит 
на природний газ із Росії та Центральної Азії непомірно впав. 

28 Дискусія щодо відповідних пропозицій і розрахунків можливих наслідків надання у кон-
цесію експлуатації газотранспортної системи міжнародному консорціуму ведеться вже 
понад десять років; Пор.: Petra Opitz, Christian v. Hirschhausen. Ukraine as the Gas Bridge 
to Europe? Economic and Geopolitical Considerations. Working Paper 3/2000, Institute of 
Economic Research and Policy Consulting, Kiev, www.ier.kiev.ua/English/WP/2000/_eng.cgi.
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У першому півріччі 2009 р. імпорт з цього регіону порівняно з 
обсягами 2008 р. скоротився на 30 %,29 відповідно зменши-
лися і надходження України від транзиту. Звісно, певну роль 
тут відіграла і висока ціна на базі довгострокових договорів з 
умовою обов'язкової прив'язки до цін на нафту. Проте цьому 
могла посприяти ще й ескалація газового конфлікту між Украї-
ною і Росією у січні 2009 р., яка похитнула довіру західноєвро-
пейських клієнтів до поставок з Росії через Україну.

Енергоефективність та відновлювані  
джерела енергії

Щоб зменшити залежність від імпорту, необхідно значно 
підвищити енергоефективність і суттєво розширити викорис-
тання відновлюваних видів енергії. Країна має великі можли-
вості для підвищення енергоефективності і сприятливі при-
родні умови для використання відновлюваних джерел енергії. 
Україна й досі належить до країн з низькою енергоефективніс-
тю, а питома вага відновлюваних видів енергії у балансі спо-
живання первинної енергії у 2006 р. становила лише 1,2 %.

Щоправда, з 2000 р. рівень енергоефективності зріс. У 2007 р. 
Україна навіть вперше досягнула кращих показників, ніж Росія 
(0,41 проти 0,42 кг нафтового еквіваленту на 1 долар США).30 Од-
нак цього досягнуто насамперед внаслідок зростання прямих іно-
земних інвестицій. Насправді енергоефективність залишалася 
далеко позаду не лише від вимог економіки, а й від рівня, досягну-
того східноєвропейськими державами-членами ЄС. Наприклад, 
економіки Польщі (0,18 кг н.е./дол.) і Словаччини (0,2 кг н.е./дол.) 
мали на той сам час вдвічі кращі показники енергоефективності.

Чималий потенціал енергоефективності існує насамперед 
у сфері комунального теплопостачання (система централі-
зованого опалення) та експлуатації будівель. Щоправда, з 
урахуванням постійного зростання цін на енергію з 2006 р. ін-

29 Pirani. The Impact of the Economic Crisis… [виноска 25], с. 4.
30 У перерахунку на ціни в доларах у 2000 р.; IEA, Selected Indicators for Ukraine, www.

iea.org/stats/indicators.asp?COUNTRY_CODE=UA.
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вестиції в енергоефективність стають в принципі дедалі при-
вабливішими. Проте інвестиції для приватних інвесторів саме 
у сфері комунального теплопостачання і експлуатації будівель 
є не надто привабливими через великі строки амортизації ви-
трат. До цього слід додати ще й ризики, пов'язані з нестабіль-
ними умовами для інвестиційної діяльності в Україні. Досвід 
ЄС свідчить, що навіть в умовах стабільних ринкових економік 
необхідно цілеспрямовано створювати стимули і покращува-
ти умови для залучення інвестицій шляхом фінансового спри-
яння та правової регламентації. Крім того, ринок енергоефек-
тивності в плані споживання є надзвичайно подрібненим. Його 
можна освоїти не кількома великими, а лише великою кількіс-
тю менших за обсягами інвестицій, у фінансуванні яких банки 
часто не надто зацікавлені. Тому й тут потрібна політика, спря-
мована на створення і реалізацію відповідних інструментів.

Ще з кінця 1990-х рр. в Україні існують механізми фінансо-
вого сприяння інвестиціям у сфері виробництва електричної 
енергії з відновлюваних джерел, зокрема, у формі інновацій-
ного фонду. Проте ці механізми були непрозорими, не завжди 
використовувалися за призначенням і не принесли відчутних 
результатів. Для цілеспрямованого використання існуючих 
можливостей у сфері енергоефективності бракує передусім 
відповідних економічних стимулів, правових та інституційних 
рамкових умов, а також політичної волі до створення таких 
умов. Особливо гостро відчули б на собі наслідки такої ради-
кальної реформи комунальні підприємства з теплопостачан-
ня, що нагромадили великі борги. Довелося б піти й на непо-
пулярне підвищення цін, а також відключення споживачів, які 
не бажають чи не можуть оплачувати вартість послуг.

У 2006 р. український уряд проголосив пріоритет енерго-
ефективності та відновлюваних видів енергії. Він створив На-
ціональну агенцію з ефективного використання енергетичних 
ресурсів за взірцем відповідних агенцій в державах ЄС і під-
порядкував її безпосередньо Кабінету Міністрів. Агенція по-
кликана здійснювати державну політику у сфері ефективного 
використання енергоресурсів, а також заходи з використання 
відновлюваних джерел енергії, створити систему моніторингу 
виробництва електроенергії та контролювати дотримання норм 
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енергоспоживання. Проте на початковому етапі ця структура 
залишалася ледве помітною, а її керівництво, як і інші посадов-
ці інституцій високого рівня, були знаряддям політичних інтриг. 
Однак на сьогодні вона вже є партнером з українського боку в 
співробітництві з різноманітними міжнародними проектами зі 
створення потенціалу для вирішення питань енергоефектив-
ності та запровадження відновлюваних видів енергії. Її міжна-
родними партнерами є, зокрема, Європейський інвестиційний 
банк (EIB), ЄБРР, Банк розвитку “Кредитна установа для відбу-
дови” (KfW), а також енергетичні агенції Нідерландів і Швеції.

ЄС робить внесок й у реформування енергетичного сектора 
України. В рамках політики сусідства низка держав-членів ЄС 
у спільних проектах з Україною працює над довгостроковою 
гармонізацією українського законодавства, що регулює енер-
гетичний ринок, з правовими нормами ЄС. До того ж, у 2008 р. 
ЄС і Україна домовилися про “Дорожню карту” з енерго- 
ефективності та використання відновлюваних джерел енергії. 
Окрім приведення у відповідність правових норм, завданням 
пріоритетної ваги вона проголошує покращення енергоефек-
тивності будівель. Висунуто також вимогу вдосконалення об-
ліку і розрахунків енергоспоживання приватними домогос-
подарствами. Нарешті, в Україні планується запровадження 
енергетичного аудиту.

Чи так має виглядати когенерація?
Дніпровський металургійний комбінат у Дніпродзержинську
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У 2008 р. український уряд ухвалив і податкові пільги 
для інвестицій в енергоефективні технології, а також нову 
державну програму з енергоефективності на період 2010–
2015 рр. Проте реалізація передбачених цією програмою 
заходів, а також інших секторальних програм багато в чому 
залежатиме від надання відповідних коштів і з державного 
бюджету.

Певні результати дає політика підтримки станцій з ко-
генерації, тобто комбінованого виробництва електричної 
і теплової енергії (КВЕТЕ). Вони забезпечують особливо 
ефективне використання енергоресурсів. Запроваджені тут 
за аналогією з правовими нормами в різних державах ЄС 
правила передбачають не лише вищу ціну за подачу струму 
із станцій КВЕТЕ в мережу, насамперед у пікові періоди, а й 
визначають пріоритетність подачі виробленого на них стру-
му в електромережу. Цим створено передумови для будів-

Шахта ім. Засядька у Донецьку
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ництва і запровадження в експлуатацію відповідних станцій, 
що може позитивно вплинути і на реорганізацію централі-
зованого теплопостачання.

З 2009 р. триває обговорення нового рамкового закону, 
який має створити стимули і покращити умови для підви-
щення енергоефективності у всіх галузях економіки та у при-
ватних домогосподарствах. Мета цього закону не в останню 
чергу мала б полягати у скасуванні існуючої і досі системи 
перехресного дотування цін на енергію і запобіганні нагро-
мадженню нових заборгованостей у розрахунках. Отже, він 
безпосередньо зачіпає сферу соціальних і комерційних ін-
тересів, що ускладнює спільні дії.

З 2009 р. діє й новий метод розрахунку тарифів за виро-
блення відновлюваних видів енергії, запроваджений в рамках 
внесення змін до Закону України Про електроенергетику.31 
Нові “зелені тарифи” мають діяти до 2030 р. Визначені цим 
законом максимальні тарифні коефіцієнти для виробленої 
електроенергії частково перевищують відповідні показники в 
Німеччині. Новим законом відтепер передбачені й “зелені та-
рифи” для малих гідроелектростанцій, що створює стимули 
як для відновлення експлуатації малих ГЕС, наприклад у Кар-
патах, так і для побудови нових гідроелектростанцій. Врегу-
льовано й питання подачі в мережу струму, що виробляється 
з відновлюваних джерел енергії,32 а також розроблено типо-
вий договір регулюючого органу на підключення до мере-
жі. Практика покаже, чи й справді нові нормативно-правові 
положення сприятимуть збільшенню інвестицій у розбудо-
ву відновлюваних видів енергії. У 2009 р. ухвалено й новий 
закон щодо сприяння виробництва та використання біоло-
гічних видів палива.33 З огляду на масштаби використання 
площ, придатних для сільськогосподарського виробництва, 
особливо великі надії покладаються на біомасу.

Усе це зовсім не міняє підходу, згідно з яким ключовим чин-
ником зменшення залежності від імпорту в Україні й надалі 

31 № 1220-VI від 1.4.2009 р.; Arzinger, Energy Law Guide. Kyiv, 2009.
32 Постанова уряду № 126, 2009 р.; Arzinger, Energy Law Guide. Kyiv, 2009.
33 № 1391-VI від 21.05.2009; Arzinger, Energy Law Guide. Kyiv 2009.
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вважають насамперед не енергоефективність чи відновлюва-
ні джерела енергії, а диверсифікацію імпорту нафти і природ-
ного газу та доступ до нових трубопроводів.34

Фінансування інвестицій у підвищення 
енергоефективності за допомогою механізмів 

Кіотського протоколу

Хоча створення правових рамкових умов для покращення 
енергоефективності та використання відновлюваних джерел 
енергії в Україні досі відбувалося поволі, Київ вже на ранній 
стадії усвідомив можливості гнучких механізмів Кіотського 
протоколу для фінансування інвестицій. Україна досить рано 
ухвалила положення про реалізацію проектів спільного впро-
вадження (Joint Implementation).

Механізм спільного впровадження дає можливість індустрі-
ально розвиненим державам зараховувати інвестиції у змен-
шення викидів парникового газу в економіку інших країн як ско-
рочення власних викидів. У цей спосіб Україна може залучати 
відсутні в неї кошти для інвестицій у покращення енергоефек-
тивності з-за кордону. Українські та іноземні фірми звернули-
ся з великою кількістю заяв на реалізацію таких проектів до Мі-
ністерства охорони навколишнього природного середовища. 
Ще наприкінці 2009 р. зареєстровано 20 проектів,35 деякі з них 
вже реалізуються. Одним із прикладів є використання метану, 
що досі викидався у повітря чи спалювався, для виробництва 
електроенергії і тепла на шахті ім. Засядька. Завдяки проекту, 
що здійснюється спільно з інвесторами із Японії, Нідерландів 
і Швейцарії, викиди двоокису вуглецю до 2012 р. зменшаться 
майже на 6 млн. т.36 Однак можливості проектів, спрямованих 
передусім на підвищення енергоефективності, далеко не ви-

34 Наприклад, див.: Diversification Projects in Ukraine’s Energy Sector. Progress, Problems, 
and Ways of Implementation // National Security & Defence, 6/2009, с. 2–53, www.uceps.
org/eng/files/category_journal/NSD110_eng.pdf.

35 http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html.
36 http:/ / j i .unfccc. int/JI_Projects/DB/DA22OPURGI092XUFLIK0INB5GIYEGA/

Determination/TUEV-SUED1207051469.52/viewDeterminationReport.html.
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черпані. Але для їхнього успіху потрібні добрий загальний ін-
вестиційний клімат і надійний партнер в Україні.

Київ сподівається на приплив іноземного капіталу й завдяки 
ще одному механізму, передбаченому Кіотським протоколом, а 
саме — “зеленим інвестиціям” (англ. green investment scheme). 
Згідно з ним Україна має можливість продавати невикористані 
нею одиниці встановленої кількості (англ. Assigned Amount Units, 
ОВК) іншим державам, якщо візьме на себе зобов'язання інвес-
тувати отримані від цього кошти у захист клімату, наприклад, у 
заходи з покращення енергоефективності чи у розширення ви-
робництва і використання відновлюваних джерел енергії.

Якщо керуватися поширеними прогнозами динаміки ви-
кидів в Україні, то до 2012 р. країна теоретично могла б про-
дати до одного мільярда ОВК. За гіпотетичної ринкової ціни в 
10 євро за ОВК від такого продажу можна було б отримати до 
10 млрд. євро для зменшення викидів у атмосферу.37 В купів-
лі ОВК зацікавлені насамперед країни, які не зможуть досяг-
ти скорочення своїх викидів до 2012 р. іншими способами. У 
2009 р. Енергетична агенція Японії за дорученням свого уряду 
вже придбала відповідну квоту в України.

Висновки
Після Помаранчевої революції існували великі сподівання 

на радикальні зміни й у енергетичному секторі. Ці очікуван-
ня не справдилися. Щоправда, є й певні успіхи — наприклад, 
створено передумови для використання механізмів Кіотсько-
го протоколу. Проте багато реформ в енергетичній галузі, які 
визнавалися необхідними ще до 2004 р., продовжували від-
кладати на потім. Особливо зволікали з відміною пільгових цін 
на енергію, що стало на заваді інвестиціям у нові енергоефек-
тивні технології та зниженню залежності від імпорту. Це зумо-
вило величезні витрати і послабило конкурентоспроможність 
української економіки.

37 Georg Zachmann. Energieverbrauch in der Ukraine: Weniger ist mehr // Newsletter der Deu-
tschen Beratergruppe, 11/2009, www.beratergruppe-ukraine.de/?content=publikationen/
newsletter.
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Тому завдання, що постали перед новим президентом Яну-
ковичем, є очевидними. Потрібно покласти край субсидуван-
ню цін на енергію; зумовлені підвищенням тарифів соціальні 
проблеми можна пом'якшити адресною допомогою домогос-
подарствам із низьким рівнем доходів. Більш прозорими ма-
ють стати й структури в галузі енергетики. Сюди слід віднести 
насамперед ефективну реорганізацію державного холдингу 
Нафтогаз України і компаній з транзиту природного газу та 
нафти, а також державних підприємств з видобутку вугілля. 
Крім того, слід забезпечити незалежність регулюючого ор-
гану — Національної комісії регулювання енергоносіїв. У цей 
спосіб вдасться приборкати політичну й економічну корупцію, 
від якої виграють одиниці, але яка натомість завдає величез-
ної шкоди народному господарству країни.

З німецької переклав Володимир Швед
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Конфлікти та співпраця

Україна і Росія: динаміка стосунків

Частина політичного істеблішменту Росії дотепер не змири-
лася з відокремленням України і намагається обмежити укра-
їнський суверенітет. У цьому криється конфліктний потенціал. 
В енергетичній політиці стикаються протилежні інтереси. Став-
лення до історичної спадщини та історична політика є най-
більш конфліктними сферами у стосунках між Україною і Росі-
єю. Проте ці стосунки ― не лише антагоністичні. В економіці, 
політиці та суспільстві присутній і прагматизм. Конфронтація у 
співпраці та співпраця у конфронтації є поширеними формами 
двосторонніх відносин.

З перших днів незалежності Україна розбудовує держав-
ні інститути і готує “повернення до Європи”. Водночас вона 
прагне нормальних політичних і економічних зв’язків з Росією. 
Зовнішньополітичний курс визначався внутрішньополітичною 
боротьбою за владу, в якій різні групи змагалися за політичні й 
економічні ресурси, що давала незалежність. Конфлікт з Росі-
єю і складні внутрішні проблеми становлять небезпеку для них 
і загрожують суверенітету України.

У 1990-х рр. політичне керівництво України працювало пе-
редусім над “цивілізованим розлученням” з Росією. Воно 
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прагнуло зменшити вплив Москви на політику й економіку в 
Україні та розвивати двосторонні стосунки, які б базувалися 
на визнанні всіх атрибутів суверенності — території, кордонів, 
невтручання у внутрішні справи, врегулювання суперечностей 
на базі міжнародного права і вільного вибору партнерів у зов-
нішніх стосунках.1

У 2001–2004 рр. Росія посилила політичний та економічний 
тиск. Україна відреагувала на це за часів Леоніда Кучми гнуч-
кою політикою пристосування. Київ навіть погодився приєдна-
тися до реінтеграційних проектів Москви на пострадянському 
просторі, але на умовах, які не становили загрози для політич-
них та економічних інтересів української правлячої верхівки. 
Вона здебільшого домовлялася з Росією за закритими двери-
ма та жертвувала національними інтересами заради отриман-
ня особистих економічних чи політичних переваг.2

Після Помаранчевої революції новий президент Віктор 
Ющенко спробував прискорити інтеграцію України на Захід 
заради здобуття політичних та економічних механізмів за-
хисту від російської експансії. Однією з причиною цього було 
відкрите втручання Росії у внутрішні справи України в ході 
президентських виборів 2004 р. За правління Ющенка Бан-
кова здійснювала курс на приєднання до НАТО і ЄС. Водно-
час президент і його оточення продовжували непрозору по-
літику в торгівлі газом із Росією. Ця суперечність, ускладнена 
політичним безладом через постійний конфлікт між урядом і 
президентом, призвела до втрати Україною ініціативи у сто-
сунках з Росією.

Незважаючи на всі внутрішні відмінності у зовнішньополі-
тичних стратегіях — наприклад, між різними президентами — 
Україні у стосунках з Росією йшлося завжди про п’ять тем, які 
стосувалися утвердження незалежності:

визначення і визнання державного кордону; ●
розподіл військового майна і підрозділів, включно з війська- ●
ми стратегічного призначення та Чорноморським флотом;

1 Arkady Moshes, Bertil Nygren (Eds.). A Slavic Triangle? Present and Future Relations 
Between Russia, Ukraine and Belarus. Stockholm, 2002.

2 Nicolas Hayoz, Andrej Lushnycky (Eds.). Ukraine at a crossroads. Bern, 2005, с. 167–194.
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встановлення суверенних економічних відносин; ●
енергопостачання; ●
роль України в СНД. ● 3

З часом до цих питань додалися нові: регулювання впливу 
російських ЗМІ в Україні, вплив Росії на українську гуманітарну 
політику та стосунки у трикутниках “Україна — НАТО — Росія” і 
“Україна — ЄС — Росія”.

В цілому у стосунках між Україною та Росією можна виділи-
ти п’ять блоків: військово-політичний (безпековий), політико-
дипломатичний, економічно-торговельний, енергетичний та 
гуманітарний.

Безпекова політика
Україна успадкувала від СРСР великий військовий 

потенціал.4 Однак вона не збиралася використовувати його 
для досягнення зовнішньополітичних цілей. Декларація про 
державний суверенітет (1990), Основи зовнішньої політики 
(1993) та Воєнна доктрина (1993) недвозначно засвідчували 
це. Таку позицію поділяли всі представлені у парламенті по-
літичні сили.

Проте відмова від стратегічних ядерних озброєнь послі-
довно пов’язувалася українським керівництвом (президен-
тами Леонідом Кравчуком і Леонідом Кучмою) з наданням 
Україні додаткових гарантій безпеки. Таке положення за-
кріплене у Воєнній доктрині: “Україна пов’язує скорочення 
і знищення ядерної зброї, яка розташована на її терито-
рії, з адекватними діями інших ядерних держав і наданням 

3 Sherman W Garnett. Keystone in the Arch. Ukraine in the Emerging Security Environment 
of Central and Eastern Europe. Washington, D.C., 1997, с. 145 і наст.

4 На початок 1992 р. Збройні Сили України налічували 800 тис. осіб, а також 30 % тан-
ків та БМП і 25 % авіації всієї Радянської армії, що знаходилася в європейській час-
тині СРСР. Найважливішими для нової держави були стратегічні наступальні озбро-
єння: 176 міжконтинентальних балістичних ракет з 1.180 ядерними боєголовками та 
89 стратегічних бомбардувальників. Чорноморський флот розташовувався в Севас-
тополі, а елементи раннього сповіщення про ракетний напад — РЛС — в Закарпат-
ті та Криму. Нарешті, в Україні знаходилися стратегічно важливі заводи військово-
промислового комплексу. До питання про ВПК див.: Valentin Badrak. Exportorientiert: 
Der Rüstungskomplex, die Politik und der Markt // OsteurOpa, 2–4/2010, с. 287–299.
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ними та міжнародним співтовариством надійних гарантій її 
безпеки”.5

Слова “інші ядерні держави” стосувалися насамперед Ро-
сії. У 1992 р. в Молдові та Грузії спалахнули збройні конфлікти. 
За активного втручання підрозділів російських збройних сил 
вони вилилися у відокремлення Придністров’я та Абхазії. Зго-
дом російська дипломатія доклала всіх зусиль, аби закріпити 
власну військову присутність у сепаратистських регіонах на 
тривалий час як “миротворчу”.

Потенційну загрозу територіальній цілісності на початку 
1990-х рр. становив Чорноморський флот, який розташову-
вався в Севастополі та контролював низку об’єктів в Криму. 
Після проголошення незалежності України практично весь 
флот з його тактичною ядерною зброєю опинився на терито-
рії нової держави. Проте керівництво Росії практично одразу 
заперечило право України на Чорноморський флот.6

Крім цього, у самій Росії не сприймали українську незалеж-
ність. Конфлікти довкола Чорноморського флоту та його бази 
в Севастополі і статус самого міста ставали приводом для ви-
сування Україні територіальних претензій.7 У серпні 1992 р. 
президенти України і Росії підписали в Ялті домовленості, які 
передбачали спільне керування флотом до вирішення питання 
про його розподіл. Але командувачі флоту постійно ігнорували 
накази Києва.8 У квітні 1993 р. Чорноморський флот втрутив-
ся у конфлікт в Грузії на боці одного з претендентів на поса-

5 Постанова Верховної Ради України. “Про Воєнну доктрину України”, 19.10.1993, 
№ 3529-XII, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3529-12&check=Z6uM
fmSaRbiBN7SMZiSV5b3PHI49ss80msh8Ie6.

6 Борис Ельцин. Черноморский флот был, есть и будет российским // Известия, 
11.01.1992.

7 Зокрема, у травні 1992 р. Верховна Рада РФ ухвалила постанову про скасування 
рішення Президії Верховної Ради СРСР від 1954 р. про передачу Криму Україні. У 
грудні 1992 Збори народних депутатів РФ взяли під сумнів законність знаходження 
Севастополя як бази Чорноморського флоту у складі України. Ситуація навколо Кри-
му загострилася, коли 9 липня 1993 р. Верховна Рада РФ у постанові “Про статус 
міста Севастополя” визначала його як спеціальну адміністративну одиницю РФ. На-
прикінці липня 1993 р. Рада Безпеки ООН на прохання України внесла до порядку 
денного питання приналежності Севастополя до України і підтримала суверенітет 
України над містом.

8 М. Савченко. Анатомія неоголошеної війни. Київ, 1997.
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ду президента. В Україні зросла стурбованість, що підрозділи 
флоту можуть бути використані проти України й у разі заго-
стрення ситуації в Криму. Ситуація була близька до критичної 
у грудні 1994 – травні 1995 рр. Згодом Леонід Кучма говорив, 
що уникнути конфронтації вдалося тільки завдяки особистому 
діалогу з Борисом Єльциним.9

Лише 28 травня 1997 р. Росія і Україна підписали три угоди, 
які частково врегулювали питання розміщення Чорноморсько-
го флоту в Україні.10 Проте російська сторона зволікала з фор-
малізацією всіх аспектів перебування свого флоту в Україні. 
Доки між президентами двох країн підтримувався постійний 
політичний діалог, на відсутності прогресу не наголошували. 
З погіршенням відносин після Помаранчевої революції погли-
билися й невирішені проблеми розміщення флоту. В Україні 
зростає стурбованість, що російська військова присутність 
може стати фактором тиску на Україну.

9 Леонид Кучма. После Майдана. Київ, 2007, с. 105.
10 Угода про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України; Угода про параметри 

поділу ЧФ; Угода про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом ЧФ та перебуванням ЧФ РФ 
на території України. Український парламент ратифікував угоди 24 березня 1999 р.

Російські військові кораблі у Севастополі
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На думку українського керівництва, нейтралізувати цей по-
тенціал шантажу могли лише міжнародні гарантії безпеки. 
Певною мірою прагнення України отримати додаткові гаран-
тії безпеки знайшло відображення у Меморандумі про запев-
нення безпеки (англ. security assurances) від 5 грудня 1994 р. 
Коли Україна як неядерна держава приєдналася до Догово-
ру про нерозповсюдження ядерної зброї, члени “ядерного 
клубу” ― Велика Британія, США та Росія ― підтвердили свої 
“зобов’язання згідно з принципами Заключного акту НБСЄ 
поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони Укра-
їни”. Вони також зобов’язалися відмовитися від застосуван-
ня військової сили чи економічного тиску. Згодом у Договорі 
про дружбу і співробітництво з Росією та у Хартії про особли-
ве партнерство (англ. distinctive partnership) НАТО з Україною 
(1997) Київ отримав підтвердження неподільності своєї без-
пеки. Щоправда, у згаданому Меморандумі йшлося не про га-
рантії (guarantees), а лише про запевнення (assurances).

Незважаючи на отриманий у спадщину від СРСР величезний 
військовий потенціал, Україна не зробила ставку на розбудову 
збройних сил, щоб встановити рівноправні відносини з Росією. 
Замість цього вона спиралася на міжнародно-правові механізми 
та намагалася через регулярні саміти та міжурядові комісії створи-
ти інституційні можливості для постійного діалогу і переговорів.

Незважаючи на суперечності, сторони прагнули уника-
ти відкритих конфліктів. По-перше, це зумовлювалося осо-
бливістю діалогу між політичними елітами країн — протягом 
1992–2005 рр. жодна сторона не робила агресивних кроків, 
які могли б призвести до кардинального розриву стосунків. 
Двічі, коли сторони могли б вдатися до застосування військо-
вої сили (під час “війни декретів” Єльцина і Кравчука щодо під-
порядкування Чорноморського флоту у квітні–травні 1992 р. 
і під час спроби Росії поставити під сумнів приналежність 
Україні крихітного острова Коса Тузла в Керченській протоці 
у вересні–жовтні 2003 р.), вони зрештою сідали за стіл пере-
говорів і поверталися до статус-кво.

По-друге, стан збройних сил обох країн протягом 1992–
2009 рр. не дозволяв дипломатам і політикам вдаватися до 
“гри м'язами”. Українська армія була хронічно недофінансо-



145

Конфлікти та співпраця

ваною. Лише на утримання особового складу витрачалося 
майже 80–90 % всього оборонного бюджету. В цих умовах 
скорочення чисельності військ практично не супроводжува-
лося зростанням професійності та боєготовності. Ситуація в 
Росії була схожою, до того ж війна на Кавказі лягала на її армію 
додатковим тягарем.

