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ФАКТОРИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ДЕРЖАВ СЛОВ'ЯНСЬКОГО СВІТУ ЯК РИЗИКИ ДЛЯ 
ЇХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ (НА ПРИКЛАДІ 
УКРАЇНИ) 
 

ГАВРИЛЮК ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ  

 
 
 
 

В той час коли світ опинився на порозі чергової хвилі економічної кризи 
та знакових електоральних кампаній у передових країнах (США, РФ, 
Франція) на великій політичній шахівниці в аспектах геополітичних 
перспектив помітно постають фактори дестабілізації національних держав 
слов'янського світу, що в свою чергу характеризується на сьогоднішній 
день нерівномірним економічним ростом та не належним практику-
ванням демократичних процедур і механізмів. Саме про одну з них мова у 
статті. 

Для початку зазначу, що як на мене, слов’янським країнам, притаманні 
спільні проблеми, але вони не пов’язані з слов’янськими коренями чи 
слов’янським походженням. Вони обумовлені тим, що всі слов’янські 
країни знаходяться в процесі трансформації як політичних, так 
і економічних відносин. Варто окремо наголосити на тому, що 
у розв’язанні цих проблем, відмінностей між слов'янськими народами 
більше, ніж подібностей. Разом з тим, ці відмінності можуть бути досить 
корисними з огляду на те, що ми можемо вивчати різноманітний 
політичний досвід, а разом з тим, зможемо уникнути і помилок. 

У той же час, навіть з соціологічної точки зору існують досить чіткі 
відмінності між слов’янськими країнами. Ці відмінності достатньо складні 
і потребують багато часу для свого пояснення – але, у будь-якому випадку, 
вони достатньо значні і зрозумілі для спеціалістів. 

По відношенню до тематики статті, нам має бути зрозумілими, що 
причинами дестабілізації країни, в тому числі у аспекті втрати її 
геополітичної вагомості є те, що в Україні, в час коли майже завершенні 
переговори по асоціації з ЄС, переговори по створенню всеосяжної 
і глибокої ЗВТ провадиться і скритий тиск як на громадянський сектор так 
і на політичну опозицію, деякі лідери якої перебувають під вартою, до 
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того ш не без під ставно наростає динаміка соціальної напруги серед 
громадян, яка продиктована половинчастими реформами уряду Прем'єр – 
міністра України Азарова М. Я. і Президента України Януковича В. Ф.  

Саме громадськість, що скептично характеризує легітимність владної 
політичної команди, якраз і негативно оцінює якість, структуру та 
напрямки державної політики, як в середині, так і поза межами 
української держави. 

Загалом громадяни України, якщо користуватися соціологічним 
опитуванням листопаду 2011 проведеного фондом „Демократичні 
ініціативи ім. Кучері“ то виявляється, що вони критично оцінюють 
зовнішню політику України: більшість опитаних вважають, що їй бракує 
послідовності, прозорості, економічної ефективності, вона 
є неавторитетною на світовій арені, незбалансованою на основних 
стратегічних напрямах, незрозумілою як для суспільства, так і для країн-
партнерів.  

Майже половина опитаних (46,5%) дотримуються думки, що нинішня 
зовнішня політика України не відповідає її національним інтересам, 32,6% 
– що вона частково їм відповідає, і лише 8,0% – що повною мірою 
відповідає. До того ж, 46,5% респондентів вважають, що Україна не 

є самостійною у формуванні власної зовнішньої політики, ще 32,8%    що 

вона є не цілком самостійною, і лише 10,1%    що вона цілком самостійна 
у формуванні зовнішньої політики. 47,3% респондентів зазначають, що 
міжнародний імідж України протягом року, що минає, змінився на гірше, 
на покращення іміджу вказують лише 5,9% опитаних (29,1% вважають, що 
він не змінився).  

Вище зазначеними критичними соціологічними показниками 
політичної оцінки зовнішнього вектору України, ми хотіли зафіксувати, 
що вони лише є одними із багато численних епізодів, що ілюструють 
гіпертрофовані умови розбудови громадянського суспільства протягом 
вже 21 року політичної незалежності.  