Натомість в українсько-російських стосунках радше існу-
вала конкуренція стосовно швидкості, якості реформування 
збройних сил та розвитку міжнародних стосунків (кількості 
навчань в рамках програми Партнерство заради миру з НАТО 
чи в рамках СНД), за розробку нових видів озброєнь, за осво-
єння нових ринків збуту надлишкової військової техніки. 

В останньому секторі конкуренція була найгострішою — про-
тягом 1995–2009 рр. Україна неодноразово ставала мішенню 
“дезінформаційних кампаній” Росії, покликаних дискреди-
тувати українських виробників. У 1996 р. Москва спробува-
ла зірвати поставку українських танків у Пакистан. Протягом 
2000–2009 рр. вона неодноразово звинувачувала Україну в 
постачанні озброєнь (в обхід ембарго ООН та міжнародного 
режиму контролю) в Ірак, Афганістан, Еритрею, Ефіопію, Конго 
та Іран. Під час серпневої війни в Південній Осетії 2008 р. Росія 
звинуватила Україну в продажу Грузії великої кількості насту-
пальних озброєнь. У 2009 р. Кремль намагався зірвати конт-
ракт на поставку української зброї в Ірак. Спроба не вдалася, 
а цей контракт став найбільшим за всю історію України.11 

На прикладі ситуації навколо Чорноморського флоту, а також 
у військово-технічному співробітництві можна зробити висновок 
для всієї сфери військово-політичної співпраці. Сторони нама-
галися дотриматися певного modus vivendi. Україна поступово 
розвивала військово-політичні відносини з альтернативними 
центрами впливу і безпеки для підтримки мінімально можливого 
в скрутних економічних умовах рівня боєздатності армії.

У 2005 р. Україна зафіксувала у Воєнній доктрині вступ до 
НАТО як “мету реформування оборонної сфери”.12 Від того 

11 Дзеркало тижня, № 46, 28.11-4.12.2009, www.dt.ua/1000/1550/67886.
12 Міністерство оборони України. Біла книга 2005. Оборонна політика України. Київ, 

2006, с. 10, http://www.mil.gov.ua/files/white_book_uk2005.pdf.
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часу Росія почала застосовувати весь спектр політичних засо-
бів, щоб ослабити нову безпекову орієнтацію України. У 2005 р. 
НАТО запропонувало Україні ”інтенсифікований діалог” з питань 
військової реформи. Проте сподівання, що Київ у 2006 р. отри-
має запрошення до реалізації Плану дій стосовно членства в 
НАТО (ПДЧ), не виправдалися. Нова влада не змогла провести 
рішуче реформування системи державного управління і право-
суддя, прискорити економічне зростання за рахунок дерегулю-
вання і широкого притоку інвестицій, підвищити рівень життя 
громадян і зміцнити воєнну організацію держави. Це мало б 
створити внутрішній запас міцності на випадок зовнішнього 
тиску та наблизити країну до формальних критеріїв ПДЧ. Внут-
рішньополітичний безлад в Україні внаслідок перманентної по-
літичної кризи зробив ці сподівання марними.

Російська влада вкрай негативно сприйняла задекларовані 
наміри України приєднатися до НАТО. Незважаючи на Осно-
воположний Акт Росія–НАТО і широку програму співробітни-
цтва, розширення НАТО на схід сприймається політичною елі-
тою Росії як серйозна загроза її національним інтересам та її 
впливу на теренах колишнього СРСР. Цю точку зору Москва 
наполегливо доводила до відома українського керівництва. 
Росія офіційно закріпила дану позицію в “Концепції зовнішньої 
політики” 2008 р. Там записано:

Росія зберігає негативне ставлення до розширення 
НАТО, зокрема щодо планів прийому в члени альянсу 
України та Грузії, а також до наближення військової інф-
раструктури НАТО до російських кордонів загалом.13

Напруженість у військово-політичних відносинах поглиби-
лась у зв’язку з позицією нового українського президента, 
який оголосив про підготовку графіка виведення Чорномор-
ського флоту з Севастополя після закінчення терміну дії угод у 
2017 р., позаяк Конституція України не передбачає існування 
іноземних баз на українській території.

13 Концепция внешней политики Российской Федерации, 12.7.2008,
 http://www.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml.
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Росія відреагувала численними спробами обструкції. У 2006 р. 
за активної участі російських спецслужб, що сприяли організа-
ції антинатовських демонстрацій у Криму, зірвано українсько-
американські військові навчання в Криму Сі Бриз–2006. На-
передодні саміту НАТО в Бухаресті у квітні 2008 р. Росія чітко 
дала зрозуміти Німеччині, Франції та Італії своє несприйняття 
членства України в Альянсі. Питання про надання Україні ПДЧ 
справді зникло з порядку денного. Замість цього саміт записав 
досить незвичне формулювання в заключному комюніке:

НАТО вітає євроатлантичні бажання України та Грузії 
щодо членства у НАТО. Ми сьогодні досягли згоди, що ці 
країни стануть членами НАТО.14

Замість ПДЧ Україна з кінця 2008 р. щорічно почала ви-
конувати “Річну національну програму з підготовки набуття 
членства в НАТО”. Паралельно з цим зростала напруженість у 
відносинах з Росією. У грудні 2007 р. Росія призупинила свою 
участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). 
Після п’ятиденної війни в серпні 2008 р., у якій взяв участь і 
Чорноморський флот, Південна Осетія та Абхазія проголоси-
ли незалежність, котру визнала лише Росія. Активізувалася ді-
яльність російських спецслужб у Криму та на півдні України. У 
зв’язку з цим у липні 2009 р. Україна вислала двох російських 
дипломатів ― Володимира Лисенка та Олександра Грачова. 
Росія офіційно закріпила за собою право застосування зброй-
них сил за межами країни.15

Війна між Грузією і Росією кардинально змінила ситуацію в 
регіоні. Вперше з 1991 р. Росія відкрито переступила через 
принципи непорушності кордонів і територіальної цілісності 
колишніх радянських республік. Незалежність Абхазії та Пів-

14 Bucharest Summit Declaration, www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm.
15 У 2009 р. Державна дума РФ внесла зміни до закону “Про оборону”. Тепер він надає 

президентові можливість застосування збройних сил за кордоном для відбиття на-
паду на російські війська, дислоковані за межами території Росії або для захисту гро-
мадян РФ за кордоном. Ці положення первісно диктуються бажанням Росії втримати 
контроль над двома псевдодержавами на Кавказі. Але їхню логіку можна застосува-
ти й у Криму; вони становлять потенційну небезпеку для України.
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денної Осетії відмовилися визнати всі держави-члени СНД. 
Стурбованість України поділяють навіть такі дружні до Росії 
держави як Білорусь та Казахстан. Ці міркування спонукали 
президента України відкрито виступити на боці Грузії та за-
судити дії Росії. Він видав указ, згідно з яким кораблі Чор-
номорського флоту мусили попередньо повідомляти україн-
ську владу про своє пересування. Зрештою, Київ пригрозив 
не допустити повернення кораблів ЧФ у Севастополь, якщо 
вони візьмуть участь у воєнних діях. Українське керівництво 
діяло згідно з угодами щодо Чорноморського флоту. Поглиб-
лення військово-технічного співробітництва між Україною і 
Грузією також передбачалося відповідною угодою від 1993 р. 
Росія розцінила ці дії як навмисну провокацію. Проте пози-
ція України під час російсько-грузинського конфлікту не була 
одностайною. Віктор Янукович, який тоді очолював найсиль-
нішу опозиційну Партію регіонів, висловився у парламенті за 
визнання незалежності двох сепаратистських регіонів.16

Зміна військово-політичних пріоритетів України після 
2005 р. на користь входження до євроатлантичної сис-
теми колективної безпеки збіглася з консолідацією авто-
ритарного режиму в Росії. Українська влада виявилася 
нездатною подолати внутрішню нестабільність при зрос-
таючому тискові з боку сусіда. Ця неспроможність стала 
“запрошенням” для Росії продовжувати тиск на Україну 
для того, щоб Київ розпрощався зі спробами приєднання 
до НАТО.

Дипломатичні стосунки
Після розпаду Радянського Союзу Росія намагалася до-

битися міжнародного визнання її особливих інтересів на 
пострадянському просторі. В лютому 1993 р. президент 

16 За Конституцією України, рішення про визнання нових держав може ухвалити лише 
президент. Жоден український президент на це не піде, адже територіальна ціліс-
ність є основою зовнішньої політики України. Проте риторика Партії регіонів є по-
казовою. Див.: Oleksiy Haran, Petro Burkovsky. War in Georgia and the “Russian Card” 
in Ukrainian Politics. Washington, D.C., 2008 [= PONARS Eurasia Policy Memo No. 50], 
http://ceres.georgetown.edu/esp/ponarsmemos/page/63312.html.
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Борис Єльцин звернувся до західних урядів з вимогою ви-
знати за Росією особливу роль “гаранта безпеки та ста-
більності на просторі колишнього Радянського Союзу”. У 
1995 р. Єльцин змінив “стратегічний курс РФ з державами 
СНД”. Відтепер вони не мали б приєдуватися до союзів і 
блоків, спрямованих “проти однієї з цих держав”.17 Згодом 
цю позицію закріплено і розвинено в Концепції зовнішньої 
політики Росії від 2000 р. та Концепції зовнішньої політики 
Росії від 2008 р.

Щоб компенсувати тиск з боку Росії, українське керівництво 
з 1995 р. розвивало стосунки з ЄС і НАТО. Водночас Київ до-
кладав зусиль, аби не допустити загострення двосторонніх 
стосунків з Москвою. Тут вирішальне значення мали перего-
вори між керівництвом двох держав. Головними віхами стали 
двосторонні зустрічі президентів. Зустрічалися вони й на самі-
тах організацій пострадянського простору — СНД, ЄврАзЕС, 
а також на переговорах про створення Єдиного економічного 
простору (ЄЕП).

Змішана українсько-російська міжурядова комісія, фор-
малізована після укладення у 1997 р. Договору про дружбу і 
співробітництво, стала робочим органом, який готував про-
екти рішень для їх затвердження на президентському рівні.18 
Всього протягом 1996–2004 рр. відбулося 11 засідань комісії. 
Вона займалася Програмою економічного співробітництва 
між Україною і Росією на 1998–2007 рр. і пошуком рішень із 
врегулювання суперечок, що виникали між країнами.

Починаючи з 2000 р., потенційно сильні повноваження пар-
ламенту у сфері контролю над виконавчою гілкою влади ней-
тралізовано вдалою політикою президента Кучми з формуван-
ня лояльної парламентської більшості. Він визначав українську 
позицію з найважливіших політичних питань для переговорів з 
Росією відповідно до своїх інтересів. Велику вагу в такій сис-
темі ухвалення рішень мали працівники апарату президента та 

17 Стратегический курс России с государствами–участниками Содружества Независи-
мых Государств. Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 940.

18 Перше засідання відбулося ще до підписання договору у березні 1996 р. Угоду про 
створення комісії підписано 16.01.1996.
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його неформальне оточення.19 До 2005 р. політична опозиція 
не розглядалася російською владою як інструмент здійснення 
впливу та тиску на українську сторону.

Тісні особисті контакти між президентами полегшували ви-
рішення важливих питань. Президенти врегульовували пи-
тання державного кордону, енергетичних відносин та усували 
обмеження в торгівлі. Починаючи з 2002 р., найбільш ефек-
тивним для вирішення двосторонніх проблем був саме прези-
дентський діалог. Формування політики стосовно Російської 
Федерації монополізували президент і його адміністрація. До 
2004 р. Кучма 26 разів зустрівся з Володимиром Путіним; до 
цього слід додати постійні зустрічі голів президентських адмі-
ністрацій Віктора Медведчука та Олександра Волошина (зго-
дом Дмитра Медведєва). Решта конституційних органів, як-от 
уряд чи парламент, часто опинялися перед фактом вже досяг-
нутих домовленостей і укладених договорів.20

Щоправда, був також інший бік такої інтенсивної співпраці. 
Наприкінці 2000 р. український президент потрапив у міжна-
родну ізоляцію внаслідок “касетного скандалу”.21 Опозиція 

19 У другій половині 1990-х рр. роль такого центру з розробки рішень відігравала група 
заступника секретаря РНБОУ Олександра Разумкова. З його подачі створено Стра-
тегічну групу з питань українсько-російських відносин при Президентах України та 
Росії, однак вона працювала недовго. Після президентських виборів за право фор-
мувати позицію стосовно Росії в 2005 р. змагалися секретар РНБОУ Петро Поро-
шенко, державний секретар (керівник секретаріату президента) Олександр Зінченко 
та міністр закордонних справ Борис Тарасюк. У 2008 р. президент Ющенко знову 
створив Міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин, яку очолила 
секретар РНБОУ Раїса Богатирьова, та призначив посла України в Росії спеціальним 
представником України з розвитку українсько-російських відносин. Проте внаслідок 
несприйняття політики українського президента російською верхівкою, старі схеми 
формування політики та діалогу з Росією протягом 2005-2009 рр. не працювали.

20 Це стосується створення газотранспортного консорціуму (2002), проведення Року 
Росії в Україні (2002), створення Єдиного економічного простору (2003), укладення 
договорів про державний кордон між Україною і Росією (2003), про співробітництво 
у використанні Азовського моря і Керченської протоки (2003). Під контролем Прези-
дентів України і Росії підписано міжурядовий Протокол про основи співробітництва в 
газовій сфері (2004) та угоди про використання нафтопроводу Одеса–Броди (2004).

21 Колишній охоронець президента записав розмови Кучми з провідними урядовцями. 
Вони давали змогу припустити, що президент знав про вбивство журналіста Георгія Гон-
гадзе. Детальну інформацію про цей випадок подає звіт Парламентської Асамблеї Ради 
Європи “Investigation of crimes allegedly committed by high officials during the Kuchma rule 
in Ukraine — the Gongadze case as an emblematic example“. Doc. 11686, 11.7.2008, http://
assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11686.htm.
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використала зростаючі протестні настрої в суспільстві; на по-
літичній арені з’явилися альтернативні лідери, які вимагали 
відставки Кучми. Тоді президент знайшов політичний ресурс 
для втримання влади у зближенні з Росією. Заради російської 
підтримки Кучма зробив низку поступок, які у середньостро-
ковому вимірі могли поставити Україну в залежність від Росії. 
Зокрема, проектом Єдиного економічного простору перед-
бачалося створення наднаціонального органу, рішення якого 
були б обов’язковими для національних урядів. Україна фак-
тично погоджувалася синхронізувати свій вступ до Світової 
організації торгівлі з Росією. Заморожено проект диверси-
фікації постачання нафти з Азербайджану. У газові відносини 
між Україною та Росією включилася посередницька компанія 
РосУкрЕнерго, яку на 50 % контролював Газпром і якій Нафто-
газ України поступався правом постачати туркменський газ в 
Україну. Азовське море визнавалося внутрішніми водами Росії 
та України, Керченська протока мала спільно експлуатуватися 
двома державами, але в обмін на це Україна так і не отримала 
згоди Росії розділити Азовсько-Керченську акваторію по дну і 
по поверхні.

Таке зближення в одних сферах не давало гарантії покра-
щення стосунків в інших, якщо це суперечило інтересам одно-
го з голів держав. З одного боку, російські компанії не допус-
калися до приватизації енергетичних та металургійних активів. 
Їх могли купувати лише вітчизняні фінансово-промислові гру-
пи. З іншого боку, українська сторона зазнала невдачі у спро-
бі укласти угоду про розподіл власності й активів СРСР за 
кордоном.22 Безрезультатними залишилися й переговори про 
розмежування морської ділянки українсько-російського між-
державного кордону.

Водночас зріс вплив Росії на українську політику. Москов-
ський політичний істеблішмент бачив в українській опозиції 
переважно вороже налаштовану силу. Росія побоювалася, 
що опозиція в разі приходу до влади спробує ревізувати 
досягнення останніх років. Загострило становище й те, що 

22 За Кучми Україна претендувала на 17 % закордонної власності СРСР, проте згоди так 
ніколи й не досягнуто. Див.: Кучма. После Майдана [виноска 10], с. 46.
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Москва розглядала ситуацію в Україні напередодні прези-
дентських виборів восени 2004 р. за простою логікою гри 
з “нульовою сумою”: або переможе проросійський канди-
дат, і тоді процес зближення продовжуватиметься, або пре-
зидентська влада з усім інструментарієм формування зов-
нішньої політики перейде до опозиційного прозахідного 
політика.23

Через дотеперішню персоналізацію двосторонніх стосунків 
слід було побоюватися, що реакцією Москви на неприйнятний 
для неї результат виборів стане різке погіршення стосунків. У 
її розпорядженні був цілий спектр можливостей: економічні 
санкції, підвищення і запровадження мита на українську про-
дукцію, зниження імпортних квот або заборона українсько-
го імпорту через “недотримання стандартів” тощо. Проте у 
2006–2008 рр. цього не відбулося. Конституційна реформа 
призвела до виникнення у 2006 р. нового центру влади, який 
отримав також повноваження для формування зовнішньо-
політичних рішень. Ним став Кабінет міністрів, який спочатку 
очолював Віктор Янукович, а з грудня 2007 р. — Юлія Тимо-
шенко. Обидва використовували своє положення для того, 
щоб відмежуватися від політики президента Віктора Ющенка і 
показати себе більш вигідними партнерами для Росії. В колах 
української влади загострився конфлікт за право визначати 
політику щодо Росії. Розділена українська влада виявилася 
нездатною сформувати єдину позицію та втілити у життя вже 
погоджені з російською стороною рішення. Це ускладнюва-
ло діалог. Фактично перелік питань звузився до врегулюван-
ня суперечностей навколо постачання і транзиту газу, умов 
перебування Чорноморського флоту в Україні та інерційного 
продовження окремих проектів з часів Кучми.

Криза у двосторонніх політичних відносинах посилилася че-
рез відверто недипломатичні звинувачення президента Мед-
ведєва на адресу Ющенка в “русофобській” політиці. В особі 
Ющенка російська правляча еліта вбачала символ її особистої 
поразки під час спроби схилити на свою користь результат ви-

23 Oleksiy Haran, Petro Burkovsky. A New President for Ukraine: A Democratic Choice in the 
CIS? Washington, D.C., 2004 [= PONARS Policy Memo 354], с. 3–4.
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борів 2004 р. за допомогою втручання і фальсифікацій. Після 
обрання Віктора Януковича президентом тональність двосто-
ронніх стосунків змінилася.

Економічно-торговельні відносини
Економічна складова відносин України та Росії є найбільш 

яскравим прикладом асиметричної залежності, яка викорис-
товується Москвою для утримання Києва у своїй орбіті. Засто-
сування економічних важелів тиску розглядається російським 
керівництвом як найдієвіший спосіб реінтеграції пострадян-
ського простору. Росія до 1995 р. була ринком для 60 % укра-
їнського експорту та головним постачальником нафти і газу. 
Тобто, від Росії залежало формування левової частки доходів 
державного бюджету України.

Як свідчить поведінка Російської Федерації у постійних тор-
говельних конфліктах з Україною (1996–1998, 2001–2002, 
2006, 2008 рр.) та з іншими пострадянськими країнами, ке-
рівництво РФ готове йти на обмеження ввозу товарів, навіть 
якщо це шкодить власній економіці, громадянам або ж ро-
сійським власникам українських заводів.24 Протягом остан-
ніх дванадцяти років Київ пристосувався до цієї асиметрії, і 
можливості Росії диктувати Україні свої умови зменшилися. 
Протекціоністські заходи Москви (наприклад, запроваджен-
ня у 1996 р. та 2001 р. 20 % ПДВ на весь український імпорт) 
змусили Україну шукати нових ринків збуту. Вона навчилася 
використовувати своє положення головного транзитера ро-
сійської нафти і газу для захисту власних економічних інте- 
ресів. Українські виробники, які потрапили під дискримінацій-
ні заходи з боку РФ, підвищили рівень сертифікації і стандар-
тизації своєї продукції. Економічна залежність від Росії за роки 
незалежності постійно знижувалася. Хоча Росія залишається 
головним торговельним партнером України, її частка в загаль-
ному товарообігу порівняно з першими роками незалежності 

24 Продовження в 2006 р. терміну дії мита на українські металеві прутки спричинило 
зростання цін у будівельному секторі Російської Федерації. А після заборони імпорту 
українських сирів ціни в Росії зросли в середньому на 10–15 %.
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значно скоротилася. За даними Державного комітету статис-
тики України, у 1994 р. 47,5 % зовнішнього товарообігу Украї-
ни припадало на Росію. У 2008 р. частка Росії зменшилася до 
23,5 %. Експорт до Росії знизився з 37,4 % у 1994 р. до 23,5 % 
у 2008 р. Імпорт з Росії скоротився з 58,1 % до 22,7 %.25 В аб-
солютних цифрах ситуація виглядає трохи інакше. Товарообіг 
між Україною і Росією протягом 1994–2001 рр. зменшився 
з 17,8 млрд. до 11,7 млрд. доларів США. Але згодом зріс до 
17,7 млрд. у 2004 р., а потім майже подвоївся до 35,2 млрд. 
доларів у 2008 р. В 1994 р. Україна експортувала в Росію това-
рів на 5,9 млрд. доларів США; у 2008 р. їхня вартість становила 
15,7 млрд. доларів. Імпорт зріс із 11,8 млрд. до 19,4 млрд. до-
ларів. Всупереч тому, що російські лідери постійно звинувачу-
вали “помаранчеву владу” в антиросійській політиці, торгівля 
між двома країнами зростала швидшими темпами, ніж у часи 
“проросійського” президента Кучми.26

До розгортання світової фінансової кризи (серпень–
вересень 2008 р.) Росія була зацікавлена отримувати дешевшу 
сировину, продукцію та послуги з України, а не з інших країн. 
Насамперед це пояснювалося високими темпами економіч-
ного зростання..Машинобудівні підприємства Російської Фе-
дерації почали відновлювати зв’язки з колишніми партнерами 
в Україні, що сприяло активізації експорту української продук-
ції машинобудування.27 У 2008 р. експорт продукції машино-
будівної галузі зріс порівняно з 2004 р. на 5,7 млрд. дол. США. 
Велику роль у поглибленні економічних зв’язків відіграв і той 
чинник, що чимало українських підприємств контролювали-
ся російськими фірмами.28 Російські компанії експортували зі 
своїх українських підприємств в Росію товари та послуги й під-
вищували рентабельність власної продукції. Оскільки протя-

25 Державний комітет статистики України, www.ukrstat.gov.ua.
26 Державний комітет статистики України, www.ukrstat.gov.ua.
27 Ю. Г. Рубан (ред.). Україна в 2005–2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного 

та соціально-економічного розвитку. Київ, с. 297.
28 Російські компанії контролюють 40 % нафтопереробної промисловості, 100 % алюмі-

нієвої промисловості, 60 % суднобудування та 60 % ринку мобільного зв’язку (після 
злиття активів Теленору й Альфа-груп). Частка російського капіталу в статутному 
капіталі банків складала у 2008 р. близько 17,4 %. Див.: Російський бізнес в Україні: 
на правах господаря, http://www.epravda.com.ua/publications/4a938c30cd49c/.
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гом останніх років російські підприємства купили багато укра-
їнських, товарообіг зможе зростати й надалі, незважаючи на 
політичний клімат.

Росія все частіше надавала Україні торгові преференції. 
Очевидно, що розрахунок робився на інтенсивніше залучен-
ня української економіки до постачання сировини та напів-
фабрикатів, дешевої продукції агропромислового комплексу 
для задоволення попиту на російському ринку. З одного боку, 
це створює певний ризик консервації залежного стану укра-
їнської економіки. З іншого боку, Росія матиме серйозні пе-
рестороги для різкого розриву господарських коопераційних 
зв’язків з Україною через політичні мотиви.

Чи перетвориться Україна на сировинний придаток росій-
ської економіки, залежить не стільки від розвитку політичних 
чи торговельних відносин з Росією, скільки від того, чи вдасть-
ся Україні модернізувати свою промисловість, диверсифіку-
вати її структуру та підвищити в такий спосіб свою конкурен-
тоспроможність.

Енергетичні відносини
Українська енергосистема залишається великою мірою 

уламком єдиної радянської енергосистеми. Україна протягом 
усіх років незалежності була на 100 % залежна від постачан-
ня російського ядерного палива для реакторів власних АЕС, 
оскільки всі їхні блоки побудовано за радянськими проектами. 
70 % потреби в газі Україна змушена імпортувати з Росії; 30 % 
вона покриває за рахунок внутрішнього видобутку. У 1999–
2005 рр. Україна закуповувала значну частину імпортованого 
газу в Туркменистані. Згодом Москві вдалося відрізати Київ 
від прямих торговельних стосунків з Ашгабатом, і сьогодні Ро-
сія, як і в 1990-х рр., знову стала єдиним постачальником газу 
в Україну.

За рахунок російського газу повністю покривається попит 
української важкої промисловості та понад 50 % потреб кому-
нальних підприємств з виробництва тепла. Це робить Україну 
вкрай уразливою. В ухваленій у 2003 р. Енергетичній стратегії 
Росії безпосередньо вказується на значення експорту енергоно-
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сіїв не лише для економіки, але й для “позиції Росії в міжнарод-
ній спільноті”.29 З іншого боку, через українську газотранспорт-
ну систему з підземними сховищами газу місткістю 31 млрд. м3 
проходять 80 % російського газу, який постачається до Європи. 
Спроба призупинити постачання газу в Україну з метою тиску, як 
це сталося у січні 2009 р., може вдарити бумерангом і призвести 
до втрати Газпромом позицій на газовому ринку ЄС.

Спроби Росії відновити контроль над газотранспортною 
системою України та зменшити витрати на транзит почали-
ся ще в 1994–1995 рр. Тоді Газпром вимагав передачі укра-
їнських стратегічних підприємств і підземних сховищ газу в 
обмін на списання газових боргів.30 У 2000, 2006 і, нарешті, 
у 2008-2009 рр.31 Росія звинуватила Україну в “незаконному 
відборі газу” та зменшила обсяги його постачання. Справжня 
мета цих акцій залишалася незмінною.

Через посередницьку компанію РосУкрЕнерго Росія постійно 
чинила тиск на Україну.32 Фактично РУЕ ― під протекцією пре-
зидента Ющенка та прем’єр-міністра Януковича ― протягом 
2005–2007 рр. взяло під свій контроль внутрішній український 
ринок газу, що позбавило головну державну компанію Нафто-
газ України доходів.33 Наприкінці 2007 р. накопичені газові бор-
ги сягнули 1,5 млрд. доларів, затягування зі сплатою яких при-
звело до другої “газової війни” у лютому-березні 2008 р.

29 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р. 
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, с. 51.

30 Президент Кучма висловлювався за передачу Газпрому акцій низки підприємств зі 
збереженням контрольних пакетів за державою. У березні 1995 р. між урядами Росії 
та України досягнуто домовленості щодо погашення українського боргу за газ. Пе-
редбачалося створення українсько-російського спільного підприємства, якому пере-
давалися б українські газосховища (Богородчанське та Більче-Волинсько-Угорське). 
У середині вересня 1995 р. Верховна Рада відхилила створення підприємства та 
приватизацію газотранспортних магістралей та газосховищ.

31 Oleksiy Haran. “Gas wars”: what happened between Russia and Ukraine in the winters of 
2006 and 2009? // Ukraine in Europe: Questions and Answers. Kyiv, 2009, с. 45-47, www.
spa.ukma.kiev.ua/pdfs/ukr_eur_Layout%201.pdf. — Петр Бурковский. Россия и Украи-
на приближаются к развязке. О реальных интересах сторон, 16.01.2009,

 http://www.chaskor.ru/article/rossiya_i_ukraina_priblizhayutsya_k_razvyazke 
32 50 % заснованого у Швейцарії РосУкрЕнерго належало Газпрому, ще 50 % — укра-

їнському бізнесмену Дмитру Фірташу.
33 Інакше інтерпретує ці факти Сімон Пірані: Simon Pirani. Am Tropf: Die Ukraine, 

Russland und das Erdgas // OsteurOpa, 2–4/2010, с. 237–255.
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Після цього конфлікту 
уряд Юлії Тимошенко ви-
рішив усунути РосУкр-
Енерго із стосунків між 
Україною та Росією. Тому 
протягом 2008 р. борги не 
накопичувалися. Однак на 
початку 2009 р. спалахнув 
новий “газовий конфлікт”. 
Тиск Росії суттєво зріс, а 
українська влада так і не 
спромоглася сформувати 
єдину позицію на перего-
ворах щодо ціни на газ.34 
В результаті Україна втра-
тила можливість отрима-
ти трирічний перехідний 
період до того часу, коли 
Київ мав би платити — за 
вирахуванням коштів за 

транзит — таку саму ціну, що й європейські компанії.35 Росія 
погодилася знизити ціну на 20 % лише на 2009 р. в обмін на 
збереження Україною тарифу на транзит газу її територією 
на рівні 2008 р. Однак внаслідок значного падіння економіки 
(-15 % у 2009 р.) Україна виявилася неспроможною сплачува-
ти за газ із внутрішніх ресурсів. Фактично 50 % річної вартості 
газу оплачено за рахунок державних золотовалютних резервів 
та позики МВФ, затвердженої в листопаді 2008 р. Це загро-
жує новим накопиченням боргів перед міжнародними пози-
чальниками, в тому числі Росією. Саме такий борговий важіль 
Москва може використати для того, щоб вимагати контрольну 
частку в українській газотранспортній системі.

34 Jeronim Perović. Farce ums Gas. Russland, die Ukraine und die EU-Energiepolitik // 
OsteurOpa, 1/2009, с. 19–35.

35 Такий перехідний період передбачався міжурядовим Меморандумом про співробіт-
ництво в газовій сфері, підписаним прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко і 
прем’єр-міністром РФ Володимиром Путіним 2.10.2008. Текст Меморандуму див.: 
www.pravda.com.ua/articles/4b1aa19ab08f5.

Під тиском
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Схожу стратегію поглинання Росія проводила й щодо укра-
їнських електроенергетичних мереж. Москву цікавили втраче-
ні можливості експортувати дешеву електроенергію в Європу. 
Перша подібна спроба була у 2000 р., коли РАО ЄЕС Росії — на 
сьогодні ліквідований — пропонував об’єднати енергосистеми 
країн для експорту електроенергії в Європу. У 2003 р. голова 
РАО ЄЕС Анатолій Чубайс висловив ідею створення “лібераль-
ної імперії” на теренах СРСР, зокрема, на основі об’єднання 
енергетичних комплексів колишніх республік. Чубайс пропону-
вав українському керівництву приватизувати енергогенеруючі 
компанії та компанії-дистрибутори електроенергії та продати 
їх РАО ЄЕС. Так мав розпочатися процес реінтеграції. Проте 
з цього проекту нічого не вийшло, оскільки сторони не змогли 
домовитися про ціни та розподіл прибутків.

Українська політика в енергетичній сфері полягає у балан-
суванні між Росією та ЄС — постачальником та споживачами. 
Дотеперішні газові конфлікти показали, що заради україн-
ських інтересів ЄС не буде тиснути на Росію, аби та ратифіку-
вала Енергетичну хартію.

Найбільші держави ЄС (Франція, Німеччина, Італія) та дер-
жави, які залишаються надзвичайно залежними від російсько-
го газу (Австрія, Словаччина, Болгарія та Латвія) блокують за-
пропоновану Єврокомісією реформу газового сектору. Вона 
полягає у відокремленні магістральних газопроводів у окрему 
галузь, що створило б передумови для зниження цін на газ 
та усунення монопольних позицій великих енергокомпаній, 
а також обмеження доступу іноземних компаній до внутріш-
ніх газових ринків. І це при тому, що мета ЄС ― досягти згоди 
з Росією про енергетичну безпеку ― видається примарною, 
адже Росія відмовляється відкривати доступ іншим країнам до 
власних нафтогазових родовищ і транзитних трубопроводів, 
які ведуть в Центральну Азію.

Зважаючи на неминуче зростання цін на газ до середньо-
європейського рівня, Україна буде намагатися зменшити за-
лежність від Росії. Вона збільшить тарифи на транспортування 
і зберігання російського газу в підземних сховищах та може 
допустити до них міжнародні енергетичні компанії. Вірогідно, 
що преференції надаватимуться тим компаніям, які виявлять 
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готовність інвестувати в модернізацію і будівництво нових га-
зопроводів та розширення підземних сховищ газу. Це міг би 
бути й Газпром, позаяк модернізація інфраструктури відпо-
відає довгостроковим інтересам Росії та ЄС. Нарешті, Укра-
їна за підтримки своїх партнерів у Центрально-Східній Євро-
пі буде займатися проектом постачання нафти і скрапленого 
газу з Азербайджану, Середньої Азії та Північної Африки.

Україна могла б краще захищати свої інтереси, якби політи-
ки найвищого рівня не піддавалися великій спокусі особистої 
вигоди від торгівлі газом. Діяльність на газовому ринку Укра-
їни компаній, які користувалися політичною протекцією пре-
зидентів та прем’єр-міністрів обох країн, у 1997–1999 рр. та 
2004–2008 рр. призводила до утворення мільярдних держав-
них боргів. Це своєю чергою давало підстави Росії вкотре ста-
вити питання про передачу під спільне управління ГТС в обмін 
на списання цих боргів. Нинішній кризовий стан української 
економіки може призвести до чергового витка нарощування 
газових боргів та висування нових російських претензій. Який 
шлях в цих умовах обере Україна — поступки Росії чи залучен-
ня ЄС, — залежить і від схильності нового президента довіря-
ти та співпрацювати з однією зі сторін.

Гуманітарні відносини
Ставлення до історичної спадщини та історичної політики ― 

найбільш конфліктна сфера українсько-російських стосунків. 
Російська еліта має комплекс стосовно України, схожий з тим, 
що був притаманний Польщі аж до Другої світової війни. Він 
полягає у тому, що Україна як цілісне територіально-політичне 
утворення сформувалася великою мірою в рамках Російської 
імперії, а потім Радянського Союзу. На думку багатьох росіян, 
примітивніша українська культура розвивалася лише завдяки 
запозиченню від більш розвинутої і глобальнішої, пов’язаної 
з Європою російської культури. При цьому ігнорується, що на 
початках Російської імперії саме українська культура була про-
відником європейських ідей. Як вважають у Москві, з розри-
вом ментальних зв’язків з російською культурою, українська 
культура втратить життєздатність і буде повністю “вестерні-
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зована” — полонізована чи американізована. Вона перестане 
бути власне “українською”. Через це й сама російська куль-
тура опиниться більш вразливою до “вестернізації”. Щоб не 
втратити самобутність, українська та російська культури ма-
ють зберігати й поглиблювати свою взаємозалежність.

Історично зумовлена поширеність російської мови в Украї-
ні розглядається як один із доказів локальності, похідності та 
залежності української ідентичності від російської. Політично 
обумовлена русифікація не була б такою успішною без ста-
лінських репресій проти української інтелігенції, втрат серед 
українського населення внаслідок голодомору 1932–33 рр., 
Другої світової війни та примусових депортацій. Українська 
мова, починаючи від 1991 р., розширює свою присутність у 
життєвому просторі українців — незважаючи на слабку під-
тримку з боку держави, поширеність російської поп-культури, 
преси, телевізійної продукції та книжок. Російська сторона 
відкрито інтерпретує поширення української мови в Україні 
як результат “насильницької українізації”, тоді як домінування 
російської мови в різних суспільних сферах розглядається як 
“природний стан речей”. Вона підтримує політичні ініціативи 
щодо надання російській мові статусу державної.36

Твердження про особливий статус російської мови є аргу-
ментом для того, щоб обґрунтувати концепцію відродження 
особливого пострадянського ментального простору, так зва-
ного “русского мира”, заснованого на цінностях російської 
культури, слов’янофільства і православ’я. Російській Право-
славній Церкві відводиться у цьому центральна роль. Патріарх 
Кирил, зокрема, заявив:

Ядром російського світу сьогодні є Росія, Україна, Бі-
лорусь, і святий преподобний Лаврентій Чернігівський 
висловив цю ідею у відомій фразі: “Росія, Україна, Біло-

36 У вересні 2003 р. перший заступник міністра закордонних справ РФ Елеонора 
Митрофанова заявила, що Росія має намір домагатися, щоб на пострадянському 
просторі російська мова отримала статус офіційної. До мовного питання див. та-
кож статті: Volodymyr Kulyk. Gespaltene Zungen: Sprache und Sprachenpolitik in der 
Ukraine // OsteurOpa, 2–4/2010, с. 391–401. — Zaur Gasimov. Mova und Jazyk: Die 
Sprachendebatte in der Ukraine // OsteurOpa, 2–4/2010, с. 403–411.
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русь — це і є свята Русь”. Саме це розуміння російського 
світу закладено в сучасній назві нашої Церкви. Церква на-
зивається російською не за етнічною ознакою. Ця назва 
вказує на те, що Російська Православна Церква виконує 
пастирську місію серед народів, що приймають російську 
духовну і культурну традицію як основу своєї національної 
ідентичності або, принаймні, як її вагому частину.37

Української влада протягом 2005–2009 рр. інтенсивно на-
магалася зміцнити україноцентричний погляд на історію та 
підтримувати українську мову і культуру. Росія вбачає у цьому 
загрозу для проекту відновлення єдності на пострадянському 
просторі. Для російської влади ці підстави здаються легітим-
ними для втручання у внутрішні справи України.

Якими є факти? Під час останнього перепису 2001 р. 77,8 % 
опитаних вважали себе українцями. Під час перепису 1989 р. та-
ких було лише 72,7 %. Частка осіб, які вважають себе росіянами, 
зменшилася з 22 до 17 %. Водночас 29,6 % опитаних у 2001 р. 
сказали, що вважають своєю рідною мовою російську. За часів 
незалежності процес русифікації призупинено. У 1990 р. лише 
45 % учнів навчалися українською мовою, а у вищій освіті 90 % 
предметів викладалися російською. У 2008–2009 рр. 17,6 % учнів 
навчалися російською мовою, а загалом вивчали російську мову 
майже 47 % учнів. У вузах відсоток тих, хто навчався російською 
мовою, становив близько 14 %.38 У сфері освіти поступові зміни 
здійснювалися з метою надання можливості україномовній біль-
шості реалізувати своє право на освіту рідною мовою.

У сфері мас-медіа та культури ситуація більш проблематич-
на. Станом на червень 2009 р. 42 % накладу книжок виходило 
російською мовою, як і 2/3 накладів газет.39 На українському 
телебаченні у прайм-тайм домінує телепродукція російсько-
го виробництва. Її частка навіть дещо вища, ніж у 1990-х рр. 

37 Див.: Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии 
III Ассамблеи Русского мира, 3.11.2009, www.patriarchia.ru/db/text/928446.html.

38 Дзеркало тижня, № 30, 15.8.2009, www.zn.ua/3000/3050/66878/. — Oleksiy Haran. Is 
the Russian language under threat? // Ukraine in Europe… [виноска 31], с. 15–16.

39 Там само.
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Виняток становлять лише політично-інформаційні програми. 
Незважаючи на поширення російської мови, абсолютна біль-
шість українців не бачить проблеми у побутовому білінгвізмі. 
Російськомовні громадяни не зазнають дискримінації.

Численні дослідження показують, що відкритість до дво-
мовності в українському суспільстві зростає.40 З одного боку, 
на побутовому рівні підвищується частка тих, хто спілкується і 
російською, і українською. При цьому більш відкритими до ви-
користання іншої мови є саме україномовні громадяни. З іншо-
го боку, більшість громадян України вважає рідною саме укра-
їнську мову, хоч значна частка (21,5 %) залежно від обставин 
спілкується в родинному колі і українською, і російською.41 Для 
громадян, які визнають українську мову рідною, вона є ознакою 
належності до національної спільноти. Для переважно росій-
ськомовних їхня рідна мова — це мова, якою вони думають і мо-
жуть вільно спілкуватися. Україномовні громадяни розглядають 
мову як ядро національної ідентичності. Російськомовні розгля-
дають її крізь призму дотримання державою їхніх прав, як-от 
права на свободу слова та переконань. Вибір мови спілкування 
не впливає на ідентифікацію опитаних як громадян України.

Історичні теми знову й знову породжують гострі суперечки 
між Україною та Росією. Їхній перелік починається від питання, 
чи був голодомор 1932–33 рр. геноцидом проти українського 
народу,42 стосується реабілітації учасників визвольного руху 
в лавах ОУН-УПА у роки Другої світової війни43 і тягнеться аж 
до прагнення відновити єдність українського православ’я та 
створити єдину помісну українську православну церкву, не-

40 Аналітична записка. Задоволеність мовних потреб громадян, мовна самоідентифі-
кація громадян України. Національний інститут стратегічних досліджень, 2009, http://
www.niss.gov.ua/Monitor/November09/10.htm

41 Там само.
42 Термін “український народ” означає тут не етнічних українців, а українських грома-

дян, які загинули чи зазнали лиха під час голодомору.
43 Wilfried Jilge. Nationalukrainischer Befreiungskampf. Die Umwertung des Zweiten 

Weltkriegs in der Ukraine // Geschichtspolitik und Gegenerinnerung. Krieg, Gewalt und 
Trauma im Osten Europas. Berlin, 2008 [= OsteurOpa, 6/2008], с. 167–186. — Ще 16 лип-
ня 2002 р. російське Міністерство закордонних справ протестувало проти спроби 
реабілітації вояків Української повстанської армії (УПА). Міністр закордонних справ 
Зленко відповів, що реабілітація є внутрішньою справою України.
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залежну від Московського патріархату.44 В ООН, ЮНЕСКО та 
Парламентській асамблеї Ради Європи Росія чинить спротив 
визнанню голодомору геноцидом. Президент Дмитро Мед-
ведєв у травні 2009 р. створив спеціальну комісію при прези-
дентові Росії для боротьби з “фальсифікаторами історії”. Ще 
раніше фракція “Єдиної Росії” внесла в Державну Думу зако-
нопроект “Про запобігання реабілітації нацизму, нацистських 
злочинців та їхніх поплічників у нових незалежних державах на 
території колишнього СРСР”. Він передбачає жорсткі санкції 
проти осіб, організацій та держав, які будуть визнані винними 
у — нечітко сформульованому — злочині “реабілітації”.45 Ці дії 
спрямовані й проти України.46

За допомогою таких ініціатив Росія намагається реанімува-
ти радянську історичну пам’ять в Україні, Молдові та Білорусі. 
Всередині країни вони мають забезпечити ідеологічну осно-
ву авторитарному режимові.47 Російська влада розглядає два 
шляхи для досягнення домінування в сусідніх країнах. Пер-
ший шлях передбачає підтримку проектів, які посилювати-
муть внутрішні конфлікти або дробитимуть прихильників на-
ціональної окремішності. У такому середовищі прихильники 
реінтеграції могли б перемогти. Прихильникам незалежнос-
ті не треба докладати особливих зусиль, щоб витіснити такі 
сили на маргінес і оголосити їх “п'ятою колоною” — з усіма 
наслідками для ефективності та сприйняття російської полі-
тики в Україні. Другим шляхом є підтримка проектів, які роз-
виватимуть мовну і культурну спорідненість обох суспільств. 
З часом унітарні держави під тиском демократичних вимог 
”знизу” перейдуть до федералізму. Кількість проросійських 
“суб'єктів федерації” дасть змогу скеровувати федеральну 
політику в сприятливому для Кремля напрямку.

44 Haran. Ukraine in Europe… [виноска 31], с. 36–40.. — Gerhard Simon. Die Kirchen der 
byzantinischen Tradition in der Ukraine // G2W, с. 24–27.

45 Текст законопроекту опубліковано на www.regnum.ru/news/1153517.html.
46 Russland kämpft. Gesetz und Kommission gegen Geschichtsfälscher // Der Hitler-Stalin-

Pakt. Der Krieg und die europäische Erinnerung. Berlin, 2009 [= OsteurOpa, 7–8/2009], с. 
273–275.

47 Gatis Pelnens (Ed.). The ‘Humanitarian Dimension’ of Russian Foreign Policy in the C.I.S. 
and the Baltic States. Riga, 2009, http://spa.ukma.kiev.ua/pdfs/Research_2009_new.pdf.
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Після перемоги Віктора Януковича на президентських вибо-
рах Росія могла б спробувати реалізувати такий сценарій. Але 
у цьому випадку Янукович може виявитися таким собі “другим 
виданням” Кучми, який, як відомо, був обраний на проросій-
ських гаслах, але згодом проголосив курс на ЄС і навіть НАТО. 
Саме Кучма вразив російську еліту написаною російською мо-
вою книгою під характерною назвою “Україна — не Росія”.48 
Українські політичні та бізнес-еліти показали, що попри часто 
застосовувану (особливо під час виборів) проросійську рито-
рику, вони не зацікавлені ані в розколі країни, ані в поверненні 
під патронат Москви.

Післямова
Майже через два десятиліття після “розлучення” Україна 

та Росія продовжують по-різному дивитися на можливості та 
ризики взаємних відносин. Росія досі не відмовилася від на-
міру обмежити український суверенітет у військовій, політич-
ній, економічній, енергетичній і навіть гуманітарній сферах. 
Навпаки, рішучість встановити певний контроль над Україною 
зросла разом із внутрішньою політичною та економічною кон-
солідацією російського режиму. Кремль сьогодні намагається 
обмежити не лише здатність України розвивати відносини з 
альтернативними центрами в Європі та світі, але й можливість 
самостійно обирати напрямок внутрішнього політичного й 
економічного розвитку. Зокрема, “перезавантаження” стосун-
ків США з Росією Кремль тлумачить як готовність Заходу по-
жертвувати підтримкою “невдалого помаранчевого проекту” 
в обмін на співпрацю з Росією у більш глобальних питаннях.

Українські еліти з першого дня незалежності чудово розуміли 
прагнення Росії зберегти свій вплив. Тому в інтересах свого ви-
живання Київ проводив політику балансування між Росією та За-
ходом, просуваючись поступово до Європи. Це мало створити 
нормальні зовнішні умови для внутрішнього розвитку і зміцнен-
ня зовнішньополітичних позицій. Проте політика балансування 
зі стратегічного курсу держави щораз більше перетворювалася 

48 Леонид Кучма. Украина — не Россия. Москва, 2003.
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на інструмент задоволення інтересів невеликої кількості полі-
тичних діячів, лояльних партій та великих бізнес-груп. 

Внаслідок конституційної реформи 2004 р. в Україні зник єди-
ний центр формування зовнішньої політики. Її послідовність і 
злагодженість відтоді залежать від рівня співпраці парламенту, 
президента та уряду. Постійні політичні конфлікти, виборчі кам-
панії та інституційна слабкість влади призвели до фрагментації 
політики України стосовно Росії. Кожен більш-менш впливовий 
політик намагається привернути до себе увагу Кремля, про-
вокуючи його реакцію (позитивну чи негативну), і здобути на 
цьому прихильність виборців. З одного боку, це — відкрите за-
прошення Росії до ще більшого втручання у внутрішні справи. З 
іншого боку, популізм в українській політиці переважає над кон-
кретними кроками. Це парадоксальним чином перешкоджає 
Росії реалізувати свої прагматичні інтереси.

Обрання Януковича навряд чи змінить ситуацію, якщо тільки 
новий президент не знайде спосіб створити працюючу парла-
ментську більшість та міцний коаліційний уряд. Тоді Росії до-
ведеться мати справу з консолідованою українською владою, 
яка не дозволить повторити “газові війни” чи інші конфлікти, 
що підривали би безпеку в регіоні.

Якщо ж політичний конфлікт між президентом і урядом в 
Україні триватиме ― Росія відчуватиме спокусу втягувати у 
сферу свого впливу окремі українські регіони, щоб у подаль-
шому повернути до своєї сфери впливу всю країну.

Обрання Віктора Януковича президентом України у люто-
му 2010 р. призвело до створення парламентської більшості 
та скасування конституційної реформи 2004 р. Зроблено це 
в спосіб, який наближає Україну до “російської” авторитарної 
моделі. При цьому поступки Росії, зроблені нинішньою владою, 
несуть загрозу самій Банковій та бізнес-елітам, на які вона спи-
рається. Тому суперечності з РФ залишаються, і перед Києвом 
неминуче постане дилема: чи продовжувати небезпечне збли-
ження з Москвою, чи здійснювати збалансовану політику, при 
якій партнерство з Росією не суперечитиме задекларованому 
пріоритету — курсу на європейську інтеграцію України.

З німецької переклав Юрій Дуркот
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Україна і НАТО

Амбіції України щодо членства в НАТО пов’язані з численни-
ми міфами. Їх творять противники Альянсу, їм вірять противни-
ки розширення Альянсу на схід. Насправді українській політиці 
щодо НАТО притаманна послідовність, а не зміна курсів; Київ 
сам прагне членства, а не втягується в Альянс Сполученими 
Штатами; вступ не спрямований проти Росії, а служить україн-
ським інтересам. Україні потрібен не референдум про НАТО, а 
краща роз’яснювальна робота про те, чим насправді є Альянс.

Відносини з НАТО — це ідеальний індикатор зовнішньої по-
літики незалежної України. Вони демонструють, наскільки її 
еліти здатні приймати незалежні рішення та до якої міри вони 
є вразливими до зовнішнього впливу і внутрішніх електораль-
них викликів. Слово “НАТО” є символом політичної відваги, 
притаманної далеко не кожному українському політику. Але 
це також ілюстрація політичної слабкості. Ніхто з українських 
політиків не зміг втихомирити власні політичні амбіції заради 
просування України в євроатлантичні структури. Крім того, 
НАТО є показником, наскільки Росія готова сприйняти неза-
лежну Україну майже через 20 років після розпаду Радянсько-
го Союзу. Зрештою, політика НАТО щодо України свідчить про 
те, чи існує єдність серед членів Альянсу, і наскільки він є враз-
ливим до зовнішніх чинників.

 Альона Гетьманчук, директор Інституту світової політики, Київ
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Аби зрозуміти, що насправді означає інтеграція Украї-
ни до НАТО, необхідно позбутися кількох некоректних уяв-
лень, які поширюють опоненти євроатлантичної інтеграції 
України. Насамперед це так званий “форсований курс на 
інтеграцію” України до НАТО. У деяких країнах Західної Єв-
ропи прийнято вважати, що ініціатором членства України в 
Північно-Атлантичному Альянсі був особисто президент Вік- 
тор Ющенко.

Насправді ж інтегруватись до НАТО Україна розпочала за-
довго до президентства Ющенка. Так само неправильним є 
широко розповсюджена думка, що Україна є жертвою амери-
канського імперіалізму. Київ сам прагне вступу до НАТО, яке 
не надто широко відчиняє двері, як це часто стверджують. Не-
правдою є і те, що бажання України вступити в НАТО спрямо-
ване проти Росії. Насправді йдеться про символічне і безпеко-
ве закріплення певної суспільної моделі.

Не зміна курсу, а неперервність
Україна була першопрохідцем до НАТО серед пострадянських 

держав. Перші контакти відбулися ще в 1991 р. У січні 1992 р. 
представник України взяв участь у засіданні Групи високого рів-
ня, що займалася питаннями ядерної зброї. Того ж року до Ки-
єва завітав тодішній генеральний секретар Альянсу Манфред 
Вернер. Вже у 1994 р. Україна взяла участь у натівській програмі 
Партнерство заради миру. У 1997 р. вона відкрила свою місію 
при Альянсі, а наступник Вернера Хав’єр Солана урочисто від-
крив Центр інформації та документації НАТО в Києві. Щоправда, 
на той момент багато українських чиновників чітко розмежову-
вали співробітництво з НАТО та членство України в ньому.

Проте навіть без офіційних амбіцій на вступ Україна ще 
в середині 1990-х рр. отримала деякі дивіденди від спілку-
вання з НАТО. Коли Державна Дума Росії у 1996 р. взяла під 
сумнів приналежність Севастополя до України, Київ зару-
чився підтримкою Ради північноатлантичного партнерства 
та співробітництва.1 Через рік на Мадридському саміті НАТО 

1 Олександр Палій. Навіщо Україні НАТО? Київ, 2006.
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не лише запрошено до Альянсу три перші країни колишнього 
Варшавського блоку, але й підписано Хартію про партнерство 
між НАТО та Україною, що підвищило рівень співробітництва 
Києва з Брюсселем. Очікування цих подій стало додатковим 
стимулом для Росії, аби вона напередодні саміту в травні 
1997 р. підписала з Україною базовий Договір про дружбу, 
співробітництво і партнерство та визнала в такий спосіб тери-
торіальну цілісність України.

Наступний крок у напрямку до НАТО Україна зробила в 2002 р., 
після того як терористичні акти 11 вересня 2001 р. призвели до 
зближення між Москвою та Вашигтоном. Рада національної без-
пеки та оборони прийняла рішення розпочати процес, кінцевою 
метою якого стало б членство України в НАТО. Саме на той мо-
мент зафіксовано найвищий рівень підтримки вступу України в 
Альянс серед українського населення — на рівні 32 %. Всемо-
гутність президента Кучми зробила тут добру справу. Українські 
політичні еліти солідарно підтримали проект євроатлантичної ін-
теграції України, а Верховна Рада у 2003 р. прийняла Закон Про 
основи національної безпеки, в якому інтеграція України в НАТО 

Операція “Активні зусилля” (Active Endeavour): НАТО й Україна 
проводять навчання у Чорному морі
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включно з отриманням повноправного членства оголошується 
ключовим завданням зовнішньої політики.

А ще через рік у найвищих кабінетах української столиці вже 
обговорювали отримання Україною на Стамбульському саміті 
Альянсу 2004 р. запрошення до виконання фінального докумен-
ту на шляху до інтеграції в НАТО — Плану дій щодо членства.