Гіпертрофованими їх (умови розбудови громадянського суспільства) 
роблять, як відсутність зацікавлення влади рівним доступом людей до 
проявлення їх ініціативи, створення спільної справи, так і відсутність 
морального бачення в політиці її дійових владних, опозиційних акторів. 
Саме такі речі й заводить в глухий кут суспільство, журналістів, 
дипломатів, бо немає прикладу моральної поведінки в частині 
державницької real policy як такої, в той час коли сама політична ситуація 
на міжнародних аренах світової політики вимагає від урядів кожної 
держави збереження і примноження своєї авторитетності як механізм 
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забезпечення загального порядку в країні від різноманітних суспільних 
негараздів (політичних. економічних, соціальних, тощо). 

Зазначаючи на початку статті, ми констатували малу подібність між 
слов'янськими країнами і необхідність брати до увагу кожного 
політичний досвід зокрема. Тож розпочинаючи аргументацію, щодо 
факторів дестабілізації національних держав слов'янського світу в аспекті 
ризиків для їх геополітичних перспектив зафіксуємо що по-перше для 
розмежування „факторів дестабілізації“ використано умовну 
класифікацію за напрямками(зовнішньо політичні, політико-
громадянські, владно-партійні, урядові, культурно – етнічні, економічні 
фактори); по-друге, описані фактори відображають лише суб'єктивну 
точку зору автора . Отже такими факторами на позицію автора є: 

 
Зовнішньо – політичні фактори: 
 

 Не дієвість суто відцентрової тактичної контр стратегії держави 
України в євро інтеграційному аспекті. Використання країною елементів 
дипломатичного тиску, так і не зрозумілої для євро бюрократів 
„дипломатичного авантюризму“ українськими політиками, які часту 
хочуть проміняти проведення неоднозначних реформ країни на 
перспективу політичного членства в ЄС;  

 Конфліктність нових міжнародних правил гри із внутрішньою 
законодавчою базою в рамках імплементації Україною їх при 
інтеграційних політичних процесах, зокрема до різноманітних структур 
європейського Союзу; 

 Наявність в дипломатичних відносинах України з країнами-
учасницями НАТО і ЄС принципів „подвійних стандартів“ політики. 
Припущення, що українську державу розглядають крізь призму 
російського впливу на неї, а не як самостійної держави . Позиціювання 
України країнами Західного світу як своєрідного „політичного буферу“, 
а не повноцінного політичного сусіда – партнера ; 

 не бажання країн Західної Європи через можливий острах через 
застосування газового тиску з боку „Газпрому“ вести діалог з Україною 
в аспекті все більших гарантій завершеності її політичної інтеграції до ЄС; 

 фактор Росії, в частині її публічного не сприйняття ЗВТ України 
і ЄС, не бажання долучитись до створення тристороннього газового 
консорціуму по модернізації української ГТС, а також політичного 
негативізму високо посадовців РФ по не „повноцінному“ забезпеченню 
культурних прав етнічних росіян в Україні і звичайно використання тиску 
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на неї через заборгованість перед Росією українською стороною в частині 
оплати за енергетичні ресурси (газ, нафта). 

 базування російського чорноморського флоту на суверенній 
території України в АР Крим до 2042 року 

 
Політико – громадянські фактори: 
 

 дихотомна деградація і вимушена протестність культури 
громадянськості . симуляція народного контролю владних інституцій 
і вертикалі як такої. Фрагментарна культура громадян як сфера, де 
заохочуються політичне невігластво влади, яке легалізує її канони 
життєдіяльності і політичний режим їх владарювання; 

 політична апатія певної частини громадян, що кристалізується у 
пасивному, мовчазному сприйняті негативних наслідків від урядової 
політики при стійких негативних орієнтацій громадян щодо негативної 
оцінки діяльності Кабінету міністрів України (уряду); 

 Не бажання протестно і опозиційно настроєних до державних 
владних інституцій громадян кристалізувати свою суспільну енергію 
у формування дієвої політичної альтернативи (- альтернатив) ; 

 коротка електоральна пам'ять українських виборців на всіх стадіях 
виборчих кампаній, що стосується визначення всебічної і достовірної, без 
застережної інформації стосовно їх бізнес, політичного минулого 
і сьогодення кандидатів до обрання ; 

 негативні наслідки для трансформації українських політичних еліт 
від результатів „Помаранчевої революції“ яка характеризується не 
радикальною змiною у полiтичнiй та економiчнiй елiтах. Бiльшiсть 
полiтикiв, котрі набули керiвних позицiй з 2005 року, вже ранiше 
перебували при владi за президентства Л. Кучми . Іншого резерву для 
створення політичної опозиції не було. Таким чином, нова еліта не 
представляла справжньої опозиції; 

 Чимала кількість за останнє десятиліття судових позовів українських 
громадян до Європейського і Міжнародних судів із захисту прав людини 
проти України щодо захисту від свавілля влади і порушення їх 
конституційних демократичних праві свобод. 