Нагадую: це було 2004 р. за президента Кучми, а не 
2008 р. за президента Ющенка. Сполучені Штати, незва-
жаючи на авторитарний стиль правління Кучми, були не 
проти винагородити Україну таким подарунком, оскільки 
той погодився надіслати чималий військовий контингент 
до Іраку. Проте США хотіли дочекатися перебігу прези-
дентських виборів в Україні. Леонід Кучма відчув себе об-
раженим і скористався відмовою Альянсу як приводом, 
щоб — після розмови з тодішнім президентом Росії Путі-
ним — викреслити з військової доктрини тезу про інтегра-
цію України до НАТО.

Після Помаранчевої революції багато людей сподівалися на 
швидке зближення України із Заходом, першим етапом якого 
мало стати саме членство України в НАТО. При цьому Віктор 
Ющенко у своїй передвиборчій кампанії на президентських ви-
борах, фальшування яких призвело до революції, жодним сло-
вом не обмовився, що має на меті привести Україну до НАТО.

Піднесення було настільки великим, що ті, хто наприкінці 
2004 р. говорив про можливий вступ до НАТО в 2008 р., вважа-
лися надто обережними.2 Цю дату називав не лише тодішній 
посол США в Україні Карлос Паскуаль. Її визначено й у Страте-
гії економічного та соціального розвитку України Віктора Яну-
ковича, який програв президентські вибори.

Таке велике значення, яке надавали саме 2008 р., пояс-
нюється тим, що багато хто боявся — політичні тенденції в 
Росії зроблять пізніший вступ неможливим. Страх перед ра-
дикалізацією російських еліт є однією причин того, що Київ 
напередодні Бухарестського саміту НАТО 2008 р. так напо-
легливо намагався отримати отримати План дій щодо член-

2 Джеймс Шерр. Північноатлантичний альянс допомагає Україні стати сильнішою та 
зміцнюється сам // Дзеркало тижня, № 14, 12–18.4.2008.
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ства (Membership Action Plan). Насправді Україна знаходи-
лася за крок від нього ще в 2004 р., а у 2006 р. — лише за 
півкроку. Але тоді Янукович став прем’єр-міністром і заявив 
у Брюсселі, що український народ ще не готовий до НАТО. 
Є деякі підстави припускати, що це робилося насамперед з 
тактичних причин.3

Для західної аудиторії Янукович наприкінці 2006 р. в інтерв’ю 
німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив: “Україна 
не змінила своєї орієнтації. Як і раніше, нашою стратегічною 
ціллю є входження в євроатлантичний простір”. На уточнюю-
че запитання, чи йдеться про “членство” в НАТО, він ствердно 
додав: “Так. Цю мету ніхто змінювати не хоче”.4

Усе це свідчить, що про жодний “форсований вступ” Укра-
їни до НАТО, про який говорять в Росії та повторюють у дея-
ких європейських столицях, не може бути й мови. Всупереч 

3 Це стверджував один з радників Януковича в розмові з автором.
4 Янукович за членство в НАТО // Главред, 1.11.2006.

Дональд Рамсфельд дякує Леоніду Кучмі за підтримку у війні проти 
Іраку, серпень 2004 р.
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розповсюдженим твердженням, президент Ющенко лише 
продовжив курс, який розпочав його попередник Кучма.

Не американський імперіалізм,  
а власна ініціатива

Інший міф, яким люблять оперувати російські політики та 
їхні вірні прихильники в України та країнах Заходу — так зване 
“втягування” України в НАТО. Серед тих, хто начебто “втягує”, 
є насамперед Сполучені Штати. Насправді Україна сама праг-
не вступити до НАТО, а двері для неї навіть у Вашингтоні не 
тримають відчиненими навстіж.

Україна — єдина держава, яка не є членом НАТО, однак бере 
участь у всіх без винятку операціях Альянсу, включаючи Афга-
ністан. Її внесок у військові операції НАТО більший, ніж внесок 
доброї частини нинішніх членів Альянсу. Проте реакція НАТО 
залишається стриманою. Не виключено, що Україна значно 
далі просунулася б на шляху до Альянсу, якби в 2002 р. у США 
не з’явилося жорстке несприйняття Леоніда Кучми, спричине-
ного так званим “кольчужним скандалом” — Вашингтон підоз- 
рював, що український президент дозволив продаж Іраку ра-
дарної установки Кольчуга. Саме Сполучені Штати стали іні-
ціаторами одного з найбільш принизливих випадків в історії 
української зовнішньої політики: задля того, аби Джордж Буш 
не сидів поруч з Леонідом Кучмою, організатори саміту НАТО в 
Празі 2002 р. при розташуванні учасників за столом замінили 
англійський алфавіт, за яким Україна та Сполучені Штати фігу-
рують поруч, на французький. А коли напередодні Бухарест-
ського саміту НАТО в 2008 р. постало питання надання Україні 
Плану дій щодо членства, адміністрація Буша не доклала до-
статніх зусиль, щоб переконати європейських партнерів про-
голосувати за цю пропозицію.

Не проти Росії, а для України
У Західній Європі багато хто вважає, що українські прихиль-

ники членства в НАТО мають лише одну мотивацію — “захис-
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титися від російських танків”. Насправді такою аргументацією 
керується лише незначна кількість прихильників НАТО. Для 
того, аби зрозуміти, що євроатлантична інтеграція України не 
має антиросійського характеру, достатньо співставити дві циф-
ри. За членство України в НАТО виступає приблизно 30 % насе-
лення; водночас, за різними опитуваннями, до Росії прихильно 
ставляться до 93 % українців.

На переговорах між НАТО та Україною Росія ніколи навіть гіпо-
тетично не згадувалася як можливий супротивник України.5 Крім 
цього, чимало прихильників членства України в НАТО не виклю-
чають членство в Альянсі і Росії — за умови, що вона замість “су-
веренної демократії” будуватиме демократію справжню.

Підтримуючи членство України в НАТО, українці передусім 
роблять певний цивілізаційний вибір — на користь європей-
ської моделі розвитку держави, а не 5-ї статті Вашингтон-
ського договору НАТО. Насамперед тому, що умови вступу 
до Північно-Атлантичного Альянсу є значно менш жорсткими, 
ніж до Євросоюзу. Багато українців вбачають у вступі в НАТО 
єдину можливість, за допомогою якої Україна змогла би пе-
реміститися в зовсім іншу систему геополітичних координат. 
А водночас допомогла б раз і назавжди зрозуміти Росії, що 
час реанімації імперії у будь-якому її вигляді безслідно минув. 
Адже поки в Москві будуть плекати надії, що новий пострадян-
ський союз під її чітким керівництвом можливий, доти ситуація 
в цьому регіоні залишатиметься напруженою, а сама Росія — 
непередбачуваною і навіть небезпечною.

Твердження про те, що амбіції України інтегруватися до 
НАТО є найбільшим збудником російської агресивності, — 
невірне. Найнижчої точки українсько-російські стосунки 
досягли не за часів Віктора Ющенка, коли ривок у бік НАТО 
виглядав найбільш реальним, а за президентства Леоніда 
Кучми. У 2003 р. Росія та Україна опинилися на межі військо-
вого конфлікту через суперечку довкола острова Коса Тузла. 
Досвід країн Центрально-Східної Європи підтверджує: Росія 
йшла на загострення відносин з Польщею, Чехією чи Угорщи-

5 Андрій Фіалко. Україна–НАТО: ти пам’ятаєш, як все починалось? // Дзеркало тижня, 
№ 30, 5–19.8.2006.
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ною до їхнього вступу в НАТО, але ніколи — після. Стосунки 
між Росією та країнами Балтії після вступу останніх до Альян-
су теж покращилися.

Якщо вважати вибір України на користь НАТО антиро-
сійським, то тоді, вочевидь, слід вважати так само анти-
російським і вибір України на користь інтеграції до Євро-
пейського Союзу. Адже НАТО та Європейський Союз для 
більшості українських симпатиків Альянсу є двома сторо-
нами однієї медалі. Навіть ті, хто вважає, що схему для кра-
їн Центрально-Східної Європи “в Євросоюз через НАТО” 
не можна застосувати до України, погоджуються: членство 
в НАТО дасть змогу подолати існуючі у країнах-скептиках 
психологічні бар’єри, які стоять на заваді до вступу Украї-
ни в ЄС. Адже членство у НАТО сигналізує: “Вони — свої”. 
Після повернення Франції у військову структуру Альянсу 
більшість європейських країн є повноправними членами 
обох організацій. Тому вступ України в НАТО допоміг би 
зрозуміти їхню логіку прийняття рішень і запозичити у них 
досвід урядування.

У багатьох країнах Європейського Союзу відхиляють 
поєднання двох процесів — інтеграції в ЄС і НАТО. Але 
якраз там і визнали їх взаємозв’язок перед Бухарест-
ським самітом НАТО, заявляючи, що Україні потрібно 
“якомога менше НАТО, і якомога більше Євросоюзу”.6 
Таку формулу в українській столиці сприймають з певним 
скепсисом, тому що розуміють: реальна (а не віртуальна) 
інтеграція України в ЄС — набагато більший виклик для 
Росії, аніж інтеграція України до НАТО. Москва робить ви-
гляд, що євросоюзівський вибір Києва її зовсім не лякає 
лише тому, що чудово розуміє — членство України в ЄС є 
сьогодні чимось абсолютно ілюзорним. Україна вже мала 
аналогічну ситуацію — за часів Кучми Росія особливо не 
протестувала проти намірів Києва вступити до НАТО, бо 
розуміла, що за цього президента Україна не має шансів 
туди потрапити.

6 Winfried Schneider-Deters. EU — nicht NATO! Thesen zur Zukunft der Ukraine // 
OsteurOpa, 1/2010, с. 55–64.
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Крім того, українські прихильники членства в НАТО роз-
глядають програми, які надає Альянс у вигляді Плану дій 
щодо членства чи Річної національної програми як інстру-
менти для модернізації країни. Оскільки український бю-
рократичний апарат страшенно неповороткий — жорсткий 
зовнішній моніторинг узгоджених реформ є надзвичайно 
важливим.7 Саме тому відмову в ПДЧ багато українських 
прихильників НАТО сприйняли як відмову підтримати ре-
форми в Україні.

Звісно, міркування безпеки також мають значення. У Києві 
не вважають НАТО ідеальним союзом. Але кращої системи 
колективної безпеки на сьогодні не існує. В Україні це добре 
знають. Київ неодноразово мав змогу приєднатися до ство-
реної Росією Організації договору про колективну безпеку 
(ОДКБ). Але там Москва приймає рішення фактично одно-
осібно. Вже це відклякує. Чому багато країн хочуть вступити 
в НАТО і практично ніхто не рветься в ОДКБ? Навіть найвір-
ніший союзник Москви — Білорусь — дотепер противилася 
будь-якому поглибленню інтеграційних процесів всередині 
об'єднання.

Не голосування, а інформація
Однією з найбільших перешкод інтеграції України до НАТО 

називають низьку підтримку членства серед населення: не 
більше 30 % — за, близько 60 % — проти. Подібним чи-
ном розподіляються голоси в Німеччині, коли йдеться про 
підтримку населенням участі німецьких солдат в операції в 
Афганістані. У кожному з цих випадків постає питання: хто 
має приймати рішення — обраний уряд чи безпосередньо 
народ. Українські прихильники членства в НАТО воліють 
апелювати до іншої цифри — на момент прийому до НАТО 

7 Стососно вимог реформаторів щодо жорсткого зовнішнього контролю на прикладі 
стосунків з ЄС див.: Julia Langbein. A la carte: Die Ukraine und der Freihandel mit der EU 
// OsteurOpa, 2–4/2010, с. 359–371, про це с. 371. — На потенціалі НАТО для приско-
рення реформ в Україні наголошують Інна Мельниковська і Райнер Швайкерт, див.: 
Inna Melnykovska, Rainer Schweickert. Europäisierungsmotor. Die NATO und die Ukraine 
// OsteurOpa, 9/2009, с. 49–64.
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Іспанії в 1982 р. рівень підтримки цього кроку серед на-
селення становив менше 20 %. Через чотири роки на кон-
сультаційному референдумі членство в Альянсі схвалили 
52,5 % іспанців. У Словаччині в 2000 р. членство в НАТО 
підтримували лише 42 % населення, а в 2002 р. — вже 
61 %. Щоправда, Словаччину тоді вже запросили в Альянс, 
а через два роки вона стала членом НАТО. Україні сьогодні 
до членства далеко.

Звісно, Україна — не Іспанія і навіть не Словаччина. Поки 
рівень підтримки населення не сягне заповітної межі в 50 %, 
про членство України в Альянсі навряд чи може йтися взагалі. 
Тому Юлія Тимошенко у передвиборчій кампанії перед прези-
дентськими виборами 2010 р. постійно наголошувала, що ре-
ферендум є обов’язковою умовою членства України в НАТО. 
Водночас вона заявляла, що пріоритетом для України є участь 
в Європейській політиці безпеки та оборони (ESDP). Чому? 
Вона добре знала, що більшість українців налаштовані проти 
НАТО, але ще ніколи не чули про ESDP.

Замість того, щоб просто констатувати цифру противни-
ків НАТО, набагато важливіше звернути увагу на декілька 
речей, які зазвичай залишаються поза кадром. По-перше, 
30 % підтримки — це досить велика цифра. Третина насе-
лення виступає за вступ до НАТО, незважаючи на масовану 
антинатівську кампанію в Україні, яку проводять зазвичай 
за російські кошти, на популярність російських мас-медіа 
на території України та на відсутність консенсусу політич-
них еліт у цьому питанні. До того ж постійні вибори в Україні 
зробили тему НАТО надзвичайно політизованою. Не лише 
всі політичні сили орієнтуються на результати опитувань. 
Деякі партії навіть будували свою передвиборну кампанію 
виключно на лозунгах “не допустити Україну в НАТО”. Пока-
зово, що жодна з них — ні Прогресивна соціалістична партія 
одіозної Наталії Вітренко, ні блок Не Так, створений колиш-
нім керівником адміністрації президента Кучми — успіху не 
добилася.

По-друге, Україна досі не спромоглася провести масштабної 
інформаційної кампанії про НАТО. Тому більшість населення не 
знає, що НАТО часів “холодної війни” та нинішній Альянс — це 
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дві різні організації. За результатами багатьох опитувань, близь-
ко 60 % українців зізнаються, що нічого не знають про НАТО або 
знають дуже мало.8 У Харкові, другому за величиною місті Укра-
їни, розташованому на північному сході, в червні 2008 р. лише 
8 % населення мали достатньо інформації про НАТО.9

Те, що між рівнем обізнаності та підтримкою існує взаємо-
зв’язок, свідчать опитування серед українських офіцерів. Во- 
ни краще поінформовані, ніж середньостатистичний украї-
нець. 41 % офіцерів виступають за членство в НАТО, 40 % — 
проти.10 Крім того, супротивники вступу України до Альянсу 
бояться радше бренду “НАТО”, ніж самої організації. Якщо в 
соціологічних опитуваннях поставити питання про підтримку 
членства не в НАТО, а в Північно-Атлантичному Альянсі, то чис-
ло прихильників раптово збільшується на 10 %. Через низький 
рівень обізнаності серед українського населення немає сен-
су говорити про проведення референдуму щодо членства в 
НАТО вже найближчим часом, на чому наполягають опоненти 
євроатлантичної інтеграції України.

Не смерть, а кома
Сьогодні для України небезпечними є не стільки старі ра-

дянські міфи про НАТО, а нові, які створюються російською 
пропагандою. Наприклад, міф про те, що Росія в разі вступу 
України до НАТО запровадить візовий режим для її громадян. 
Твердження, що Україна не може вступити до НАТО, бо тут 
живе забагато етнічних росіян, теж є нісенітницею. Володи-
мир Путін на Заході декілька разів називав цифру 17 мільйо-
нів. Насправді йдеться про 17 % населення, а це менше, ніж в 
Латвії чи Естонії, що є членами НАТО.

Всупереч поширеній думці, люди, які виступають проти 
членства України в НАТО, в основному не є прихильника-

8 Каталізатор реформ // Атлантична панорама, № 4–5, жовтень 2009 р., www.atp.mil.
gov.ua/number/23-24/2.htm.

9 Україна–ЄС–НАТО: міфи та реалії // Дзеркало тижня, № 40, 17–23.10.2009.
10 Розвиток відносин Україна–НАТО та сучасний стан інформування громадськості 

з питань євроатлантичної інтеграції. Збірник навчально-методичних матеріалів. 
Київ, 2008.
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ми якихось союзів з Росією. Зазвичай вони хочуть бачити 
Україну нейтральною — такою собі другою Швейцарією. На 
їхню думку, нейтральний статус може гарантувати Україні 
добрі відносини одночасно з Росією та Заходом. Яка “ко-
ристь” від такого нейтралітету, можна переконатися на 
прикладі Молдови, де нейтральний статус зафіксовано в 
конституції.

Після перемоги на президентських виборах Віктор Янукович 
вкотре оголосив тему вступу України в НАТО “мертвим” питан-
ням. Але, як свідчить новітня історія України, це питання буде 
лише “тимчасово мертвим” — поки знову не настануть кращі 
часи для західної інтеграції України.

З німецької переклав Юрій Дуркот
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Відносини Польщі з Україною

Після колапсу комуністичної системи Польща особливо під-
тримувала Україну. Це пояснюється зацікавленістю в економіч-
ній та політичній стабільності сусіда, історично-культурними 
зв’язками та геополітичним розрахунком. Україна практично 
була частиною парадигми польської державної політики. Вар-
шава вбачала свою місію у тому, щоб привести Україну в НАТО 
та ЄС. Однак перепони виявилися високими. У двосторонній 
співпраці в економіці та політиці очікування є вищими, ніж ре-
зультати. Розчарування стає щораз більшим. Щоправда, Поль-
ща залишається адвокатом України, але її політика стає праг-
матичнішою.

Стосунки з Україною для Польщі є центральним еле-
ментом її зовнішньої, європейської та східної політики. У 
1991 р. Польща першою визнала незалежність України. 
Відтоді польські та українські політики визначають стосун-
ки між країнами як “стратегічне партнерство”. Зміцнення 
української державності та зближення, ба навіть інтегра-
ція України в європейські та трансатлантичні структури 
співпраці стали ядром зовнішньополітичних зусиль Поль-
щі; вони фактично стилізувалися як частина парадигми 
польської державної політики. Як член НАТО і ЄС, Варшава 

 Кай-Олаф Ланґ (нар. 1967 р.), д-р політичних наук, науковий співробітник фонду 
“Наука і політика”, Берлін.
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в обох організаціях безперестанку пропагує “політику від-
критих дверей” для України.

Заангажованість Варшави базується на проукраїнському 
консенсусі, який утворився серед польських еліт після 1989 та 
1991 рр. і наклав відбиток на східно- і зовнішньополітичну “док-
трину” нової Польщі. Вона живиться з трьох джерел. По-перше, 
Польща як країна, що знаходиться на периферії Європейського 
Союзу, зацікавлена у зменшенні економічного і цивілізаційного 
розриву з найважливішим сусідом на сході та у взаємному пе-
реплетінні економік і суспільств, зокрема, у прикордонних регі-
онах, а також на загальнодержавному рівні. По-друге, зв’язки з 
Україною є тісними історично та ментально. Вони базуються на 
спільному досвіді у Речі Посполитій, на існуванні польської мен-
шини в Україні,1 на суспільних середовищах, які мають коріння у 
регіонах, що сьогодні належать до України, та на все ще значній 
присутності в культурній пам’яті. Адже 

у свідомості багатьох поляків і особливо післявоєн-
ної еміграції колишні польські східні території (kresy 
wschodnie), навіть якщо визнається їхня багатоетніч-
ність, залишаються інтегральною частиною Польщі.2

По-третє, у Польщі перемогла концепція східної політики, яка у 
тісній, добросусідській, спрямованій на подолання історичних кон-
фліктів співпраці з безпосередніми сусідами на сході вбачає можли-
вість додатково застрахувати себе від експансіонізму з боку Росії.3 
За цією концепцією, суверенна і прозахідна Україна є наріжним ка-

1 Під час останнього перепису населення в Україні у 2001 р. 144.000 опитаних назвали 
себе поляками. Організації польської меншини вважають цю цифру заниженою. Мі-
ністерство закордоннихх справ Польщі. Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą. 
Варшава, 2009, с. 242–254, www.msz.gov.pl/files/docs/polonia/Raport_PPG.pdf.

2 Jakub Olchowski. Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość RP // Andrzej Gil, Tomasz 
Kapuśniak (Wyd.). Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja. 
Lublin, Warszawa, 2009, с. 85–102, с. 97.

3 Цей підхід продовжує традиції паризького емігрантського журналу “Культура” та його інте-
лектуального провідника Єжи Ґєдройця. Разом з публіцистом Юліушем М’єрошевським 
(Juliusz Mieroszewski) він розвинув концепцію “УЛБ”, яка передбачала першочергову співп-
рацю Польщі з Україною, Литвою та Білоруссю. Ці міркування сягають своїм корінням дав-
ніших традицій східної політики, зокрема, “прометеїзму” міжвоєнного періоду або ж “яґел-
лонського” розуміння політики, яка спрямована на східні території Речі Посполитої.
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менем порядку, який гарантує геополітичний плюралізм на постра-
дянському просторі та безпеку для Польщі. Україну розглядають як 
ключовий елемент збереження балансу сил у Євразії.4 Багато хто й 
сьогодні поділяє думку, висловлену понад десятиріччя тому тодіш-
нім міністром закордонних справ Броніславом Ґеремеком:

Якщо вона [Україна] залишатиметься незалежною, від-
родження російської імперії є неможливим.5

Отже, Україна є для Польщі модернізаційним проектом, од-
ним з аспектів власної культурної ідентичності та не в останню 
чергу геополітичним імперативом. Ще на початку 1990-х рр. 
офіційна Варшава сформулювала на цій основі ідею польсько-
української спільноти інтересів. Виникли численні структури 
політичного і суспільного діалогу. Хоча образ України в Польщі 
загалом є негативним, а історично обумовлені чутливі відмін-
ності зберігаються, співпраця з Україною у польській зовнішній 
політиці завжди була одним із основних пріоритетів.6 Помаран-
чева революція та успішне посередництво Польщі, а також її 
членство у ЄС стали новим поштовхом — польська політична 
“українська місія”7 мала тепер перенестися у ЄС (і НАТО).

Хоча офіційно у Польщі й надалі дотримуються ідеї особ-
ливих, “стратегічних” стосунків з Україною, сумніви у до-
цільності й ефективності польської політики щодо України 
висловлюються щораз частіше. Погляд на важливі галузі 
польсько-українських стосунків показує: цей скептицизм по-
яснюється і тим, що Польща, незважаючи на різноманітні зу-

4 “Ukraine is a genuine, if messy democracy, but is also a swing country for the balance 
of power on the Eurasian landmass.“ Address by His Excellency Mr. Radosław Sikorski 
Minister of Foreign Affairs of Poland. The Barack Obama Promise: A European View. The 
Atlantic Council. Washington, 19.11.2008, www.msz.gov.pl.

5 Bronisław Geremek. O polskiej ziemi, Ukrainie i Clintonie // Gazeta Wyborcza, 3.4.1998.
6 Щодо польської думки про Україну див.: Joanna Konieczna. Polacy–Ukraińcy, Polska–

Ukraina: paradoksy stosunków sąsiedzkich. Fundacja Batorego. Warszawa, 2003,
 www.batory.org.pl/doc/paradoksy.pdf. Щодо історичної спадщини див. статтю Андреа-

са Каппелера у цьому виданні, с. 13-40.
7 “Для Польщі Україна — це місія, для ЄС — переважно проблема”. Roman Wolczuk. 

Polish-Ukrainian Relations: A Strategic Relationship Conditioned by Externalities // Marcin 
Zaborowski, David H. Dunn (Eds.) Poland: A New power in Transatlantic Security. Portland, 
2003, с. 143–148, 149.
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силля, може похвалитися лише обмеженими успіхами, які су-
проводжуються численними невдачами і стагнацією.

Безпекова політика
Сильна стратегічна і геополітична мотивація щодо України 

проявляється у постійній активності Польщі в безпековій політи-
ці заради свого сусіда. З одного боку, Україна повинна отримати 
конкретну можливість вступу до НАТО. З іншого боку, щораз інтен-
сивніші зв’язки в оборонній політиці, військовій галузі і, можливо, у 
виробництві озброєнь мають тісніше пов’язати Україну з трансат-
лантичними і (західно)європейськими безпековими структурами.

Як член НАТО Польща спочатку домагалася, щоб Альянс не ціл-
ком підпорядковував свої стосунки з Україною співпраці з Росією. 
Здавалося, такий ризик став доволі значним особливо після 11 ве-
ресня 2001 р., коли США у боротьбі з міжнародним тероризмом 
розпочали нову прагматичну політику стосовно Росії. Крім того, 
Україна в цей час з власної вини опинилася поза грою, оскільки 
внутрішньополітичні події на зразок скандалу з Кольчугою (йдеть-
ся про начебто продані Іраку системи озброєнь в обхід санкцій 
ООН, про що буцімто знав президент Кучма) викликали гостру 
критику у Вашингтоні. З певним успіхом Польщі вдалося домогти-
ся того, щоб контакти Альянсу з Україною все ж поглиблювалися. 
Присутність українського контингенту в стабілізаційному секторі 
під керівництвом Польщі у повоєнному Іраці відіграла, певно, важ-
ливу роль у тому, що американці знову стали прихильно дивитися 
на перспективи українського членства в НАТО.

Після Помаранчевої революції рамкові умови змінилися. Тепер із 
Києва, особливо від нового президента Віктора Ющенка, надходи-
ли сильніші сигнали про зацікавленість у членстві в НАТО. Польське 
прохання про “політику відкритих дверей” щораз більше перетво-
рювалося на вимогу того, що НАТО має надати Україні чітку пер-
спективу членства і прийняти спрямований на це план дій (ПДЧ).8 

8 Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Адам Ротфельд у програмній 
промові в Сеймі 21.1.2005; Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej 
przedstawiona na posiedzeniu Sejmu 21 stycznia 2005 roku przez Ministra Spraw 
Zagranicznych RP prof. Adama Daniela Rotfelda, www.msz.gov.pl.
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Таким чином, позиція Польщі була дуже близькою до політики 
адміністрації Буша, яка щораз чіткіше виступала за те, щоб під 
час наступного розширення НАТО врахувати Україну та Грузію. 
Водночас спротив Німеччини, Франції та інших країн-членів 
НАТО проти швидкого прийому обох країн в Альянс спричинив-
ся до зростаючого невдоволення у Варшаві. На саміті НАТО в 
Бухаресті у квітні 2008 р. Альянс, щоправда, підтвердив прин-
ципову можливість для України і Грузії стати членами НАТО, але 
відмовив їм у зобов’язуючому плані дій. Критики у Варшаві оці-
нили це не лише як стратегічну помилку, але і як поступку Мо-
скві. На їхню думку, це означало, що Росія фактично отрима-
ла право втручатися в автономні рішення незалежних держав. 
Особливо рішуче відреагував президент Лех Качинський, який 
опосередковано закликав зняти оголошену Польщею напри-
кінці 2006 р. блокаду переговорів між ЄС та Росією стосовно 
нової Угоди про партнерство і співробітництво лише тоді, коли 
буде знайдено задовільне рішення для українських амбіцій 
щодо членства у НАТО.9

П’ятиденна війна між Росією та Грузією влітку 2008 р. по-
силила стурбованість Польщі безпекою України. Міністр за-
кордонних справ Сікорський у зв’язку з війною на Південному 
Кавказі, маючи на увазі Україну, вимагав: будь-яка спроба змі-
нити кордони в Європі “за допомогою сили або агресії” має 
призвести до “пропорційної реакції” атлантичної спільноти.10

Але згодом завзяття Польщі у справі членства України в 
НАТО пішло на спад. За президента Обами США відклали роз-
ширення Альянсу. Водночас Варшава щораз краще розуміла, 
що перспективи членства у НАТО для України є майже нере-
альними доти, доки розсварене між собою українське керів-
ництво не досягне згоди і не здобуде достатньої підтримки 
серед населення. Тепер пріоритетом для Варшави є спряму-
вання зусиль у зовнішній і безпековій політиці на те, щоб не 
виникла стратегічна ситуація, яка зробить членство України в 
НАТО структурно неможливим. Тому Польща наполягає, щоб 
у рамках потенційних переговорів з Росією про нову європей-

9 Ukraina do NATO lub blokujemy rozmowy z Rosją // PAP, 9.4.2008.
10 The Barack Obama Promise… [виноска 4].
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ську архітектуру безпеки не надати Москві права вето на на-
міри країн пострадянського простору щодо західної інтеграції 
і вступу в НАТО.

Польща намагається й надалі розвивати безпекову і вій-
ськову співпрацю України з НАТО та окремими країнами-
членами Альянсу.11 Зразковим проектом кооперації є 
спільний батальйон УКРПОЛБАТ. Створений у 1998 р. під-
розділ може брати участь у міжнародних миротворчих мі-
сіях згідно з мандатом ООН і від 2000 р. виконує місію в 
Косово. Свіжого імпульсу очікують від створення тристо-
ронньої польсько-литовсько-української бригади. Ця вій-
ськова частина має налічувати 4.500 солдат, використову-
ватися у стабілізаційних місіях ООН, ЄС та НАТО і зблизити 
Україну з “євроатлантичними структурами”.12 У листопаді 
2009 р. міністри оборони трьох країн підписали деклара-
цію про наміри. Підрозділ має бути повністю боєздатним 
у 2013 р.13

Енергетична сфера
Україна є важливим партнером Польщі в енергетичній 

політиці й енергетиці. Центральним є значення України 
як транзитної країни для імпорту природного газу з Росії. 
Через Україну до Польщі надходять приблизно дві трети-
ни імпортованого газу.14 Польща висловилася проти про-
позицій, які могли би послабити позиції України як країни-
транзитера. Наприкінці 1990-х рр. російський державний 
концерн Газпром висунув ідею обійти Україну за допомо-
гою нової гілки газопроводу, яка йшла б з Росії через Бі-
лорусь і Польщу в Словаччину. Москва хотіла таким чином 
запобігти начебто нелегальному відбору газу Україною. 

11 Наприклад, з 1997 р. проводяться польсько-українсько-британські маневри.
12 Має бути закладено фундамент і для створення бойової групи ЄС. List intencyjny w 

sprawie LITPOLUKRBRIG podpisany. Повідомлення Міністерства оборони Польщі від 
16.11.2009, www.mon.gov.pl/pl/artykul/8211.

13 Wojsko trojga narodów // Gazeta Wyborcza, 17.11.2009.
14 Europejski Bank Inwestycyjny. Analiza rynku gazu w Polsce do roku 2035, August 2008, 

www.centrumfede.pl/dc/inne/GMS_PL_final.pdf.
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Проект, який намагалися реалізувати Газпром та його за-
хідні партнери, у Польщі майже одностайно відхилили, 
оскільки Варшава не хотіла ослабити Україну ні економіч-
но, ні політично.

Другою великою темою польсько-українських енергетич-
них стосунків є будова нафтопроводу, який має відкрити 
нові можливості для транспортування нафти з Каспійського 
регіону до Європи. Наприкінці 2001 р. Україна повідомила, 
що вона готова ввести в експлуатацію новий нафтопровід, 
який веде з чорноморського порту Одеса до західноукраїн-
ського міста Броди, де він з’єднується з південною гілкою 
нафтопроводу Дружба. З технічної точки зору в цей спосіб 
створено можливість для транспортування нафти з Каспій-
ського регіону через південну гілку Дружби на Захід (у Чехію) 
без проходження Босфору танкерами. Польща зацікавлена 
у побудові частини нафтопроводу між Бродами та північною 
гілкою Дружби. В такий спосіб Плоцьк у центральній частині 
Польщі чи розташований там найбільший польський нафто-
переробний завод PKN Orlen отримав би нове джерело по-
стачання.

Оскільки йдеться про нафту з Азербайджану або Серед-
ньої Азії, це стало б внеском у диверсифікацію польського 
імпорту. Крім того, з Плоцька нафту можна було б тран-
спортувати далі через польський нафтопорт у Ґданську або 
ж через прокладений до Німеччини нафтопровід Дружба. 
Щоправда, реалізація проекту Одеса–Броди–Плоцьк бло-
кувалася до цього часу через те, що українська частина 
нафтопроводу використовувалася в реверсному напрямку 
для експорту російської нафти через Чорне море. Понад-
то у Польщі існували сумніви щодо рентабельності проек-
ту — адже залишається неясним, чи вдасться забезпечити 
достатню кількість нафти з інших країн поза Росією для за-
вантаження нафтопроводу.

Нові імпульси надійшли від зустрічі президентів Польщі, 
балтійських країн, України, Грузії та Азербайджану, яка відбу-
лася у травні 2007 р. у Кракові. Метою цього енергетичного 
саміту було створення спільного простору транспортуван-
ня енергоносіїв між Каспійським регіоном, Чорним морем і 
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Балтійським морем.15 Фактично йдеться про те, щоб дійти 
згоди щодо нових маршрутів транспортування в обхід Росії. 
Центральним проектом став так званий Євро-Азійський наф-
тотранспортний коридор (EAOTC), інтегральною складовою 
якого є магістраль Одеса–Броди–Плоцьк. Фірма Сарматія, у 
якій беруть участь польські та українські партнери і якій дору-
чили реалізацію цього проекту, розширилася — до неї увійшов 
виробник, азербайджанський нафтовий концерн SOCAR. У та-
кий спосіб реалізація проекту мала би прискоритися. У довго-
тривалій перспективі через систему нафтопроводів плануєть-
ся транспортувати до 40  т нафти, з яких від 8 до 10  т могли б 
потрапляти на нафтопереробні заводи у Польщі. На початку 
2010 р. польський уряд вирішив виділити з фонду регіональ-
ної політики ЄС близько 495  злотих на будівництво магістралі, 
що мало б коштувати приблизно 1,8 млрд. злотих.16 Але без 
рішучих активних дій нового українського уряду, спрямованих 
на забезпечення зміни напрямку транспортування нафти між 
Одесою і Бродами, реальних шансів на швидку реалізацію но-
вого транспортного коридору не існує.

В електроенергетиці до цього часу співпраці практично не 
існувало. У Польщі вбачають великий потенціал в імпорті елек-
троенергії з України. У Ряшеві (Жешуві) на південному сході 
Польщі закінчується лінія 750 кВ, яка йде до Хмельницької 
АЕС, але не використовується. Міністерство економіки Польщі 
роками обіцяє ввести цю лінію в експлуатацію, однак до цього 
часу даний проект так і не зрушив з місця.17

Економічні стосунки
Економічні контакти між Польщею та Україною залишаються 

далеко позаду проголошеної політичної ваги. Частка України 
в польському експорті становить менше 4 %, а в імпорті — 

15 Joint Statement on the Caspian-BlackSea-Baltic Energy Transit Space. Kiev, 22.–
23.5.2008, www.president.gov.ua/en/content/energosummit_3.html.

16 Wstępna umowa na dofinansowanie z UE dla ropociągu Odessa–Brody // PAP, 1.2.2010.
17 Ministerstwo Gospodarki. Program dla elektroenergetyki, 27.3.2006. — Protokół 

III posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy 
Gospodarczej, 18.–19.6.2009, www.mg.gov.pl.
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близько 1 %; з точи зору Польщі вона не є ринком, який має ве-
лике значення. І все ж таки роль України в польській зовнішній 
торгівлі не слід недооцінювати — з жодним іншим партнером 
Польща не має такого високого позитивного сальдо. У зв’язку 
з великим негативним торговельним сальдо Польщі цей факт 
є досить важливим.

Вперше після періоду великих економічних потрясінь на 
пострадянському просторі наприкінці 1990-х рр. міжнародна 
фінансова криза 2008 р. знову спричинила спад в польсько-
українській торгівлі. У 2009 р. експорт в Україну та імпорт з 
України знизилися порівняно з 2008 р. відповідно на 49,3 % та 
48,1 %, а отже, сильніше, ніж загальне падіння обсягів поль-
ського експорту та імпорту.

Низьким залишається і обсяг інвестицій. З України дотепер 
великі інвестиції майже не надходили. У 2005 р. український 
виробник автомобілів АвтоЗАЗ купив майже 20 % акцій заводу 
з виробництва легкових автомобілів FSO. У тому ж році Інду-
стріальний Союз Донбасу з Донецька придбав за 379  доларів 
металургійний комбінат у Ченстохові. У 2006–2007 рр. кон-
церн придбав контрольний пакет акцій Ґданської корабельні, 
яка опинилася у скрутному становищі.

Польські підприємства не належать до найбільших інвес-
торів в Україні. У загальній кількості іноземних інвестицій від 
2000 до кінця 2008 рр. фірми з Польщі вклали майже 865  до-
ларів, або 2,2 % від загального обсягу; країна посідала 12 міс-
це серед найбільших іноземних інвесторів.18 Польські інвести-
ції спрямовувалися передусім у фінансовий, а останнім часом 
ще й у промисловий та виробничий сектори. У 2008–2009 рр. 
польські підприємства вперше за багато років знову виводили 
гроші з України; численні інвестиційні проекти заморожено.

Поруч з економічною кризою причиною цього є зростаюче не-
вдоволення несприятливими рамковими умовами в Україні.19 
Сюди належать як проблеми загального характеру, як-от неясні 
приписи, часті зміни митних правил, труднощі при поверненні 

18 Державний комітет статистики України, www.ukrstat.gov.ua.
19 Polscy inwestorzy uciekają z rynków wschodnich // Rzeczpospolita, 5.10.2009. — Ukraina 

nie dla polskich firm // Rzeczpospolita, 5.10.2009.
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ПДВ, свавілля органів влади чи корупція,20 так і випадки, які сто-
сувалися безпосередньо польських підприємств. Широкий роз-
голос у мас-медіа мала суперечка довкола польського виробни-
ка пінопласту, фірми Organika, яка купила фабрику під Львовом. 
Після заміни українського директора підприємства дійшло до 
серії дивних випадків — спочатку на території підприємства ста-
лася пожежа, згодом органи місцевої влади заборонили продов-
жувати виробництво з “екологічних причин”, нарешті, частина 
місцевих мешканців заблокувала територію фабрики. Відповідні 
українські служби на це ніяк не відреагували.21

Польська сторона поскаржилася на цей випадок на офіцій-
ному рівні, вказавши й на інші проблеми польських інвесторів 
та позірні протекціоністські заходи.22 Отже, якщо сформулюва-
ти обережно, польсько-українські економічні стосунки мають 
загалом великий потенціал. Польща намагається поглибити 
економічні і торговельні стосунки за допомогою супровідних 
заходів. Наприклад, нових імпульсів очікують від Польсько-
української урядової комісії з питань економічної співпраці.

Крім того, є ряд галузевих комісій, які займаються дотич-
ними до економіки аспектами, наприклад, комісії з питань 
сільського господарства чи співробітництва регіонів. Існують 
також форуми для бізнесменів, як-от Польсько-український 
економічний саміт. Практичне значення має і створена у 
1992 р. Польсько-українська торгово-промислова палата.

Візова проблематика
Обмежуючим фактором у польсько-українських стосунках є ві-

зові правила. Із вступом до ЄС Польща мусила застосовувати що-

20 Współpraca z Ukrainą w warunkach kryzysu // Gazeta Finansowa, 28.2.2009, www.
gazetafinansowa.pl.

21 Organika nie rezygnuje z walki o fabrykę na Ukrainie // Gazeta Wyborcza, 18.8.2008. — 
Oszukują i palą nasze firmy na Ukrainie // Gazeta Wyborcza, 12.8.2008.

22 Наприклад, заявлено протест проти порушення авторських прав польської фірми 
Herbapol та проти відмови у наданні вже погоджених ліцензій на видобуток і експорт 
природного газу спільним підприємством Dewon, у яке інвестував польський газо-
вий концерн PGNiG; Odpowiedź ministra gospodarki na interpelację nr 2330 w sprawie 
stosunków gospodarczych z Ukrainą. Warszawa, dnia 16 maja 2008 r., http://orka2.
sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/51BFD704. Protokół III posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji 
Międzyrządowej do spraw Współpracy Gospodarczej, 18.–19.6.2009, www.mg.gov.pl.
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раз жорсткіші правила в’їзду для України та інших сусідів. Візовий 
режим ускладнив поглиблення “людського виміру” стосунків і роз-
виток суспільних та економічних контактів у прикордонних регіонах. 
Тому Польща намагається гнучко підходити до процедур в’їзду та 
перетину кордону, залишаючись, однак, в рамках правил ЄС.

Те, що тут є поле для маневру, стало видно під час введен-
ня візового режиму в жовтні 2003 р., якому Польща опиралася 
довше, ніж інші кандидати на вступ до ЄС. Хоча стурбованість 
можливими негативними наслідками від впровадження віз була 
великою, незабаром стало очевидним, що потік відвідувачів 
різко не зменшився. Польща звільнила українських аплікантів 
від візових зборів і видала численні багаторазові та довготри-
валі візи.23 Крім цього, Польща розширила мережу консульств. 
Візові заяви оброблялися у п’яти підсилених додатковим пер-
соналом консульствах у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Луць-
ку. Хоча час від часу все ще надходять скарги на бюрократичні 
перепони і проблеми при подачі заяв (наприклад, корупція для 
скорочення довгих термінів очікування), видається, що поль-
ські представництва працюють ефективніше, ніж консульства 
інших країн ЄС.24 Понад 40 % усіх віз, які видаються в Україні 
країнами-членами ЄС, українці отримують у польських кон-
сульствах. Частка відмов також є значно нижчою.25

Однак ліберальна візова політика була лише тимчасовим рі-
шенням. Після вступу до ЄС Польща прагнула якомога швид-
ше вступити у Шенгенську зону. Приєднання до простору без 
внутрішнього паспортного контролю вимагало жорсткішого 
прикордонного і візового режиму. Після вступу в грудні 2007 р. 
до Шенгенської зони Польща знову почала шукати прагма-

23 Польські громадяни, як і громадяни інших країн-членів ЄС, не потребують україн-
ських віз.

24 У 2005 р. Фонд Баторія провів моніторинг в Україні, Росії, Білорусі та Молдові. 
З’ясувалося, що процес видачі віз у польських консульствах займав порівняно з 
дев’ятьма іншими країнами ЄС найменше часу. У більшості випадків візи видава-
лися протягом одного дня; Visa Policies of European Union Member States. Monitoring 
Report. Warsaw, June 2006.

25 Olga Wasilewska. What to do with visas for Eastern Europeans? Recommendations 
from the perspective of Visegrad countries. Analysis of the visa policies of the Visegrad 
countries, Relative openness. Polish visa policy towards Belarus, Moldova, Russia and 
Ukraine. Batory Foundation. Warsaw, May 2009, www.batory.org.pl.
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тичних рішень, які дали б змогу зробити нові правила в’їзду 
гнучкішими. Однак цього разу межі були значно вужчими, ніж 
у 2003 р. Завдяки угоді між ЄС та Україною та модифікації від-
повідної польсько-української угоди вартість шенгенської візи 
зменшено до 35 євро (стандартна ціна становить 60 євро).26

Бізнесмени, журналісти і родичі українських громадян, які 
мешкають у Польщі, можуть отримувати багаторазові візи тер-
міном дії до 5 років, 14 груп можуть бути звільнені від оплати 
за візу.27 Ширше почала застосовуватися видача національ-
них віз. Вони дають право на тривале перебування лише у тій 
державі Шенгенської зони, яка видала візу. Їхню вартість теж 
встановлено на рівні 35 євро.28 Власники “карти поляка”, по-
свідчення, що видається польськими установами представ-
никам польської меншини і яке дає певні привілеї у Польщі, 
можуть вимагати повернення візового збору.

Після тривалих переговорів у липні 2009 р. набула чинності Уго-
да про правила місцевого прикордонного руху між двома країна-
ми. Згідно з директивами ЄС, угода стосується 30-кілометрової 
зони по обидва боки кордону (у виняткових випадках адміністра-
тивні одиниці можуть простягатися вглиб країни до 50 км). З укра-
їнського боку на цій території розташовані близько 1100 населе-
них пунктів з населенням 1,2  осіб.29 Мешканці цих районів можуть 
отримати за 20 євро спеціальний дозвіл — поки що на два роки — 

26 Це стало можливим після того, як Україна підписала з ЄС Угоду про реадмісію осіб. 
Положення набуло чинності одночасно із вступом Польщі у Шенгенську зону. З боку 
польської та української сторони інколи можна почути критику, що Угода про спрощен-
ня оформлення віз на початку означала крок назад, оскільки вона замінила ліберальні 
польські правила, як-от безкоштовні візи. Водночас не можна забувати, що ці правила 
все одно втратили б чинність зі вступом Польщі у Шенген і що без угоди між Україною 
та ЄС візові правила були б ще жорсткішими (як це трапилося з Білоруссю).

27 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy 
o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów 
Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisanej w Kijowie dnia 30 lipca 2003 roku, 
www.msz.gov.pl.

28 Всупереч тенденції, видача таких польських віз типу “D” після 2007 р. сильно зрос-
ла. У 2008 р. кількість цих віз збільшилася з менш ніж 20 тис. приблизно до 111 тис. 
Wasilewska, What to do with visas… [виноска 25].

29 Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Badanie obrotu towarów i usług 
w ruchu granicznym na granicy polsko-ukraińskiej w III kwartale 2009 r. Materiał na konferencję 
prasową w dniu 25 listopada 2009 r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pm_bada_obr_
tow_i_uslug_w_ruchu_granicz_na_granicy.
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для безвізового перетину кордону, який дає змогу перебувати до 
60 днів поспіль у прикордонному регіоні сусідньої країни.30

Незважаючи на ці заходи, кількість подорожуючих з України піс-
ля 2007 р. різко впала. Польські консульства видали у 2008 р. при-
близно на 40 % менше віз, ніж у попередньому році; кількість осіб з 
України, які перетнули кордон, скоротилася майже вдвічі. Оскіль-
ки частка візових відмов лише трохи збільшилася, це є перш за 
все результатом суттєвого зменшення кількості візових заяв (з 
595.000 до 361.000). Вірогідно, таке скорочення пов’язане з під-
вищенням коштів та збільшенням кількості потрібних для подання 
заяви документів.31 Подекуди дійшло до протестів з боку укра-
їнських аплікантів та місцевих органів влади, які звинувачували 
польські установи в тому, що вони не використовують можливості 
для спрощення візової процедури. Перед консульствами — на-
приклад у Львові — утворилися довжелезні черги, у яких профе-
сійні “помічники” робили непоганий бізнес. Відповідно, між 2005 
та 2008 рр. істотно погіршилася й оцінка роботи польських кон-
сульств з боку аплікантів.32 У Польщі теж поширювався спротив, 
оскільки така важлива для структурно відсталих воєводств у схід-
ній частині країни мала транскордонна торгівля спочатку сильно 
постраждала через відсутність українських партнерів. У перші 
тижні після вступу Польщі до Шенгенської зони кількість кіосків 
на польських ринках поблизу українського кордону зменшилася 
майже вдвічі.33 Тому польський уряд наполягає на тому, щоб ЄС в 
рамках Східного партнерства лібералізував свою візову політику. 
Водночас мають відкритися нові консульства — правдоподібно, в 
Івано-Франківську, Вінниці та Севастополі.

Тіні минулого
Прагнення до панування та самовизначення, а також взаєм-

не невизнання культурних відмінностей призвели до тривалих 

30 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów. Ukrainy o zasadach 
małego ruchu granicznego, 28.3.2008, http://bip.kprm.gov.pl/g2/2009_02/568_fileot.pdf.

31 Wasilewska, What to do with visas… [виноска 25].
32 Changes in the Visa Policies of the EU Member States. New Monitoring Report, Batory 

Foundation. Warsaw, 2009.
33 “Polska“: Po Schengen ginie handel na wschodzie Polski // PAP, 29.2.2008.
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фаз польсько-українського конфлікту, відтіснивши водночас 
моменти співпраці у спільній історії.34 Польська недовіра має 
глибоке коріння. В її основі — конфлікти під час козацького по-
встання під проводом Богдана Хмельницького у XVII ст., який 
виступив проти української інтеграції та підпорядкування у 
Польсько-Литовській Речі Посполитій і повернувся в бік Росії.

Проте насамперед криваві сутички між українцями і поляка-
ми у XX ст. призвели до зміцнення поглядів тих поляків, які вба-
чали в Україні вічного суперника. Польсько-українська війна 
1918–1919 рр., і передусім події між 1939 та 1947 рр. обтяжу-
ють стосунки обох держав і живлять у деяких польських середо- 
вищах кліше про неотесаних, брутальних українців.35 Уведен-
ня радянських військ згідно з пактом Молотова–Рібентропа у 
тодішню польську Східну Галичину, яке в Україні подекуди до-
тепер сприймається як основа національного об’єднання, різ-
ня українських націоналістів на Волині й у Східній Галичині під 
час Другої світової війни та депортації польських українців в 
рамках акції “Вісла” у 1947 рр. затьмарювали новітні польсько-
українські стосунки після 1989/1991 рр.

Ці та інші чутливі історичні теми наочно показали необхідність 
спільного опрацювання польсько-українського минулого і на-
родили перспективні спроби двостороннього примирення.36

Лакмусовим папірцем для того, наскільки цей процес розви-
нувся, може вважатися спроба спільного опрацювання волин-
ського конфлікту і вшанування пам’яті жертв. У цій громадянській 
війні, яку Українська повстанська армія (УПА) та інші українські 
воєнізовані групи вели з особливою жорсткістю проти польсько-

34 Наприклад, польсько-українське військове побратимство у 1920 р. у польсько-
більшовицькій війні на базі укладеної Юзефом Пілсудським та провідником Україн-
ської Народної Республіки Симоном Петлюрою в квітні 1920 р. угоди.

35 У проведеному в Польщі опитуванні з нагоди 70-ї річниці початку війни ставилося 
питання про контакти під час війни. Українців оцінили навіть дещо гірше, ніж німців; 
Sondaż 3: Źli Niemcy, źli Ukraińcy // Gazeta Wyborcza, 24.8.2009.

36 До делікатних тем належала також суперечка довкола польського “Цвинтаря захисни-
ків Львова” (Cmentarz Obrońców Lwowa) або “Цвинтаря львівських орлят” (Cmentarz 
Orląt Lwowskich) у Львові. Тут поховано близько 3.000 польських солдат і цивільних, 
які загинули у польсько-українській війні під час боїв за Львів та в Галичині. Похо-
вання були занедбані і за польською ініціативою відновлені після 1989 р. Відкриття 
цвинтаря стало можливим лише у 2005 р. Місцеві органи щоразу висловлювалися 
проти вшанування польських жертв як геройських захисників міста та регіону.
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го населення на Волині та в Східній Галичині, від початку 1943 до 
1944 рр. замордовано десятки тисяч польських цивільних осіб. 
В акціях помсти теж здійснювалися жорстокі напади. Бійці поль-
ського підпілля вбили близько 20.000 українців.

Після довгих десятиліть замовчування роль УПА та україн-
ського національного руху під час Другої світової війни та во-
линського конфлікту опинилася у полі зору суспільства. Не в 
останню чергу завдяки тісним стосункам президентів, які на-
магалися конструктивно включити у порядок денний історичні 
конфліктні питання, вдалося розставити важливі символічні 
акценти. У липні 2003 р. на згадку про 60-у річницю бруталь-
ного нападу українських загонів на волинське село Порицьк 
(сьогоднішня Павлівка) відбулися спільні польсько-українські 
урочистості, під час яких вшановано пам’ять польських меш-
канців місцевості, вбитих під час нападу. Спільна заява керува-
лася принципом “Пам’ять — Скорбота — Єдність”. У церемонії 
взяли участь тодішні президенти Кваснєвський та Кучма. Укра-
їнський президент висловив польським жертвам свої співчут-
тя і засудив насилля проти польського мирного населення.37 У 
травні 2006 року президенти Качинський і Ющенко побували 
на відкритті пам’ятника на греко-католицькому цвинтарі у селі 
Павлокома поблизу Ряшева у Південно-Східній Польщі. Мону-
мент нагадує про майже 350 мирних українців, яких у березні 
1945 р. вбили польські нападники.38

Але саме такі теми як Волинь та Друга світова війна свідчать про 
те, на якій хиткій основі точаться дискусії про польсько-українське 
минуле. У Польщі українська різня часто розглядається як геноцид. 
Передусім організації, які виражають інтереси польських мешкан-
ців східних районів Речі Посполитої, так званих “кресів’ян”, а також 
представники “патріотичних” та націонал-демократичних угрупо-
вань вимагають від представників політичної верхівки Польщі го-
стрішого засудження начебто недостатнього опрацювання акцій 
УПА в Україні. Польський сейм також виходить з того, що на Воли-

37 Про це йдеться у пам’ятній табличці; Uroczystości upamiętniające 60. rocznicę tragedii 
wołyńskiej, 11.7.2003, www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?id=1634&mode=view.

38 Польський президент все ж таки не вибачився перед українською громадою; 
Pojednanie w Pawłokomie bez “przepraszam“ // IAR, PAP, 12.5.2006.
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ні йшлося про “масові вбивства, які мали характер етнічної чистки 
і ознаки геноциду”.39 Не заперечуючи факти загалом, українська 
сторона вказує на те, що при оцінці подій на Волині потрібно вра-
ховувати історичні передумови, передусім становище української 
меншини у міжвоєнній Польщі, а також часами не менш жорстокі 
напади бійців польської Армії Крайової на українське мирне насе-
лення після 1944 р.