 
Владно – партійні фактори: 
 

 правовий нігілізм провладної політичної команди продукований 
власними корпоративними, не державними інтересами; 
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 Відсутність в партійній системі країни вже сформованих 
повноцінних і прагматичних – центриської партії, як центру питомої 
політичної ваги, консервативної партії, яка б захищала інтереси бізнесу, 
запобігала радикалізації суспільства, зберігала, якщо він є позитивним, 
статус-кво. Потрібна Україні й і соціал-демократична політична партія, бо 
могла б націлитись на забезпечення більшої соціальної справедливості, 
кращої освіти, охорони здоров'я, медицини, заробітної плати і пенсій, 
підтримку культурного сектору; 

 Звуження з боку офіційної влади легітимних можливостей опозиції 
для її політичної маневреності і протидія їх консенсусного об'єднання. Не 
сприйняття провладної парламентською більшістю великого сегменту 
опозиційних змін і доповнень до законодавчих актів та їх проектів, 
ігнорування блокування опозицією парламентської трибуни, ігнорування 
владою на протестні мітинги, що підтримані опозицією. 

 
Урядові фактори: 
 

 адміністративні симуляції наявності і дієвості в країні кризового 
менеджменту і його виконавців; 

 непрофесійний склад уряду (невідповідність професійної 
підготовки особи що займає пост міністра із його посадою і оперування 
недостатнім досвідом роботи в аналогічних сферах); 

 малий досвід боротьби за свої корпоративні і державні інтереси 
(невтішні наслідки розбудови інфраструктури для євро мундіаллю); 

 освіта і медицина ні в бюджеті республіки, ні в національних 
програмах розвитку не є на перших місцях.. Ці сфери не визначені як одні 
з сфер нац. безпеки, якими вони були в недалекому минулому в СРСР.  

 
Культурно – етнічні фактори: 
 

 стара законодавча база в сфері гарантування національно-
культурної автономії багато численними національним меншинам 
і діаспорам; зволікання українською владою сприяти культурному 
розвитку державними програми, що матимуть і фінансову складову 
і прописану правову відповідальність сторін; 

 В останні роки спостерігається зростання кількості інцидентів, що 
мають конфесіональний характер і ознаки ксено – й ісламо-
фобії. Особливо ареною цього ризику є Крим Не обійшли зазначені 
тенденції й сферу освіти. На початку 2011 року Кримський 
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республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти (КРІППО), 
підготував завдання Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, які 
було спрямовано в школи Криму для обов'язкового використання 
в навчальному процесі. Конкретно йдеться про логічне завдання 
Всеукраїнської олімпіади з математики – про чотирьох розбійників 
з іменами Ахмед, Омар, Алі й Абу, яких як розповідається в тексті, джин 
перетворив розбійників на звірів: свиню, осла, верблюда й козла. Це 
завдання є єдиним у посібнику олімпіади, де використано власні імена. 
Причому характерні імена, що дають можливість гранично чітко 
ідентифікувати їх носіїв як представників конкретного віросповідання. 
Дотогош багато учнів кримських шкіл носять імена Ахмед, Алі, Абу, а Їх 
порівнюють зі свинями. Факт, що сталася образа національного 
достоїнства, є безперечним. Це лише мікро приклад етнічної нетерпимості 
до конкретної народності. а якщо аналізувати мультикультурні 
і мультиетнічні суспільства не лише України, а й Російської Федерації 
сумнівів про системну традиційність фактів ксенофобії не залишається як 
кажуть і „мокрого місця“; 

 формалізована політична культура українців. Не серйозний підхід 
не лише молоді, а й громадян старшого віку до всебічного, тривалого 
процесу політичної освідченності та політичної залученості до 
трансформаційних процесів вітчизняного державотворення. 

 
Економічні фактори: 
 

 втрата урядом України довіри підприємців малої та середньої 
ланки, які до введення в дію Податкового кодексу (осінь 2011) вважалися 
чи не найбільш відповідальними платниками податків, але більшість яких 
вимушена діяти в офшорах і через корупційні схеми, тому що 
пріоритетом для нинішньої влади України є великий бізнес, що 
орієнтується на експорт ; 

 не введення додаткових економічних запобіжників урядом аби 
захистити внутрішній ринок від збуду на ньому не якісних товарів 
харчування, одягу та техніки, я к високорозвинених країн та к зокрема із 
КНР; 

 Не доопрацювання Україною законодавчої, організаційної-
фінансової бази захисту і гарантії авторських прав, особливо в сфері медіа, 
книго друку, виробництва і збуту аудіо та відео продукції; 

 зростання валового зовнішнього боргу України в січні-березні 2011 
року на 2,7% – до 120,5 млрд. доларів. 
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Важливо на сам кінець зрозуміти, що коли офіційна влада і опозиція в 
Києві зрозуміє що вище перелічені ризики не просто на носять значну 
зовнішньополітичну шкоду Україні, а й дестабілізують її геополітичні 
перспективи як країни що все таки лишається в орбіті слов'янського світу, 
вони зрозуміють що зволікати у їх вирішення не доречно і є загрозливо не 
ефективним. 

Проте вихід є, і у різноманітних варіаціях де активації ризиків 
дестабілізації України, як країни слов'янського світу автор виокремлює 
наступні най вірогідніші і раціональні кроки розв'язання поставленої 
в статті проблеми:  

1. збільшення інвестицій в медичну і освітню галузі; 
2. державне сприяння накопиченню досвіду і практикування 

студентською молоддю своїх професійних вмінь та навичок через 
злагодженого зв'язку ВНЗ – державні підприємства-Приватний бізнес 
в аспекті виховання високо ефективних кадрів ; 

3. Консенсусна діяльності конституційних органів та суб'єктів 
влади; 

4. Тиск громадянського сектору через легальні механізми впливу на 
владу не лише в аспектах дотримання державою її конституційних 
гарантій своїм громадянам, а й гарантії від недемократичних перешкод, 
що найбільш вірогідно створюватимуться через багато чисельні 
бюрократичні перешкоди 

5. Критичний моніторинг політичної участі у електоральних 
кампаніях всіх зареєстрованих Міністерством Юстиції України політичних 
партій та об'єднань аби разі ігнорування електоральної участі протягом 10 
років відфільтрувати малоактивні партії і унеможливлювати їх 
придбанням тими чи іншими фінансовими групами з прогнозованим 
використанням їх для або маніпулятивних дій над виборцями чи 
інсинуації дієвості політичних партій які „захищають“ (на папері) 
інтереси певних соціальних груп населення; 

6. Оперування виборцями при електоральному голосуванні за 
обрання до виборних органів представницької демократії (Президент, 
ВРУ, органи місцевого самоврядування) критично принциповими, 
категорично послідовними та вимогливішими позиціями до кандидатів, 
партій; 

7. Беручи до уваги „втому“ в ЄС, правила наших дій у цьому 
змаганні мають стати зрозумілими: не робити гучних заяв про те, коли 
Україна стане членом; не вимагати заяв, що Україна стане членом; не 
ставити гострих вимог про підвищення статусу України у спiвпрацi з ЄС. 
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Потрібна послідовна i компетентна праця в рамках вже завершеного 
переговорного процесу по асоціації України і ЄС. Нам потрібно на пряму 
працювати iз законодавчими i виконавчими органами країн членiв ЄС, 
особливо ключових держав-членiв, себто Німеччини, Францiї, 
Великобританiї, Iталiї; 

8. Пiсля недавнього вступу в СОТ В економiчнiй сферi дуже 
потрiбна адаптацiя рiзних секторів до бiльш вiдкритих внутрiшнього 
i зовнiшнiх ринків. Для цього потрiбно ефективнiше поширювати 
iнформацiю про потреби, умови рiзних ринкiв на зразок того, як це 
робило японське Міністерство мiжнародної торгiвлi й промисловості; 

9. Потрібно зберегти в Україні природні монополії (пошта, 
залізниця) i кілька стратегічних підприємств у державній власності, але 
з професійними, а не політичними радами директорів (не тільки 
спостережними радами) i професійним управлінням та менеджментом; 

10. Необхідною передумовою є збільшення внутрішніх та іноземних 
інвестицій через поліпшення інвестиційного клімату, спрощення 
процедур, зменшення хабарництва i добрі iнформацiйнi та консалтингові 
послуги для потенційних інвесторів; 