Характерним є непорозуміння довкола вшанування колишньо-
го провідника Організації українських націоналістів (ОУН) Степана 
Бандери. В той час, коли довкола нього в частині України вини-
кає новий культ, у Польщі його вважають військовим злочинцем. У 
центр уваги широкого польського загалу Бандера потрапив влітку 
2009 р., коли молодим українцям, які бажали здійснити велопро-
біг на честь Бандери, заборонили в’їзд до Польщі.40 Коли прези-
дент Ющенко за декілька тижнів до президентських виборів у січні 
2010 р. присвоїв Бандері звання Героя України, це викликало різкі 
протести у Польщі. Родичі жертв акцій УПА звернулися до пре-
зидента Качинського з клопотанням, спілка колишніх мешканців 
східних територій Польщі закликала сейм прийняти резолюцію з 
критикою указу президента Ющенка. Перед українськими кон-
сульствами у Польщі пройшли акції протесту.41

Хоча серед експертів вказувалося, що історична політика, 
яку уособлює Ющенко, у зв’язку з політичними реаліями в 
Україні після президентських виборів 2010 року відійде на за-
дній план і що вона має підтримку лише у Західній Україні,42 
саме активні прихильники порозуміння з Україною сприйняли 
цей крок як ляпас. Президент Качинський, який до цього за-
вжди намагався слідкувати, щоб історичні конфлікти не обтя-

39 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie 
tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich, http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/
nazwa/2183_u/$file/2183_u.pdf.

40 MSWiA nie wpuściło do Polski uczestników rajdu Bandery // PAP, 7.8.2009. До питання 
про новітню оцінку Української повстанської армії та Організації українських націона-
лістів в Україні див.: Wilfried Jilge. Nationalukrainischer Befreiungskampf. Die Umwertung 
des Zweiten Weltkriegs in der Ukraine // Geschichtspolitik und Gegenerinnerung. Krieg, 
Gewalt und Trauma im Osten Europas. Berlin, 2008 [= OsteurOpa, 6/2008], с. 167–186.

41 Kresowianie oczekują potępienia decyzji Juszczenki // PAP, 10.2.2010.
42 Tadeusz A. Olszański. Polityka historyczna Juszczenki — próba podsumowania // Tydzień 

na Wschodzie, 27.1.2010, Ośrodek Studiów Wschodnich, www.osw.waw.pl.
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жували співпрацю між двома країнами, зголосився теж. В офі-
ційній заяві президентської канцелярії вшанування Бандери і 
намагання Ющенка надати колишнім воякам УПА статус учас-
ників війни розглядається як удар по “процесу історичного 
діалогу та примирення” між Польщею та Україною.43 Заступ-
ник статс-секретаря у президентській канцелярії з гіркотою 
визнав, що українська сторона ще не підходить з достатнім 
етичним і політичним чуттям до важких історичних питань — і 
це при тому, що Польща церемонією вшанування у Павлокомі 
показала приклад історичної відповідальності та добивалася 
міжнародного визнання спричиненого Сталіним та його по-
плічниками на початку 1930-х рр. голодомору як геноциду.44

Певно, після зміни влади в Україні офіційна історична полі-
тика не буде продовжуватися у дотеперішній формі. І все ж у 
Польщі будуть уважно слідкувати за українським дискурсом 
про минуле. При цьому йдеться про щось більше, ніж історія.

Опосередковано це буде свідченням того, наскільки 
[Україна] спроможна функціонувати у такому багатона-
ціональному і мультикультурному організмі, як ЄС.45

Отже, ставлення до проблеми Волині чи УПА є з польської 
точки зору й мірилом європейської готовності України.

Польща як адвокат України в ЄС
Польща рано почала розглядати ЄС як цінний інструмент для 

просування польських інтересів у справах України та східної 
політики. Ще до вступу в ЄС Польща виступала за інтенсив-
нішу співпрацю Європейського Союзу з Україною та іншими 
країнами Східної Європи. “Східний вимір” європейської зо-

43 Prezydent przeciwko honorom dla Bandery // PAP; 4.2.2010.
44 Z konsternacją przyjęliśmy uhonorowanie Bandery, 23.1.2010, www.prezydent.pl/aktual-

nosci/najnowsze-informacje/art,1142,z-konsternacja-przyjelismy-uhonorowanie-bandery.
html. — До питання про голодомор див.: Vernichtung durch Hunger. Der Holodomor in 
der Ukraine und der UdSSR. Berlin, 2004 [= OsteurOpa, 12/2004].

45 Łukasz Adamski. Zmiana wrażliwości // Nowa Europa Wschodnia, 1/2010, 
 www.new.org.pl/?module=newspaperarticles&id=206.
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внішньої політики мав би, за польськими уявленнями, підтри-
мати процеси стабілізації та модернізації у країнах пострадян-
ського простору. Неформальні думки, висловлені польським 
Міністерством закордонних справ у 2003 р., обґрунтовували й 
уточнювали ці ідеї.

Стосовно України Варшава вимагала від ЄС проведення по-
літики, спрямованої у довгостроковій перспективі на членство 
країни в ЄС. Вона мала б ґрунтуватися на “критичній активній 
діяльності, діалозі та всебічно розвиненій співпраці” та поєд-
нуватися з додатковими допоміжними заходами, оскільки в 
іншому випадку є ризик послаблення позицій тамтешніх ре-
форматорських і прозахідних сил. Укладення угоди про асоці-
ацію з Україною або Молдовою вважалося важливою проміж-
ною метою на шляху до ЄС.46 Міністерство закордонних справ 
Польщі прагнуло презентувати спільний підхід до регіону, у 
який входять Україна, Білорусь, Молдова та Росія. Водночас 
він мав би залишатися достатньо гнучким, щоб поглиблювати 
двосторонню співпрацю.47

Хоча деякі польські пропозиції увійшли в політику сусідства 
ЄС (ENP), яка з 2003 р. почала набувати конкретніших рис, 
Варшава була невдоволена. У нових рамках співпраці браку-
вало важливих польських постулатів. У ЄС не було консенсусу 
щодо надання Україні перспективи членства, бажана інтенсив-
на співпраця стосувалася не лише східних сусідів, але й кра-
їн Середземномор’я. А серед урядів старих країн-членів ЄС 
було чимало таких, які вбачали у тіснішій співпраці з Україною 
непотрібний конфліктний потенціал для стосунків з Росією.

Помаранчева революція принесла розчарування — у Поль-
щі сподівалися, що демократичний прорив в Україні дасть 
вирішальний поштовх і для Брюсселя, і що ЄС зробить тепер 
орієнтованому на Захід керівництву в Києві щедру пропози-
цію. Понадто у Варшаві сподівалися, що завдяки визначній 

46 Non-paper with Polish proposals concerning policy towards the new Eastern neighbours 
after EU enlargement. Без місця та дати, www.msz.gov.pl/Non-paper,with,Polish,proposal
s,concerning,policy,towards,the,new,Eastern,neighbours,after,EU,enlargement,2041.html.

47 Przemówienie Włodzimierza Cimoszewicza, ministra spraw zagranicznych RP // Polityka 
rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów. Звіт про конференцію Фонду 
Баторія. Варшава, 2003, с. 15–24.
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ролі президента Кваснєвського, яку він відіграв як посеред-
ник у Києві, Польща отримає більший вплив на спільну зовніш-
ню і безпекову політику і особливо на східну політику ЄС. Хоча 
щодо останнього пункту й вдалося дечого досягти, проміжні 
підсумки політики сусідства стосовно України були негативни-
ми. Польські спостерігачі критикували, що ЄС був захоплений 
зненацька такою епохальною подією, якою стала зміна влади 
в Україні, і врешті-решт втратив шанс визначити подальший 
напрямок далекосяжних змін в Україні.48

Незважаючи на це розчарування, Польща не відмовилася 
від курсу на лоббістську роботу для України в ЄС. У зростаючій 
політичній чутливості Брюсселя та країн-членів ЄС до значення 
України, у конкретних заходах в рамках Плану дій для України 
чи у виділенні фінансових коштів Варшава вбачала перспек-
тивні можливості для ефективнішої політики сусідства. Тому 
Польща продовжувала супроводжувати ENP конкретними 
пропозиціями. Варшава виступала за нову розширену угоду з 
Україною і намагалася переконати партнерів по ЄС у тому, що 
необхідні подальші стимули для українських реформ. Зусилля 
спрямовувалися не в останню чергу на Німеччину, яка вважа-
ється ключовою країною для політики сусідства і стосунків з 
Україною.

Лише після польських парламентських виборів 2007 р. та 
пов’язаною з ними новою динамікою у європейській політиці 
Варшава наблизилася до своєї мети стати своєрідним генера-
тором європейської східної політики. Разом із Швецією Поль-
ща започаткувала ініціативу Східного партнерства і внесла 
нову динаміку у співпрацю із сусідами у Східній Європі та на 
Південному Кавказі. Варшава розглядає Східне партнерство 
як програму, яка “помножує” польський політичний вплив на 
сусідні країни через використання інструментів ЄС.49 Завдя-
ки Східному партнерству Варшава вбачає зростаючі шанси 
для надання точніше спрямованої допомоги ЄС для України 

48 Paweł Świeżak. Europejska polityka sąsiedztwa. Bilans funkcjonowania na przykładzie 
Ukrainy // Bezpieczeństwo Narodowe, I–II/2007, с. 116–139, с. 126.

49 Виступ міністра Радослава Сікорського у Фонді Баторія, Варшава, 8.10.2009,
 http://msz.gov.pl/Wystapienie,Ministra,Spraw,Zagranicznych,30699.html.
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та інших сусідів і для отримання у довгостроковій перспективі 
принципового статусу кандидата на членство. Водночас Поль-
ща підтримує Україну в численних проектах адміністративної 
реформи. Метою цього є, зокрема, приведення діяльності 
українських адміністрацій у відповідність до стандартів ЄС.50

Від України-місії до втоми від України
З польської точки зору підсумки усіх цих контактів й ініціа-

тив для співпраці не є надто втішними. Членство України в 
НАТО — справа дуже далекого майбутнього. Престижні енер-
гетичні проекти буксують. Економічна співпраця страждає 
від структурних проблем і поганої кон’юнктури. Обмеження 
візового режиму ускладнюють контакти між людьми. Питан-
ня історії можуть зруйнувати результати хиткого примирен-
ня і обтяжити політичну співпрацю. Незважаючи на успішне 
просування Східного партнерства, ЄС не погоджується на 
польські вимоги щодо надання Україні перспективи членства 
та лібералізації візового режиму. До цього додаються ще й 
наслідки української подвійної кризи, тобто, постійного вну-
трішньополітичного конфлікту і міжнародної фінансової кри-
зи. Навіть спільне проведення чемпіонату Європи з футбо-
лу у 2012 р., яке в Польщі спочатку розглядали як шанс для 
співпраці та презентації України в Європі, вважається тепер 
щораз більш ризикованим у зв’язку з повільною підготовкою 
по ту сторону Бугу.

Крім цього, останнім часом накопичилося значне невдово-
лення; один із польських експертів в українських справах го-
ворить навіть про “втому від України” серед польських еліт.51 
Ознаки нового скептицизму в Польщі щодо України й справді 
важко не помітити. Погляд на Україну багатьох польських екс-
пертів у справах Східної Європи, який завжди був доволі твере-
зим, тепер частково позбавляє останніх ілюзій. Адам Ебергард 

50 Współpraca z Ukrainą w roku 2008, www.dsc.kprm.gov.pl/strona.php?id=150. 
 Współpraca z Ukrainą w roku 2009, www.dsc.kprm.gov.pl/strona.php?id=164.
51 Andrzej Szeptycki. Coraz dalej od ideału, у: Nowa Europa Wschodnia, 5/2009,
 http://new.org.pl/?module=newspaperarticles&id=141. 
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з відомого варшавського Центру східних досліджень через 
п’ять років після помаранчевих подій дав нищівну оцінку по-
діям, які відбулися відтоді, й написав про “революцію, якої не 
було”.52 Деякі політики вторують йому — наприклад, депутат 
Європарламенту Павел Залевський, давній прихильник Східної 
політики і України, доходить висновку, що демократія в Україні 
й після 2004 р. залишається лише вивіскою, мас-медіа і суди 
є політично маніпульованими, а замість модернізації держави 
настав параліч. Це стає на заваді дискусії про європейську інте-
грацію та ускладнює впровадження стандартів ЄС.

Це стосується саме тих галузей, на яких дотепер концен-
трувала свої зусилля польська дипломатія. На думку Залев-
ського, Польща мусить зосередитися на економічному спів-
робітництві й інтенсивніше співпрацювати із “синім” сходом 
України і його політичними представниками. Польща має від-
мовитися від “безумовної” співпраці та прагнути проведення 
“прагматичної, кондиціональної, багатовекторної і в перспек-
тиві довготривалої” політики.53

Такі голоси не є новими,54 але тепер вони звучать у новому 
політичному контексті. Принаймні на політичному рівні ста-
рий східнополітичний консенсус зник. В той час, коли табір 
довкола президента Качинського продовжував практикува-
ти примат стосунків з країнами Східної Європи та Південно-
го Кавказу й проводити політику стримування стосовно Росії і 
курс “першості України”, уряд Туска відстоював прагматичну, 
спрямовану на більш активну співпрацю російську політику.55 
Нова предметність у стосунках між Польщею та Росією про-
являється особливо в історичних питаннях — дії російського 

52 Adam Eberhardt. Rewolucja, której nie było. Bilans pięciolecia “pomarańczowej“ Ukrainy, 
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Punkt Widzenia, листопад, 2009.

53 Paweł Zalewski. Dość pomarańczowej klaustrofobii // Gazeta Wyborcza, 15.1.2010. — 
Критику цієї позиції див.: Mirosław Czech. Pomarańczowej klaustrofobii nie było. 
Polemika z Zalewskim o Ukrainie // Gazeta Wyborcza, 27.1.2010. — У подібний до За-
левського спосіб висловився Анджей Шептицький, який вбачає в українських олігар-
хах незамінних партнерів для економічного і політичного співробітництва двох країн; 
Andrzej Szeptycki. Nieuniknieni partnerzy // Nowa Europa Wschodnia, 2/2008,

 http://new.org.pl/index.php?module=newspaperarticles&id=31.
54 Bartłomiej Sienkiewicz. Pochwała minimalizmu // Tygodnik Powszechny, 24–31.12.2000.
55 Bartosz Cichocki, Rafał Świeżak. Co Polska może na Wschodzie? // Bezpieczeństwo 

Narodowe, I–II/2008, с. 7–8, 65–82.
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прем’єр-міністра Путіна під час урочистостей з нагоди 70-ї 
річниці початку Другої світової війни знайшли у Польщі по-
зитивний резонанс. А польсько-російська експертна комісія 
з “важких питань” намагається знайти спільний знаменник в 
оцінці суперечливих подій минулого.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський 
напрочуд відкрито поставив під сумнів яґеллонську традицію 
у польській східній політиці.56 Хоча Сікорський згодом змінив 
акценти своїх висловлювань, прояви сумнівів з приводу доте-
перішньої східної політики з боку головного дипломата озна-
чали порушення табу, яке ще декілька років тому видавалося 
неможливим.57

Звісно, це все не веде до радикальної зміни польської по-
літики стосовно України. Уряд Туска був серед співініціаторів 
Східного партнерства та зробить його, а отже, й стосунки з 
Україною пріоритетом польського головування в ЄС у другій 
половині 2011 р. Польща і надалі відіграватиме активну роль у 
неформальній групі “друзів України” в рамках ЄС. Діалог про-
довжується і на двосторонньому рівні. У грудні 2009 р. керівні 
органи міністерств закордонних справ обох країн вперше про-
вели спільне засідання. Крім того, передбачається створення 
Польсько-українського форуму, а українських гостей запро-
сять у Європейський коледж Натолін.58

Однак у майбутньому польська політика щодо України ста-
не, мабуть, значно прагматичнішою. Новому польському пре-
зиденту Броніславу Коморовському складно буде встановити 
“сердечні” стосунки зі своїм українським колегою Віктором 

56 Radosław Sikorski. 1 września — lekcja historii // Gazeta Wyborcza, 29.8.2009.
57 Сікорський уточнив свою критику. Фактично мова йде не про відмову, а про нову інтер-

претацію цього підходу. Йдеться про те, щоб “поділити плоди європейської інтеграції 
з нашими східними партнерами”. Яґеллонська політика співіснує з “п’ястівською” тра-
дицією, яка означає закріплення Польщі на Заході. Понадто східна політика як спадок 
від Єжи Ґєдройця і розбудова тісних стосунків з сусідами не має реалізовуватися у 
“програмній ворожнечі” з Росією, а повинна супроводжуватися політикою примирення 
між Польщею і Росією; Address by Radosław Sikorski. Stefan Batory Foundation, Warsaw, 
October 8, 2009, www.msz.gov.pl. — Radosław Sikorski. O Giedroycia sporu nie ma // 
Nowa Europa Wschodnia, 1/2010, www.new.org.pl/?module=newspaperarticles&id=204.

58 Wypowiedzi ministrów spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i Petro Poroszenki 
udzielone mediom 25 listopada 2009 r., www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/2009-11-
25%20UKRAINA/MSZ%20PLUA.pdf.
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Януковичем.59 Саме “вісь” між президентами була в минулому 
важливою опорою для польсько-української співпраці. Вод-
ночас прагматичніший підхід Польщі може сприяти тому, що 
саме завдяки “синій” опції в Україні відкриються нові можли-
вості співпраці, наприклад, у галузі економіки.

Твереза східна і російська політика Варшави і український 
президент, який не конфронтує з Москвою, означатимуть, що 
польська співпраця з Україною буде мати менше геополітичне 
забарвлення. Головне завдання Польщі полягає у тому, щоб 
через постійний діалог та поглиблену тематичну співпрацю в 
рамках ЄС міцніше з’єднати Україну з Європейським Союзом. 
Навіть якщо є усвідомлення “багатовекторних” схильностей 
нового українського президента, не можна допустити, щоб 
східний сусід закрив для себе євроатлантичну перспективу. 
Основним принципом польської політики щодо України мало 
б стати не форсування вступу України до ЄС і вже аж ніяк не 
форсування вступу до НАТО, а довгострокове збереження 
“свободи вибору” у зовнішній і безпековій політиці.

З німецької переклав Юрій Дуркот

59 Дорожня карта президентів Качинського і Ющенка для польсько-української співпра-
ці на 2010 р. втратила актуальність. Але багато її позицій залишаються на порядку 
денному, www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/9/809/1/20090
907_mapa_drogowa.pdf.
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Не кількістю, а якістю

Шанси демографічної кризи

Україна знаходиться у демографічній кризі. Кількість на-
селення зменшується, тривалість життя падає вже протягом 
п’яти десятиліть, коефіцієнт народжуваності не забезпечує на-
віть простого відтворення. Наслідком є старіння суспільства. 
До цього додається робоча еміграція. Оскільки зменшення 
кількості населення загальмувати не вдається, слід зосере-
дити всі зусилля на підвищенні якості життя людей.

Україна знаходиться у демографічній кризі. ЇЇ коріння дуже 
глибокі. Проблеми накопичувалися протягом тривалого часу. 
Дві світові та громадянська війни, примусова колективізація, 
три голодомори (1921, 1932–1933, 1947), форсована інду-
стріалізація, масові репресії 1930–1950-х рр., Чорнобильська 
катастрофа, затяжна системна криза 1990-х рр. вкрай нега-
тивно вплинули на природний процес демографічної еволю-
ції. Вони призвели до помітних деформацій вікової структури 
населення та передчасної смерті близько 16 млн. осіб. Все це 
зумовило неминучість вичерпання демографічного потенціа-
лу. Однак і новітні тенденції аж ніяк не сприятливі.

Головною причиною скорочення чисельності населення є, 
безумовно, низька народжуваність. Хоча потрібно відзначити, 
що ця проблема не лише українська. Падіння народжуваності 

 Елла Лібанова, проф., д-р., директор Інституту демографії та соціальних дослі-
джень ім. М.В. Птухи Національної академії наук України, академік НАН України
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до рівня, який не забезпечує навіть простого відтворення по-
коління батьків, в післявоєнний період відбулося у всіх без ви-
нятку європейських країнах.

Низька народжуваність — це перш за все зворотій бік зміни со-
ціального статусу жінки, розширення сфери її інтересів, високо-
го рівня освіти та зайнятості. Необхідність народження багатьох 
дітей втратила актуальність через зниження рівня дитячої смерт-
ності. Діти перестали бути основою сімейного благополуччя і га-
рантією прийнятного рівня життя в старості для батьків.1

В Україні з початку 1950-х рр. народжуваність майже неухиль-
но знижувалася. Від 1963 р. її рівень вже не забезпечував просте 
відтворення. Середньостатистична мешканка міста перестала 
народжувати достатню для цього кількість дітей з кінця 1950-х рр., 
а середньостатистична мешканка сільської місцевості — з по-
чатку 1990-х). У 1990-х рр. цей процес значно прискорився. Рі-
вень життя знизився, в той час як стандарти постійно зростають. 
Люди втратили впевненість у завтрашньому дні. Всі товари ди-
тячого асортименту подорожчали в декілька разів, зросла опла-
та за утримання дітей у дошкільних та позашкільних закладах, 
багато шкіл беруть неофіційну плату за навчання. Крім цього, ба-
гато сімейних пар мають проблеми з народженням дітей через 
погіршення репродуктивного здоров’я.

У результаті в 2001 р. зафіксовано один із найнижчих у сві-
ті рівнів народжуваності — 1,1.2 Однак починаючи з 2002 р. 
сумарний коефіцієнт народжуваності (СКН) потроху, але 
неухильно почав зростати,3 досягнувши у 2009 р. позна-
чки 1,5. При цьому в 2009 р. — першому поствисокосному 
році — вперше за останні 60 років не відбулося зниження 
народжуваності,4 що, можливо, відбиває безпрецедентно 

1 Сьогодні вкрай низький рівень народжуваності (СКН<1,5; СКН = сумарний коефіцієнт 
народжуваності) спостерігається в Австрії, Греції, Іспанії, Італії, Німеччині, Швейцарії 
та практично у всіх країнах Східної Європи. Це один із глобальних наслідків т.зв. 
переходу до сучасного типу відтворення населення.

2 Нижчий СКН, ніж в Україні, зафіксовано лише у Гонконзі та Макао, такий самий — у 
Грузії.

3 Традиційним винятком став 2009 рік — перший поствисокосний — чере те, що у ви-
сокосному році мешканці України рідше одружуються.

4 Як видно з діагр. 1, у кожний перший поствисокосний рік спостерігалося помітне зниження 
чисельності народжених з подальшим компенсаційним підвищенням наступного року.



205

Не кількістю, а якістю

високе співвідношення виплат при народженні дитини із се-
редньою заробітною платою. Це може також бути пов’язаним 
з проблемами на ринку праці.

Діаграма 1. Кількість народжених в Україні, тис. осіб
Джерело: Держкомстат України

У міських поселеннях рівень народжуваності почав 
підвищуватися з 2001 р. (тут закономірно менше поширені по-
боювання щодо вступу в шлюб у високосний рік), у сільських — 
від 2002 р. Зростання сумарного коефіцієнта народжуваності 
в міській місцевості за 2001–2008 рр. становить 140 %, а 
в сільській за 2002–2008 — 121,5 %. Якщо у 1991 р. сумар-
ний коефіцієнт народжуваності, розрахований по міській 
місцевості, становив заледве дві третини від рівня, що 
спостерігався в сільських поселеннях, то до 2008 р. різниця 
зменшилася до чверті. Це відображає зближення репродук-
тивних бажань і народжуваності в міських і сільських поселен-
нях, однак, на жаль, на досить низькому рівні.

Швидке зростання народжуваності в Україні на фоні зага-
лом сприятливих загальноєвропейських тенденцій значною 
мірою пов’язане з безпрецедентними за своїми розмірами 
виплатами при народженні дитини, введеними в Україні від 
2005 р. — допомога при народженні першої дитини становить 
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120 % річного фонду заробітної плати жінки у віці 20–24 років 
і 110 % — у віці 25–29 років. Допомога при народженні другої 
дитини становить відповідно 245 і 225 %, а третьої — відповід-
но 490 і 450 %.

Однак загалом шлюбні пари, як правило, обмежують розмір 
сім’ї однією дитиною або взагалі залишаються бездітними. 
У наймолодшій віковій групі (20–24 роки) народжується най-
більше дітей, тоді як в економічно розвинених країнах жінки 
стають матір’ю найчастіше у віці від 25 до 29 років. На відміну 
від європейських країн, в Україні народження дитини зазвичай 
передує отриманню необхідної професійно-освітньої підго-
товки та соціального статусу. Цьому сприяють і батьки моло-
дих: як це заведено й багато десятиріч тому, вони підтримують 
молоді сім’ї матеріально або ж навіть цілком забезпечують 
фінансово. На жаль, такі заходи демографічної політики, як 
свідчить світовий та власний український досвід, дають хоча й 
помітний, але короткостроковий ефект. Незабаром народжу-
ваність знову знижується.

Сьогодні головною причиною низької народжуваності та 
малого бажання мати дітей є не стільки низький рівень життя, 
скільки глибокий розрив фактичного рівня зі сформованими 

Діаграма 2. Сумарний коефіціент народжуваності (СКН)
Джерело: Держкомстат України
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життєвими стандартами. Основною причиною нереалізова-
ності своїх репродуктивних установок 74 % опитаних українців 
називають погані житлові умови, а 54 % — низькі доходи.5 Во-
чевидь суспільство ще не готове визнати зайнятість жінки та її 
орієнтацію на позасімейні інтереси основною причиною низької 
народжуваності — лише 11 % жінок говорять про те, що мало-
дітність пов’язана з відсутністю часу для сімейного виховання 
дітей, тобто з їх бажанням реалізувати себе в інших сферах.

Тому в результаті покращення економічної ситуації та ціле-
спрямованої державної політики підтримки сімей з дітьми  — 
навіть якщо акценти будуть зміщені з одноразових виплат 
на систематичні та будуть створені реальні умови, які дадуть 
змогу жінкам поєднувати роботу або навчання з вихованням 
дітей — можна розраховувати на досить незначне і швидше за 
все нетривале підвищення народжуваності. Принаймні навіть 
найоптимістичніші прогнози передбачають збільшення СКН 
максимум до 1,7, що не забезпечить навіть простого відтво-
рення населення.

Смертність і середня тривалість життя
Рівень смертності в Україні є тривожно високим, а тенденції 

викликають стурбованість. Зокрема, протягом багатьох років 
зберігається невиправдано висока смертність від нещасних 
випадків і від тих захворювань, які вже давно й успішно ліку-
ються. Причини цього слід шукати у минулих десятиліттях; 
частково вони істотно загострилися внаслідок трансформа-
ційної кризи 1990-х рр.

На відміну від економічно розвинених держав, де смерт-
ність протягом післявоєнного періоду постійно знижува-
лася, в Україні швидке її зниження в 1950-х рр. змінилося 
тривалим періодом стагнації. У результаті неухильно збіль-
шувалося відставання від розвинених країн. На початку 
1960-х рр. середня очікувана тривалість життя населення 

5 Дослідження “Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації України”, виконане колективом уче-
них під керівництвом автора, в ході якого опитано 3,2 тис. осіб (квітень 2008 р.) і 
2,8 тис. осіб (квітень 2009 р.).
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України була вищою, ніж у більшості економічно розвинених 
країн (діагр. 3). На початку 1990-х рр. вона була на 6-7 ро-
ків нижчою, а наприкінці 2000-х рр. відставання досягло 
12– 14 років (діагр. 4).

Головним фактором збільшення різниці між середньою 
тривалістю життя в Україні та розвиненішими країнами була 
смертність чоловіків працездатного віку. Якщо в 1960-х рр. 
ймовірність чоловічої смерті у працездатному віці становила 
20 %, то в 2000-х рр. цей показник перевищив 40 %. Зростан-
ня смертності населення обумовлювалося перш за все сис-
темною трансформаційною кризою, яка зруйнувала стабільні 
соціальні структури, включаючи систему охорони здоров’я, 
соціальної підтримки та охорони праці. Різко знизилися рівень 
життя та якість харчування, звузилися можливості для медич-
ного забезпечення та відпочинку, а психологічне навантажен-
ня зросло. Усі ці фактори загострили й без того непросту си-
туацію. Відрив між очікуваною тривалістю життя в Україні та на 
Заході майже за 20 років незалежності зріс (табл. 1).

Діаграма 3. Очікувана середня тривалість життя при народженні, 
обидві статі, 1960 р., років

Джерело: U.S. Bureau of the Census, International Data Base; The Human Mortality 
Database; The Human Life-Table Database
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Діаграма 4. Очікувана середня тривалість життя при народженні, 
обидві статі, 2007 р., років

Джерело: U.S. Bureau of the Census, International Data Base; The Human Mortality 
Database; The Human Life-Table Database
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За даними ВООЗ, тривалість життя чоловіків в Україні 
скоротилася порівняно з іншими країнами Європи найбіль-
ше — навіть у Росії, яка загалом відзначається ще вищою 
смертністю, втрати виявилися меншими. У 1990 р. трива-
лість життя українських чоловіків перевищувала аналогічні 
показники Естонії (на 1 рік), Казахстану (на 1,8 року), Лат-
вії (на 1,5 року), Молдови (на 0,6 року), Росії (на 1,9 року), 
Туреччини (на 1,8 року), Угорщини (на 0,5 року), регіону 
Європа В+С (на 0,5 року) і СНД (на 0,9 року). Натомість у 
2007 р. смертність чоловіків була вищою за українську лише 
в Казахстані та Росії. Решта країн — і тих, що стали членами 
ЄС і мають помітні успіхи у своєму соціально-економічному 
розвитку, й тих, в яких ситуація залишається набагато гір-
шою — реалізували значну частину наявних резервів для 
зниження чоловічої смертності й випередили Україну за цим 
ключовим показником.

Найбільших успіхів порівняно з Україною досягли Туреччина 
(якщо у 1990 р. тривалість життя чоловіків була там нижчою, 
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Країна 
Зміна

1990-2007

У порівнянні з Україною

1990 2007
Зміна

1990-2007

Австрія 5,12 -6,80 -15,25 8,45
Білорусь -1,65 -0,59 -2,27 1,68
Болгарія* 0,85 -2,58 -6,76 4,18

Велика Британія 4,72 -7,31 -15,36 8,05
Естонія 2,63 0,99 -4,97 5,96
Іспанія 3,67 -7,75 -14,75 7,00
Італія 4,83 -8,12 -16,28 8,16

Казахстан -3,13 1,77 1,57 -0,20
Латвія* 1,60 1,49 -3,44 4,93
Литва -1,62 -0,85 -2,56 1,71

Молдова 0,10 0,62 -2,81 3,43
Німеччина +5,10 -7,00 -15,50 8,50

Польща 4,43 -0,90 -8,66 7,76
Росія -3,32 1,88 1,87 -0,01

Румунія 3,11 -0,95 -7,39 6,44
Словаччина 3,54 -1,11 -7,98 6,87

Словенія 4,91 -4,21 -12,45 8,24
Туреччина* 6,70 1,77 -8,26 10,03
Угорщина 3,54 0,46 -6,41 6,87
Україна* -3,33 - - -
Франція* 3,90 -7,63 -14,86 7,23

Чехія 6,19 -1,96 -11,48 9,52
Швейцарія 5,29 -8,40 -17,02 8,62

Швеція 3,95 -9,26 -16,54 7,28
Європа А+ 4,48 -7,21 -15,02 7,81

Європа В+С*+ -0,08 0,47 -2,78 3,25
СНД -2,20 0,92 -0,21 1,13

Таблиця 1. Очікувана тривалість життя чоловіків у Європі

* Дані за 2006 рік.
+ До регіону Європа А за класифікацією ВООЗ належать країни з найнижчим рівнем 

смертності серед дітей і дорослих: Австрія, Андорра, Бельгія, Велика Британія, Гре-
ція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Люксембург, Мальта, Монако, Ні-
дерланди, Німеччина, Норвегія, Португалія, Сан Марино, Словенія, Фінляндія, Фран-
ція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

 До регіону Європа В за класифікацією ВООЗ належать 16 країн з низькою смерт-
ністю серед дітей та дорослих: Азербайджан, Албанія, Вірменія, Болгарія, Боснія і 
Герцеговина, Грузія, Киргизстан, Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, 
Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Чорногорія.

 До регіону Європа С належать 9 країн з низькою дитячою смертністю і високою 
смертністю серед дорослого населення: Білорусь, Естонія, Казахстан, Латвія, Литва, 
Молдова, Росія, Угорщина, Україна.

 The World Health Report 2004. Changing History. WHO, Geneva, 2004 www.who.int/
whr/2004/en.

 Джерело: авторські розрахунки за даними ВООЗ www.who.int/whosis/en.
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Таблиця 2. Очікувана тривалість життя жінок у Європі

Країна 
Зміна

1990-2007

У порівнянні з Україною

1990 2007
Зміна

1990-2007

Австрія 4,08 -4,15 -9,37 5,22
Білорусь 0,41 -0,86 -2,41 1,55
Болгарія* 1,25 0,03 -2,36 2,39

Велика Британія 3,20 -3,75 -8,09 4,34
Естонія 3,26 0,01 -4,39 4,40
Іспанія 3,23 -5,59 -9,96 4,37
Італія 3,82 -5,53 -10,49 4,96

Казахстан -1,07 1,58 1,51 -0,07
Латвія* 1,89 0,35 -2,68 3,03
Литва 0,95 -1,38 -3,47 2,09

Молдова 0,72 2,96 1,10 -1,86
Німеччина 4,10 -4,10 -9,20 5,10

Польща 4,12 -0,65 -5,91 5,26
Росія -1,15 0,56 0,57 0,01

Румунія 3,82 1,90 -3,06 4,96
Словаччина 2,46 -0,79 -4,39 3,60

Словенія 4,24 -2,92 -8,30 5,38
Туреччина* 6,70 6,48 -1,36 7,84
Угорщина 3,35 1,10 -3,39 4,49
Україна* -1,14 - - -
Франція* 2,70 -6,52 -10,36 3,84

Чехія 4,76 -0,56 -6,46 5,90
Швейцарія 3,33 -6,04 -10,51 4,47

Швеція 2,50 -5,67 -9,31 3,64
Європа А 3,34 -4,66 -9,14 4,48

Європа В+С* 0,57 1,26 -0,45 1,71
СНД -0,88 0,65 0,39 -0,26

* Дані за 2006 рік.
 Джерело: авторські розрахунки за даними ВООЗ www.who.int/whosis/en/.

то у 2006 р.  — на 8,3 року вищою), Чехія (у 2007 р. на 11,5 року 
вища) і Швейцарія (відставання України збільшилося на 
8,6 року, у 2007 р. середній швейцарець мав би прожити на 
17 років довше, ніж середній українець). Україну випереди-
ли також майже всі країни СНД і регіону Європа В+С, про що 
свідчать співвідношення з середніми показниками тривалості 
життя у цих групах країн.

Трохи кращими є показники жіночої смертності в Україні — 
це стосується як загальної динаміки тривалості життя при на-
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родженні (тут погіршення за 1991–2007 рр. є втричі меншим, 
ніж серед чоловіків), так і відставання від інших країн (макси-
мальна різниця — відповідно 10,5 і 10,4 року — спостеріга-
ється порівняно із Швейцарією та Францією). Але й українські 
жінки живуть менше від мешканок всіх інших європейських 
країн, за винятком Казахстану, Молдови, Росії і країн СНД за-
галом. Перевага у рівні жіночої смертності, яку мала Україна 
на початку 1990-х рр. порівняно з Болгарією, Естонією, Лат-
вією, Румунією та Угорщиною, країнами регіону Європа В+С і 
СНД та особливо в порівнянні з Туреччиною (6,5 року) втраче-
на. Не варто сподіватися на те, що вдасться повторити успіх 
Туреччини, якій у 1990-х рр. вдалося істотно знизити чолові-
чу смертність. Зниження екзогенної смертності тут відбулося 
перш за все завдяки політичним заходам.

Соціально-економічні проблеми у незалежній Україні заго-
стрили негативні тенденції смертності. Незважаючи на певні 
позитивні зрушення в окремі роки, і стандартизовані, і за-
гальні показники смертності в 2009 р. були істотно вищими, 
ніж у 1990 р. Вирішальний вплив на це має динаміка чоловічої 
смертності, особливо у працездатному віці. Підвищена смерт-
ність серед чоловіків обумовлена цілою низкою економічних, 
соціальних і біологічних факторів. Якщо в європейських країнах 
різниця тривалості життя чоловіків і жінок складає 4–6 років, 
то в Україні (як, власне, і в більшості країн СНД) — 10–11 років. 
Чоловіки в Україні помирають практично від усіх причин і в усіх 
вікових групах значно частіше і раніше, ніж жінки. Вкрай вагому 
роль відіграють нещасні випадки. Від них майже у 5 разів часті-
ше гинуть чоловіки. Безумовно, на високу чоловічу смертність 
впливають особливості професійного життя, зокрема, робота 
у шкідливих умовах та на робочих місцях, що характеризують-
ся підвищеним ризиком нещасних випадків і аварій. Важливе 
значення має і алкоголізм, який сьогодні зумовлює в 2,5 рази 
більше смертей, ніж у 1989 р.

Про наявність серйозних проблем зі здоров’ям чоловіків 
свідчить підвищення рівня смертності від інфекційних хворіб 
у працездатному віці, перш за все від туберкульозу. Судячи з 
усього, саме чоловіче населення є середовищем поширення 
епідемії цієї хвороби в Україні. Загальний рівень смертності 
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українських чоловіків від туберкульозу є одним із найвищих в 
сучасній Європі, він утричі перевищує аналогічний показник у 
країнах ЄС, удвічі — в країнах Центральної та Східної Європи 
та в півтора рази — у країнах СНД.

Смертність серед сільського населення є також підвище-
ною, хоча й поступається чоловічій. Вона зумовлена важкими 
умовами сільськогосподарської праці та сільського побуту, 
розповсюдженням алкоголізму та недоступністю в багатьох 
випадках своєчасної кваліфікованої медичної допомоги. Про-
те у літньому віці (після 60 років) для сільського населення 
характерна вища тривалість життя. Зниження ризику смер-
ті в працездатному віці — перш за все шляхом покращення 
охорони праці — могло б нормалізувати підвищену сільську 
смертність.

Врешті, значні регіональні відмінності в рівні та якості життя 
обумовлюють і дуже високу регіональну диференціацію пара-
метрів смертності — за даними 2008 р. різниця у тривалос-
ті життя чоловіків становила 7,25 року, а жінок — 4,69 років. 
Такі відмінності радше характерні для різних країн, ніж для 
різних регіонів однієї країни. Очевидно, що надмірна смерт-
ність, пов’язана з регіональними та статевими  факторами чи 
відмінностями між містом і селом, є проявом демографічних 
проблем.

Таким чином, за останні півстоліття у рейтингу тривалості 
життя Україна скотилася з позиції у верхній частині таблиці 
на одне з останніх місць. Середня очікувана тривалість життя 
в Україні на 13 років нижча, ніж у 27 країнах регіону Європа 
А (ще в 2003 р. відставання ледь перевищувало 11 років) і 
на два роки нижча, ніж у Європі В+С (25 країн). Порівняно зі 
Швейцарією (країною з найвищою в Європі очікуваною три-
валістю життя) відставання становить майже 15 років. ВООЗ 
зараховує Україну до регіону Європа С, дев’яти країн з най-
вищим в Європі й Центральній Азії рівнем смертності. Навіть 
у цій групі Україна посідає передостаннє місце, випереджаю-
чи лише Росію. Це — прірва, подолати яку вкрай важко; на це 
потрібно десятиліття. Для подолання такого стану мала б по-
кращитися економічна ситуація, а громадянське суспільство, 
яке зароджується, та уряд повинні спрямувати свої зусилля 
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на поліпшення рівня життя населення, подолання бідності, 
оздоровлення навколишнього середовища, забезпечен-
ня належного контролю за якістю продуктів та питної води, 
розвиток системи охорони здоров’я, поширення здорового 
способу життя. В першу чергу можна було б очікувати при-
скореного зниження смертності дітей, перш за все немов-
лят, потім зниження смертності серед осіб працездатного і 
молодшого пенсійного віку і, врешті, загального зростання 
середньої тривалості життя. Але в кращому випадку вдасть-
ся досягти параметрів, характерних для не дуже розвинених 
країн. Помітнішого прогресу можна було б сподіватися се-
ред чоловічого населення, оскільки наявні резерви для зни-
ження екзогенної смертності мобілізувати простіше, тоді як 
можливості для підвищення тривалості життя серед жінок 
пов’язані переважно з ендогенною смертністю, знизити яку 
значно складніше.

Міграція
Міграція, можливо, найкраще відображає ставлення насе-

лення до рівня і якості свого життя, його очікування можливих 
змін у власній країні та у регіонах потенційної еміграції. Від-
разу після розпаду СРСР в Україну переїхало багато мігрантів. 
Чимало з них народилися в Україні і поверталися після того, 
як свого часу поїхали працювати у Сибір або на Далеку Пів-
ніч Росії чи з якихось інших причин опинилися в інших районах 
гігантської країни.6 Особливо масштабним був міграційний 
потік з республік Середньої Азії. Там становлення незалежних 
держав супроводжувалося вимогою знання державної мови, а 
націоналістичні рухи зміцніли. Після того, як цей притік спри-
чинився до позитивного міграційного сальдо, надалі воно на 
десятиліття змінилося на негативне.

Загалом прямі міграційні втрати України за 1991–2008 рр. 
досягають 700 тис. осіб. Ці втрати не є загрозливими. Однак 

6 Так трапилося, наприклад, з кримськими татарами та іншими етнічними меншинами, 
яких в 1940-х рр. депортовано на Далекий Схід СРСР. З 1988 р. вони почали повер-
татися у великих кількостях в Крим.
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міграція істотно погіршує якісний склад населення країни, 
адже виїжджають з України переважно молоді, добре освічені 
люди. Про це свідчить, зокрема, зниження частки осіб з ви-
щою освітою серед 25–35-річних з 1989 по 2001 рр., незважа-
ючи на понад 40 % зростання чисельності випускників вищих 
навчальних закладів за цей період. Складніше врахувати вищу 
мобільність активних та ініціативних осіб. Оскільки міграційні 
потоки завжди спрямовані з менш розвинених і благополуч-
них в більш розвинені регіони, то для регіону-донора міграція 
в кожному разі означає досить відчутні втрати.

Діаграма 5. Сальдо зовнішньої міграції, тис. осіб
Джерело: Держкомстат України
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Основними країнами, у які виїжджають українці та звідки 
прибувають мігранти, є країни колишнього СРСР, насампе-
ред Росія, Молдова і Білорусь. З цими країнами відбувається 
активний обмін населенням. Багато іммігрантів прибувають в 
Україну з країн Кавказу та Центральної Азії. Натомість еміграція 
у ці країни, а також міграційний обмін з країнами Балтії прак-
тично припинилися. Міграційними партнерами поза межа- 
ми колишнього Радянського Союзу є Німеччина, США, Канада 
та Ізраїль.

Дуже поширеною є тимчасова трудова еміграція.  Близько 
1,5 млн. українців працюють за кордоном до одного року. Тру-
дові мігранти у країнах ЄС зазвичай залишаються там набага-
то довше (10–12 років). Перебуваючи у країні легально, вони 
зберігають контакти зі своїми рідними та друзями і вважають 
себе трудовими мігрантами, а не емігрантами. Загалом за кор-
доном працюють від 3,5 до 4 млн. українців. Переважно вони 
в’їжджають у країну як туристи або ж для відвідин родичів і час-
то користуються послугами посередницьких фірм. Внаслідок 
цього вони нерідко є беззахисними перед свавіллям робото-
давців і посередників, багатьом загрожує небезпека потрапити 
в мережі торговців людьми. Хоча трудові мігранти підтримують 
зв’язки з родинами в Україні, вони у цей час не можуть створю-
вати сім’ї та практично не беруть участі у вихованні дітей.7

Починаючи з 1990-х рр., в Україну прибувають біженці та 
шукачі притулку. Відповідний статус в Україні мають сьогодні 
понад 3 тис. осіб із 48 країн світу. Притулок в Україні отримали 
також понад 3 тис. жертв воєнного конфлікту в Абхазії. Окрім 
цього, громадяни деяких азіатських і африканських країн на-
магаються використовувати територію України для незакон-
ного транзиту до Західної Європи.

Україна в процесі міграційного обміну населенням грає 
водночас роль донора, реципієнта і країни-транзитера, а 
отже, тут можна спостерігати всі три типи наслідків міграції. 
Міграція впливає на демографічну й криміногенну ситуацію 

7 Для дослідження ситуації з робочою силою у 2007 р. опитано 30 тис. осіб віком від 
15 до 70 років у всіх регіонах України. Один рік роботи поза межами України був ви-
рішальним показником для поділу між трудовими мігрантами та емігрантами.
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та спричиняє загальні суспільні зміни. Вона безпосередньо 
впливає на кількість населення та його структуру за віком, 
статтю, етнічною приналежністю та освітою.

Як країна-донор Україна переживає очевидні економічні та 
демографічні втрати, які є серйознішими, ніж звичайне скоро-
чення чисельності населення. Хоча сальдо обміну населення 
України з іншими республіками СРСР протягом 1959–1989 рр. 
не перевищувало 100 тис. осіб на рік, процеси старіння 
суспільства прискорювалися, оскільки на роботу в регіони 
Сибіру, Далекого Сходу та Крайньої Півночі виїжджали пере-
важно молоді люди, а поверталися пенсіонери.

Якщо загальна чисельність населення за рахунок міграції 
в кожному десятилітті змінювалася менше ніж на 1 %, то 
чисельність 20–29-річних зменшувалася приблизно на 3 %, 
а осіб молодшого пенсійного віку (жінок 55–69 і чоловіків 
60–69 років) збільшувалася на 2 %. У результаті постійного 
відтоку фахівців та їхньої концентрації в центрі Радянського 
Союзу знижувався професійний та освітній потенціал насе-
лення України.

Водночас притік населення за рахунок імміграції протягом 
останніх років є незначним — від 10 до 15 тис. осіб. Міграційний 
приплив трохи пом'якшує процес демографічного старіння, 
принаймні у містах, оскільки більшість мігрантів осідає на 
околицях великих міст з населенням понад 1 млн. осіб. Од-
нак проблематичним є низький рівень освіти та кваліфікації 
імігрантів.

Зі зміною етнічного складу населення, його статевої та 
вікової структури змінюється також його поведінка. Це — 
непрямі наслідки міграції. Подібні зміни стосуються і репро-
дуктивних характеристик і так званої “вітальної поведінки”, а 
отже, народжуваності та смертності, особливо екзогенної, що 
має більшу схильність до змін.

Отже, впливи еміграції та імміграції, з якими стикається 
Україна, є дуже різними. В усякому разі, завдяки міграційному 
припливу мешканців із країн з вищими репродуктивними уста-
новками зростає хоча б потенційна народжуваність. Гірша 
ситуація з впливом міграції на смертність. Оскільки мігранти 
часто походять із країн, у яких інфекційні захворювання є по-
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ширеними, а рівень вакцинації — низьким, і оскільки багато 
хто з них, в усякому разі, протягом першого часу в Україні, 
часто живе у поганих санітарних умовах, міграція сприяє зро-
станню захворюваності та смертності.

Ще гострішим є вплив транзитної міграції на Україну. Він 
посилився з набуттям чинності з 1 січня 2010 р. Угоди про 
реадмісію осіб. Маючи вкрай погано облаштовані кордони з 
Росією, Білоруссю і Молдовою (у ряді випадків кордон досі 
не делімітовано), вельми складно надійно захистити свою 
територію від притоку нелегальних мігрантів, які зовсім не 
збираються жити і працювати в Україні, а мають намір пере-
братися в країни Євросоюзу. Натомість масштабна трудова 
міграція спричиняється до притоку грошей у країну, покра-
щення людського і соціального капіталу завдяки новим знан-
ням і кваліфікаціям, а також до розширення доступу до но-
вих технологій та фінансових ресурсів. Але усе це можливе 
лише за умови збереження зв'язків мігрантів з батьківщиною. 
Інакше наслідки трудової міграції нічим не відрізняються від 
наслідків еміграції.

Перспективи міграційних процесів є надзвичайно супереч-
ливими. З одного боку, глобалізація сучасного світу, формуван-
ня транснаціональних ринків праці і принципова неможливість 
досягнення Україною в найближчій перспективі життєвих 
стандартів рівня економічно розвинених країн будуть стиму-
лювати найбільш активні та конкурентоспроможні верстви на-
селення принаймні до тимчасової еміграції. З іншого боку, не-
минуче природне скорочення чисельності населення змусить 
Україну, подібно до більшості країн Європи, активно залучати 
іммігрантів. Цей процес вже розпочався.

Чисельність населення і вікова структура
Чотири радянських післявоєнних переписи фіксували не-

ухильне зростання загальної чисельності населення України: 
41.869.000 в 1959 р., 47.126.500 — в 1970 р., 49.754.600 — 
в 1979 р. і 51.706.700 — у 1989 р. На початок 1993 р. насе-
лення України досягло максимуму — 52.244.100 осіб. Опісля 
тенденція кардинально змінилася — почалося скорочен-
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ня чисельності населення. У 2001 р. чисельність населення 
країни становила 48.457.100 осіб. Між 1993 та 2004 рр. насе-
лення України скоротилося на 4.628.300 осіб (на 420.800 осіб 
у середньому за рік). Після безперервного і прискореного 
зниження чисельності населення воно сповільнилося лише в 
останні роки, перш за все завдяки зростанню народжуваності 
та іміграції.

Діаграма 7. Населення України на початок року, тис.осіб
Джерело: Держкомстат України, прогноз Інституту демографії та  

соціальних досліджень НАН України
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Суттєві зміни у віковій структурі населення спричинені ба-
гатьма факторами. Народжуваність протягом тривалого часу 
була такою низькою, що не забезпечувала навіть простого від-
творення населення. І до, і після 1991 р. молодь щораз частіше 
виїжджала в інші республіки, а потім і за кордон. Смертність 
серед чоловіків у працездатному віці є надзвичайно високою. 
Скорочення загальної чисельності населення супроводжуєть-
ся практично неухильним зростанням чисельності та питомої 
ваги осіб у віці понад 60 років — їхня частка в загальній чи-
сельності населення України збільшилася з 10,5 % у 1959 р. до 
13,9 % в 1970 р. У 1979 р. вони становили вже 15,7 %, у 1989 
році — 18,0 %, а у 2001 р. — 21,4 %.
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За цим так званим “м'яким” показником старіння Україна ви-
переджає колишні соціалістичні країни Центральної та Східної 
Європи, але істотно відстає від країн ЄС. За “жорсткішим” по-
казником питомої ваги населення у віці понад 70 років Україна 
суттєво поступається більшості європейських країн. Висока 
частка населення у віці понад 60 років є результатом дії двох 
факторів — низької народжуваності та високої тривалості жит-
тя в похилому віці. Натомість висока частка населення у віці 
понад 70 років — це перш за все результат низької смертності 
серед людей похилого віку. І якщо в економічно розвинених 
країнах старіння є наслідком обох факторів, то в Україні діє пе-
реважно перший.

Внаслідок багаторічної міграції сільської молоді в міста про-
цеси старіння більш загострені у селах. Найстаршим є сіль-
ське населення Чернігівської, Хмельницької, Полтавської, 
Сумської та Черкаської областей, де частка населення у віці 
60 років і більше перевищує 30 %. Старіння населення супро-
воджується зміною навантаження на працездатні верстви на-
селення.

Висновки
Демографічні проблеми мають історичне коріння і довго-

тривалі наслідки. Далеко не всі параметри прийдешніх демо-
графічних тенденцій можна змінити кардинально. Практично 
при будь-якому варіанті демографічного розвитку Україну 
очікують загрозливі наслідки — скорочення загальної чисель-
ності населення країни, перш за все працездатного віку; по-
силення демографічного старіння, особливо зростання кіль-
кості пенсіонерів і зміна співвідношення кількості населення 
пенсійного та працездатного віку, що підкреслює необхідність 
реформи системи пенсійного забезпечення та соціального 
захисту; демографічна деградація окремих сільських та де-
пресивних місцевостей; подальша трансформація інституту 
шлюбу та сім'ї.

Незважаючи на певні позитивні зрушення, демографічна 
ситуація в Україні залишається складною і несприятливою для 
майбутнього розвитку країни. Відсутні об'єктивні підстави для 
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зміни тенденції скорочення загальної чисельності населення. 
У цій ситуації політика уряду повинна бути спрямована насам-
перед на підвищення рівня та покращення якості життя насе-
лення. Акценти варто робити не на кількісних, а на якісних па-
раметрах демографічного відтворення.

Демографічна політика повинна стати невід'ємною складо-
вою всіх напрямків діяльності держави. Необхідні економіч-
не забезпечення процесів відтворення населення, належний 
соціальний захист сімей з дітьми та населення похилого віку. 
Окрім цього, треба покращити екологічну ситуацію, знизити 
травматизм (передусім пов'язаний з дорожнім рухом), попу-
ляризувати здоровий спосіб життя та забезпечити ефективну 
медичну допомогу і профілактику. Ці заходи врешті стануть 
сприятливими факторами для нормального відтворення на-
селення і зростання тривалості життя з підвищеною якістю.

З німецької переклав Юрій Дуркот
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У нас під боком

CНІД в Україні

Ніде більше в Європі немає стільки ВІЛ-інфікованих, як в 
Україні. Вірус поширювався тут насамперед через вживання 
наркотиків. В Україні СНІД має жахливі наслідки для людей, 
вражених цією хворобою. Оскільки бракує елементарного 
медичного забезпечення — від неї потерпають здебільшого 
найбідніші. Суспільство таврує та ізолює хворих. Допомоги з 
боку міжнародних організацій геть недостатньо. Для того щоб 
ставлення до хворих стало більш гуманним, в Україні мусить 
змінитися суспільний клімат.

В Україні налічується майже 500 тис. людей, інфікованих ві-
русом імунодеціфиту людини (ВІЛ). Це понад 1 % від усього 
населення.1 Епідемія ВІЛ розпочалася в середині 1990-х років. 
Вона стала наслідком іншої епідемії, яка швидко поширилася піс-
ля розпаду Радянського Союзу — наркоманії. Десятиріччями пе-
реважним каналом передачі ВІЛу в Україні були брудні шприци.