11. У соцiальнiй i гуманiтарнiй сферi – це підвищення якості науки, 
освіти й охорони здоров'я. В науці й освіті – це треба зробити через зміни 
у структур: бюджету, зменшуючи витрати на субсидії i, як уже згадано, 
стимулюючи поєднання науки та освіти i їхню співпрацю 
з підприємствами на базі використання i розвитку комерційно корисних 
технологій, процесів, продуктів; 

12. Слід застосовувати певні фінансові стимули для переходу на нові 
технології та устаткування (тимчасовi податковi пiльги), запроваджувати 
оподаткування на експлуатацію природних ресурси, залежно вiд їхньої) 
рідкісності й цінності. Треба також накладати податки за забруднення 
повітря, води, землі; 

Україна народилась у радості й без зайвого болю. Її людський 
i природний потенціал міг стати запорукою швидкого розвитку i світлого 
майбутнього. вийшло не зовсім так. Століття імперського царату 
i десятиліття радянського режиму послабили організм нації. Послідовне 
приниження, знищення еліт, а опісля селянства, ізоляція від світу,- все це 
залишило глибокі сліди. Послабилися національна свiдомiсть, гордість, 
самопошана, патріотизм. Закоренилися рiзнi комплекси, дещо хибне 
розуміння місця України у світі. При владi лишалися люди, виховані за 
радянського періоду. Логічно припустити, що в тих умовах демократії 
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важко було процвітати на пострадянському гранті, тому зловживання 
владою i некомпетентність залишаються й на даний час.  

Проте були вже позитивні віхи історії країни – Помаранчева революція, 
яка виявила справжню якість i потенціал бiльшостi народу, закріпила 
демократію. Фундамент в Україні тепер досить солідний. Базуючись на 
ньому, і громадянському сприянні – на змiнi генерацій, можна бути 
оптимістичними в оцінці майбутнього цієї східноєвропейської але 
і слов'янської країни в тому числі .  

Треба, проте, бути терплячими, бо пройде ще 15 – 20 років, аж поки ми 
не очистимося від ycix наших інституційних хвороб. За цей час в соціумі 
має визрівати і проявлятися їх свідомий і активний громадянський запит 
на справжню політичну еліту. Еліту, яка була б більш професійною 
i патріотичною, готовою працювати для суспільства, а не тільки заради 
власних інтересів. Це люди, які б не несли на собі тягар радянської 
спадщини i не діяли як чиновники колонії, хоча пам'ятали б про високий 
рівень науки й освіти у природничих науках, досить добру систему 
охорони здоров'я у Радянському Союзі. Ці люди знатимуть іноземні мови, 
читатимуть першоджерела, спілкуватимуться з іноземцями прямо, а не 
через перекладачів. Це люди, які вже виросли iз сучасними засобами 
інформації i комунікацій. 

Щодо суспільства країни, то на нашу думку при частих спадах 
і підйомах зовнішньої і внутрішньої політики воно за жодних умов 
і підстав не має скочуватись в своєму відношенню до політичної системи 
через культури тоталітаризму – де серед суспільства панує звичка ділити 
світ, людей на „наших“ i „ворогів“, некритичність до себе, відмова вiд 
діалогу з тим, хто незгідний, агресивність у всьому, що стосується власних 
симпатій та антипатій. А натомість має прагнути до таких ознак 
демократичної громадянської культури – законослухняного, лояльного 
i разом з тим вимогливого i критичного ставлення до інституцій влади та 
їхніх настанов, здатності захищати свої права та позиції. 

Навряд чи можна очікувати, що покоління, яке зростало в цілковито 
антидемократичній комунicтичнiй системі, прийме демократичну 
ментальність за короткий проміжок часу. До демократичних канонів 
цінностей належать: толерантність i бажання шукати компроміси, а також 
здатність відстоювати власну точку зору, незважаючи на спротив. Проте 
все ж таки держава Україна, якщо зважатиме на всі можливі і прогнозовані 
наслідки від ризиків що здійснюють дестабілізуючий вплив на неї, 
і зрозумівши що розв'язання її проблеми на зовнішній арені політики 
лежить у покращенні ситуації в середині країні і зміні риторики і стилів 
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поведінки в геополітичних міждержавних дискусій, вона має гарний шанс 
для подальшого накопичення геополітичних дивідендів для укрупнення 
свого положення на слов'янському політичному просторі. 
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