Сьогодні від 350 до 400 тис. людей в Україні вводять нарко-
тики шляхом ін’єкцій. З них 30–40 % інфіковані вірусом ВІЛ. 

 Карстен Гайн (нар. 1963 р.), автор документальних фільмів, у 2003–2004 і 2005–
2006 рр. зняв два фільми про епідемію СНІДу в Україні. З 2003 р. разом із дружиною 
Інґе Банчик та її колегами із берлінської клініки Авґусти Вікторії реалізує проекти до-
помоги в Україні. www.aids-ukraine.org; www.avk-sozialprojekte.org

1 За оцінками Об’єднаної програми Організації Об’єднаних Націй по ВІЛ/СНІДу — 
UNAIDS — станом на кінець 2007 року їх налічувалося 440 тис.

 www.unaids.org/en/CountryResponses/ Countries/ukraine.asp.



224

Карстен Гайн

Більшість уражених цією хворобою є вихідцями із найнижчих 
верств суспільства. Найчастішим супровідним захворюван-
ням є туберкульоз. Сьогодні він знову набув поширення в мас-
штабах епідемії, причому не лише в Україні, а й майже в усіх 
державах колишнього Радянського Союзу.2

Темпи поширення інфекції ВІЛу продовжують зростати. 
У 2006 р. вірусом інфікувалися 16 тис. людей, у 2007 р. їхня 
кількість склала вже 17 тис.3 У 2009 р. число нових випадків 
інфекції орієнтовно сягнуло 20 тис. осіб. Частка випадків 
інфекції, зумовленої забрудненими шприцами, знизилася до 
50–60 %. З одного боку, це пояснюється тим, що чимало нарко-
залежних, більшість з яких ще й страждає від політоксикоманії, 
відмовилися від ін’єкційних наркотиків на користь таблеток на 
кшталт екстазі, ефедрину, знеболюючих препаратів чи алко-
голю. З іншого боку, в такому ж обсязі зросла й кількість за-
хворювань, набутих статевим шляхом. Багато наркозалеж-
них жінок або дружин чоловіків-наркоманів для фінансування 
необхідних видатків змушені вдаватися до проституції.

* * *
Уславлена українська гостинність… Сім’я, до якої ми прийшли 

у гості, бідна, але стіл, за яким ми сидимо в тісному колі, вщерть 
заставлений посудом з варениками і маринованою городиною 
та пляшками із виготовленим власноруч вишняком і сливовою 
горілкою. Сільський стіл на шостому поверсі панельного будинку. 
Тут у двох кімнатах живуть три покоління — хлопчик, його бабуся 
з партнером, а також прадід і прабабуся. Одного покоління в сім’ї 
бракує. Мати хлопчика невдовзі після його народження померла 
від СНІДу, а батько зник. Молода жінка була наркоманкою. На 
момент її смерті сім’я витратила на придбання наркотиків все, 
що мала. Дитина народилася ВІЛ-інфікованою. Тепер хлопчику 
чотири роки, він хворий на СНІД і ще не говорить.

2 Global tuberculosis control — epidemiology, strategy, financing. WHO Report 2009, WHO/
HTM/TB/2009.411, www.who.int/tb/publications/global_report/2009/en/index.html.

3 Цифри взято зі звіту UNAIDS за 2008 р., вони ґрунтуються на даних, зібраних у 2006–
2007 рр. Новіші дані наведено у додатку “ВІЛ/СНІД в Україні” (прим. ред.).
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До народження дитини доводилося віддавати все, щоб 
задовольнити потребу матері у наркотиках. Відтепер усе — 
пенсії прабабусі й прадідуся, що виплачуються з перебоями, 
й ті крихти, які заробляє бабуся, працюючи продавцем, — 
витрачається на лікування дитини. І ще на хабарі, щоб хвороба 
дитини залишалася в таємниці.

* * *
Ми в гостях у хворого на СНІД пацієнта, який саме бореть-

ся з наркотичною ломкою за допомогою алкоголю. Йому десь 
за сорок, і він знову живе зі своїми батьками. Перед нами по-
мешкання, в якому навіть злодію нічого було б украсти. Такі 
квартири швидко стають звичною картиною для того, хто 
відвідує хворих на СНІД. Це помешкання, в яких відчуваєш 
себе так, наче ти перенісся у часі на 40–50 років назад; тут 
немає нічого незношеного або неполатаного, меблі — скрізь 
ще з радянських часів, ніщо не коштує більше кількох гривень. 
СНІД в Україні — це хвороба бідних, вона вщент розорила 
тих, у кого на початку захворювання ще хоч щось було. Бать-
ки виглядають неймовірно втомленими. Хворий страждає від 
болю, і під час розмови постійно зойкає. Коли він тільки-но по-
чинав колотися “ширкою”, яку можна доволі легко виготовити 
із неочищеного опіуму, це вважалося неймовірно шикарним. 
Ін’єкційні наркотики були тоді символом бунтівної молоді. 
Вони протиставлялися всьому, що вважалося рутинним, а та-
кож традиційному алкоголізму. Той, хто коловся наркотиками, 
був “авторитетом” або ж відчував себе таким. “Авторитет” — 
це вожак, бос.

Множинні епідемії
Ще в одного наркомана того ж покоління я побачив на стіні 

фотографію з газети, на якій відтворено суспільну атмосферу 
того часу — на світлині у розкутих позах на танку розташува-
лася група диких на вигляд бородатих чоловіків з довгим во-
лоссям і з автоматами Калашникова в руках. Вони вдягнені 
у зелену військову форму, на голові — строкаті бандани, в 
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яких вони виглядають немов пірати. Партизани, що захопили 
танк, — ось що спало мені на думку.

Насправді це були солдати Радянської армії в період ви-
ведення військ з Афґаністану. Під час безнадійної війни про-
ти афганських партизан ветерани-афґанці відкрили для себе 
смак опію. Повернувшись на батьківщину, вони швидко зро-
били популярним звичай введення опіатів шляхом ін’єкцій.

Наркотики дуже швидко втратили ореол “крутості”. Вже 
через кілька років вони перетворилися на масове явище. 
Тепер йшлося не про бунт, а про колективну втечу від сірої 
постсоціалістичної дійсності. Вживання наркотиків стало не 
шикарним, а просто жалюгідним. На початку 1990-х рр., у часи 
масового безробіття і бідності, коли багато вчителів, лікарів 
чи міліціонерів місяцями не отримували зарплату, а ціле 
покоління закінчувало школу без перспективи на професійну 
діяльність, перед деякими непоказними будинками можна 
було бачити живий ланцюг із молодих людей. Черга до нарко-
дилера закінчувалася аж на вулиці.

Серед тих, хто починав колотися наркотиками, ще не було 
багато ВІЛ-інфікованих. Проте вживання наркотичних речовин 
пов’язувалося з двома звичками, ніби навмисне створеними 
для стрімкого розповсюдження вірусу. По-перше, в ті часи се-
ред наркоманів існувала традиція колотися ширкою у веселій 
компанії, а потім пускати шприц по колу, як запускають по колу 
“косяк”. Так інфікована голка переходила з рук в руки, з вени до 
вени. По-друге, ширку зазвичай продавали у шприці, що вико-
ристовувався знову й знову, адже шприци були тоді дефіцитом.

З особливою блискавичністю ВІЛ поширювався у в’язницях 
і виправних колоніях. Через високу частку наркоманів у 
в’язницях там цією хворобою заражається незліченна кількість 
людей і понині. Цьому сприяє і держава. З одного боку, публічне 
вживання наркотиків карається законом. З іншого боку, міліція 
повинна виконувати плани затримання порушників. Тут нар-
комани стають їй у великій нагоді. Їх легко знайти, вони не 
чинять опору, і майже завжди можна розраховувати на звину-
вачувальний вирок. У в’язницях вживання наркотиків набуло 
ще більшого поширення, ніж на волі, натомість гігієнічні умо-
ви за ґратами — гірші. Чисте приладдя для ін’єкцій? У бага-
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тьох камерах заховано один шприц, який ділять між собою всі 
в’язні. Цілі покоління в’язнів. У цей спосіб українська система 
правосуддя породжує ВІЛ-інфекцію. З точки зору боротьби з 
епідемією ВІЛу слід було б усвідомити нагальну доцільність 
легалізації вживання наркотиків.

* * *
Наступна кухня, куди ми зайшли в гості, — це одне із двох 

приміщень крихітного будинку, що зводився, мабуть, як дача. 
Задубілі від холоду, ми стоїмо навколо невеликої печі на дрова, 
біля якої господиня цього будиночка абияк спорудила собі ліжко. 
В іншому приміщенні, власне житловій кімнаті, наразі жити не-
можливо. Там була пожежа. На кухні поскладано ретельно 
почищені речі, що вціліли після пожежі: трохи посуду, дві великі 
сумки з одягом, на диво багато обгорілих книжок. У повітрі чути 
запах паленого. Жінці близько сорока років, і вона хвора на СНІД. 
На обличчі у неї сильна висипка. Вона й справді має хворий ви-
гляд, але в неї мало часу, бо їй ще треба на роботу. На роботу — 
означає: на панель. Не може бути, промайнула в мене думка. З 
цією жінкою переспить хіба той, кому життя набридло. Але зго-
дом ми візьмемо її з собою в машину і висадимо на краю міста.

Я запитав у неї, що змінилося відтоді, як проституція пере-
стала бути кримінальним злочином і стала лише порушенням 
громадського порядку. Зміни до відповідного закону внесено у 
2006 р. Нічого, каже вона, міліція, як і раніше, вимагає від них гро-
шей, інші — теж. Право сильнішого. Ось такий у нас закон. Жінка 
дуже соромиться свого становища. За її словами, вона походить 
із порядної сім’ї. “Якби мої батьки знали, до чого я опустилася…” 
Але вони цього не знають, бо живуть у Грузії і Казахстані. Розпад 
Радянського Союзу призвів і до розпаду її сім’ї.

Відторгнені суспільством
Той, хто йде слідами СНІДу в Україні, знає чимало та-

ких місць. А багато українців, які супроводжували нас, були 
шоковані побаченим навіть більше, ніж ми. Вони ще не бачили 
такох злиднів і навіть не уявляли, що вони можуть існувати в 
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їхній власній країні. Якби йшлося про поодинокі випадки, то 
це, звісно, ще ні про що б не свідчило. Хто ж може знати усі 
найвіддаленіші закутки свого міста… Але це не поодинокі ви-
падки, існують цілі міські квартали, в яких люди живуть саме 
так. І в кожному районі міста — навіть у центрі багатьох міст — 
є занедбані панельні будинки, де в такому стані перебувають 
принаймні декілька квартир.

Багато українців, які працюють у сфері боротьби зі СНІДом, 
відзначають також, що про ці умови життя багато хто про-
сто не хоче нічого знати. Благодійний фонд Карітас України 
створив мережу пунктів домашньої опіки для догляду за хво-
рими на СНІД. Багатьом медсестрам важко пояснити своїм 
близьким, в яких умовах їм доводиться працювати і з яки-
ми пацієнтами мати справу. Чому ви допомагаєте саме цим 
людям — хворим на СНІД, наркоманам, проституткам — 
«відходам суспільства“?

В українських мас-медіа тема епідемії СНІДу та тубер-
кульозу, наркоманії та масового зубожіння теж майже не 
порушується. Тим несподіванішою стала реакція на “свинячий 
грип” восени 2009 р. Українське суспільство раптом не можна 
було впізнати. Уряд аж захлинався від надзвичайних заходів — 
закривалися школи, оголошувався карантин у цілих регіонах, 
політики під час виборчої кампанії роздавали захисні маски. 
Преса щодня на перших шпальтах вміщувала дані про поточ-
ний рівень смертності.

Наприкінці 2009 р. в одному із заголовків газети Kyiv Post 
повідомлялося, що міжнародна спільнота надасть Україні 
5 млн. доз щеплень від свинячого грипу. На іншій сторінці газе-
та написала про появу нового звіту Об’єднаної програми ООН 
по ВІЛ/СНІДу — UNAIDS, в якому констатувалося зниження 
темпів поширення СНІДу у всьому світі, за деякими поодино-
кими винятками, до яких належить і Україна. Чому ж загроза 
від епідемії грипу, до того ж здебільшого надумана, так ско-
лихнула українську громадськість, тоді як набагато реальніша 
небезпека від епідемій СНІДу чи туберкульозу, що передають-
ся майже однаковим шляхом, її майже не хвилює?

СНІД і туберкульоз в Україні — вголос чи ні — пов’язуються 
саме з “певним сортом людей“, з тими, хто опинився на 
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задвірках життя. Решта суспільства воліє їх просто не бачити.
Від 2008 р. на українському телебаченні демонструються 

відеоролики про СНІД, у яких можна побачити молодих людей, 
які належать до середнього класу і займаються сексом в охайно 
облаштованих помешканнях. Жодного скандалу. Не СНІД сам по 
собі належить до табу, а реалії життя хворих на нього. Що ж це за 
“сорт людей“, з якими ніхто не бажає мати справу? Чи й справді, 
як вважає більшість в Україні, мова йде про групу, ізольовану від 
решти суспільства? Про “асоціальні елементи“? В радянсько-
му супільстві насправді існувала своєрідна каста людей, життя 
яких рухалося по замкненому колу в’язниць, трудових виправ-
них колоній, сирітських притулків і тюрем для неповнолітніх і які 
передавали такий спосіб життя наступним поколінням.4 

Схоже, до такої касти “зневажених“ в Україні сьогодні за-
раховують і хворих на СНІД. “Самі винні”, — так думає про 
них більшість. Втім, наркозалежність вже давно охопила всі 
прошарки суспільства. Через законодавство про заборону 
вживання наркотиків чимало українців мають досвід перебу-
вання у в’язницях для неповнолітніх чи виправних колоніях. 
Бідність — проблема всієї країни. Проте насамперед СНІД та 
туберкульоз давно поширилися на всі верстви суспільства, 
хоча й не у всіх набули характеру епідемії. І все ж інфікованих 
часто підтримує лише сім’я. Якщо вона взагалі у них є.

Багато сімей в Україні розпалися через те, що представни-
ки середнього покоління виїхали за кордон у пошуках щастя. 
Серед тих, хто подався геть, — багато найздібніших. Сьогодні 
за кордоном живуть 4,8 млн. українців, чимало — нелегально.5 
За даними дослідження Карітас України, більшість мігрантів 
повернулися б, якби отримали у Західній Європі легальний 
статус і в разі потреби могли знову вирушити туди на роботу.6

Ці люди могли б зробити неабиякий внесок у відновлення 
загальної стабілізації українського суспільства. Велика 

4 Цю “касту” часто називають “кримінальними злочинцями” або “злодіями”, що не-
правильно відображає суть феномену. Олександр Солженіцин в “Архіпелазі ГУЛАГ” 
(том 3, розділ 21) говорить про “вольняшек”.

5 Andrij Waskowycz. Arbeitsmigration aus der Ukraine. Studie im Auftrag von Renovabis. 
Київ, 2009.

6 Там само.
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кількість емігрантів також впливає на розвиток епідемії ВІЛ в 
Україні. Багато з них покинули дітей, які тепер нерідко попов-
нюють неозору армію безпритульних. Карітас офіційно гово-
рить про 43 тис. дітей-безбатченків, половина з яких живе на 
вулиці.7

Дані Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ свідчать, що саме 
ці підлітки найбільше ризикують заразитися вірусом 
імунодефіциту людини — через шприци для ін’єкції наркотиків, 
незахищений або примусовий секс чи проституцію.8 Результа-
ти статистичної вибірки свідчать про те, що майже 40 % дівчат 
і 30 % юнаків у віці від 15 до 19 років, які вдаються до ін’єкцій 
наркотиків, є ВІЛ-інфікованими.9 Проте ніхто не знає, скільки 
безпритульних дітей заражені вірусом насправді.

Щоб оцінити масштаб цієї проблеми, потрібно терміново 
отримати хоча б загальне уявлення про те, скільки дітей та 
підлітків та у яких регіонах живуть на вулиці. Однак зробити 
це вкрай важко, оскільки доступитися до безпритульних дітей 
в більшості випадків — доволі непроста справа. На це, як 
свідчить згадане дослідження, є свої причини. Такі діти стають 
беззахисними жертвами кого завгодно. Фізичні знущання — 
зокрема з боку міліції — для них буденне явище.

Поводження з такими дітьми є мірилом відсутньої 
солідарності в українському суспільстві. Адже ніхто не може 
дорікнути цим дітям у тому, що вони самі є винуватцями свого 
становища, що вони — “асоціальні” елементи.

* * *
Ми декілька разів побували в гостях у колишнього 

хірурга, який заразився хворобою під час роботи. Він став 
безробітним. Колеги відвернулися від нього, навіть ті, кого 
він колись вважав своїми друзями. Його родичі теж. Відтак він 
живе в цілковитій ізоляції у віддаленій сільській місцевості в 

7 www.caritas-international.de/hilfsprojekte/europa/ukraine_strassenkinder/30499.html.
8 Most-At-Risk Adolescents: The evidence base for strengthening the HIV response in 

Ukraine, www.unicef.org/ukraine/MARA_Report_eng_web.pdf.
9 Там само, с. 37.
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будиночку, який залишила йому в спадок мати. Він не мусить 
платити за квартиру, що трохи полегшує йому життя. Попри це 
він не може дозволити собі дорогі медикаменти. Українська 
держава не бере на себе витрати, а медичного страхування 
не існує.10 Проте лікарю пощастило. Те, що коштує найдо-
рожче — антиретровірусну терапію, — йому оплачує одна з 
міжнародних гуманітарних організацій. І все ж наші відвідини 
справили гнітюче враження. Ми ніколи в житті не зустрічали 
людини, яка була б такою самітньою.

Пом’якшувати страждання там, де не можна 
вилікувати

Наприкінці 2007 р. президент України видав указ, який 
сприяє наданню допомоги людям в Україні, що страждають 
від ВІЛу, СНІДу та туберкульозу, а також полегшує бороть-
бу із розповсюдженням епідемії ВІЛу для іноземних урядів 
та гуманітарних організацій.11 Із коштів Глобального фон-
ду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією — 
організації з фінансування боротьби із цими трьома хворо-
бами у бідних країнах, заснованої країнами Великої сімки, 
яка теж наприкінці 2007 р. надала Україні 150 млн. доларів 
для боротьби зі СНІДом і туберкульозом на наступні п’ять 
років12 — багатьом пацієнтам буде профінансовано вартість 
антиретровірусної терапії (АРТ) та чимало потрібних 

10 Державна система охорони здоров’я в Україні в принципі безплатна. Але оскільки фінансу-
вання є недостатнім, вона практично ніколи не може взяти на себе витрати на медикамен-
ти. Багато послуг лікарів пацієнти теж мусять оплачувати з власної кишені. До цього питан-
ня див. статтю Ларса Гандріха та Олександри Бетлій: OsteurOpa 2–4/2010, с. 257–270.

11 UNAIDS, Country Situation, Ukraine. July 2008, http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2008/
sa08_ukr_en.pdf.

12 www.theglobalfund.org/programs/country/?CountryId=UKR. Іншими важливими доно-
рами є USAID (10,9 млн. дол.), різні організації ООН (3 млн. дол.), Європейський 
Союз (1,7 млн. дол.), Федеральне міністерство охорони здоров’я (BMG, 1 млн. євро), 
Міжнародний фонд Відродження, що належить до Інституту відкритого суспільства 
(0,7 млн. дол.), Шведська агенція співробітництва з країнами, що розвиваються 
(SIDA, 0,3 млн. дол.), нідерландський фонд NOVIB (0,2 млн. дол.), Elton John AIDS 
Foundation (0,2 млн. дол.) та Британська агенція співробітництва з країнами, що роз-
виваються (DFID, 0,14 млн. дол.). Дані подано станом на 2006 р. (BMG: 2008 р.).
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проектів, в рамках яких, наприклад, здійснюється забезпе-
чення наркозалежних людей чистими шприцами, проститу-
ток — презервативами, а також догляд за ув’язненими, роз-
дача продуктових пакетів і допомога у поданні заяв тим, хто 
потерпає від ВІЛу чи СНІДу.

Ще у 2007 р. 34 % офіційно зареєстрованих ВІЛ-пацієнтів 
отримали антиретровірусну терапію (АРТ).13 Відтоді частка 
пацієнтів, які отримували АРТ, постійно зростала. Все ж з огля-
ду на доволі високу приховану кількість ВІЛ-інфікованих дово-
диться висловити припущення, що у багатьох хворих на СНІД 
хвороба не виявлена, оскільки вони не охоплені офіційною си-
стемою охорони здоров’я і живуть або вдома, або в лікарнях, 
що не спеціалізуються на лікуванні СНІДу, або на вулиці. За-
вдяки дотаціям Глобального фонду, забезпечення іншими 
препаратами, як-от антибіотиками чи протигрибковими засо-
бами, добре налагоджене, зокрема, у Донецькому обласному 
центрі з профілактики і боротьби зі СНІДом.14 Те саме можна 

13 UNAIDS, Country Situation… [виноска 11].
14 Про центр СНІДу в Донецьку див.: www.hiv-initiative-ukraine.org.
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сказати і про інші регіональні центри СНІДу, які з’явилися у 
всіх 25 областях.

Але це не означає, що питання про надання медичної допо-
моги можна вважати вирішеним. Багато центрів майже не ма-
ють діагностичного устаткування, необхідного для успішного 
лікування СНІДу. В клініках, повністю оснащених технікою в 
галузі ендоскопії, радіології чи неврології, за обстеження тре-
ба платити. А грошей у хворих на СНІД немає. Без результатів 
відповідних обстежень препарати часто виписуються за уста-
леною схемою, що не завжди відповідає потребам конкретно-
го пацієнта.

СНІД — це комплексне захворювання, яке висуває 
високі вимоги до спостережливості, досвіду і гнучкості 
лікарів. Передумовою успішної терапії є міждисциплінарне 
співробітництво, на заваді якому в українській системі охо-
рони здоров’я стає радянська традиція жорсткого поділу на 
окремі сегменти. Якщо у хворого на СНІД є ще й туберку-
льоз, його переводять у лікарню для хворих на туберкульоз. 
А там у лікарів менший досвід антиретровірусної терапії. 
Крім того, шпиталі для лікування туберкульозу в технічному 
і кадровому відношенні оснащені значно гірше, ніж цен-
три боротьби зі СНІДом. Крім того, сьогодні співробітники 
центрів СНІДу отримують вищу платню. Лікар, який там 
працює, отримує 300 євро на місяць, а його колега у 
звичайній лікарні — лише 180.

Через глобальну економічну і фінансову кризу, що гост-
ро вразила Україну, бюджет і без того недофінансованої 
української системи охорони здоров’я скорочено на чверть.15 
Україна наразі не в стані сплачувати власний внесок у програ-
му, як погоджено з Глобальним фондом. Коштами, що над-
ходять від міжнародних організацій, цю прогалину неможли-
во компенсувати в повному обсязі у центрах СНІДу, а в інших 
лікарнях — і взагалі.

У 2006 р. неприбуткова організація Соціальні проекти 
КАВ у берлінській клініці Авґусти Вікторії розпочала про-
ект співпраці між клінікою та Донецьким обласним центром 

15 За даними Головного управління охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації.



234

Карстен Гайн

з профілактики і боротьби зі СНІДом, підтримку якому в 
рамках партнерської ініціативи за дорученням Федераль-
ного міністерства охорони здоров’я Німеччини надає Това-
риство технічного співробітництва (gtz).16 Відремонтовано 
поліклініку і стаціонарне відділення центру СНІДу; порівняно 
з більшістю українських лікарень вони перебувають у 
відмінному стані. Набагато краще й забезпечення медика-
ментами. Але в обох приймальних пунктах стаціонарного 
відділення є лише три штатні посади лікаря загалом при-
близно на 60 пацієнтів. Медичні сестри, як і скрізь в Україні, 
працюють у змінах по 24 години.

Прогалини в системі охорони здоров’я України неможливо 
компенсувати міжнародною фінансовою допомогою. Про-
те п’ять років досвіду партнерських зв’язків між клініками 
показали, що навіть невеликий проект може привернути 
увагу громадськості до хвороби тих, від кого відвернулося 
суспільство. Праця лікарів і медсестер, які працюють у 
сфері боротьби зі СНІДом, все ще оплачується вкрай пога-
но, проте вона принаймні має суспільне визнання. Завдяки 
цьому хворі, котрих вони лікують, не піддаються аж такому 
тавруванню.

Ось так потроху можна змінювати орієнтири. Щоб по-
бороти епідемію СНІДу в Україні, необхідно передусім 
посилити профілактику, а також можливості лікування 
хворих. Принаймні у кожній з найбільш уражених обла-
стей — Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, а також 
в Автономній Республіці Крим — має бути спеціалізована 
лікарня, достатньо оснащена завдяки партнерству з клінікою 
свого профілю.

Але гроші — це ще не все. Потрібна також зміна суспільного 
клімату. Епідемію неможливо приборкати, якщо українське 
суспільство не виявлятиме більше співчуття до хворих. Дві 
лікарки, найвідоміші нам ентузіасти цієї справи в Україні, 
за минулі півтора року незалежно одна від одної спита-
ли, чи не могли б ми допомогти їм у будівництві госпісу. 

16 Інформацію можна знайти за адресою: www.hiv-initiative-ukraine.org. До питання про 
економічну кризу див. статтю Андерса Ослунда у цьому виданні, с. 83-103.
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Щоб вгамувати епідемію СНІДу в Україні, знадобиться чи-
мало часу, і в найближчій перспективі медичну допомо-
гу зможуть отримати далеко не всі, хто її потребує. Тому 
слід подумати і про вмираючих пацієнтів. Багато хворих 
людей самітні й животіють у брудних, холодних та вогких 
кімнатах. Їм потрібно принаймні дати можливість спокійно 
померти. У місці, де вони будуть оточені приязно налаш-
тованими людьми, де світло, тепло, чисто і сухо. Госпіс 
може повернути тих, від кого відвернулося суспільство, до 
людської спільноти і забезпечити їм можливість зустріти 
смерть у гідних умовах. Але він міг би ще й допомогти 
українському супільству примиритися зі своїми хворими 
на СНІД співвітчизниками.

З німецької переклав Володимир Швед
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Діаграма 1. Зареєстровані нові випадки ВІЛ-інфекції в Україні, 
1987–2009 рр.

Джерело: Ministry of Health of Ukraine. Ukraine: National Report on Monitoring Progress 
Towards the ANGASS Declaration of Commitment on HIV/AIDS. Reporting Period: 

January 2008–December 2009. Kyiv, 2010.

Діаграма 2. Зареєстровані нові випадки ВІЛ-інфекції серед тих, 
хто вживає ін’єкційні наркотики, 1994–2009 рр.
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Діаграма 3. Зареєстровані нові випадки ВІЛ-інфекцій серед 
жінок та дітей, народжених ВІЛ-інфікованими 
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Діаграма 4. Зареєстровані випадки СНІДу та смерті, спричинені 
СНІДом, 1991–2009 рр.
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Діаграма 5. Способи передачі ВІЛ-інфекції, за особистими 
даними інфікованих, 2007 р.

Діаграма 6. Видатки на програми боротьби з ВІЛ/СНІД у 2008 р.
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