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Завданням будь-якої політичної влади є виве-
дення політичної системи в зону оптимального 
розвитку і утриманя в ній. Очевидно, що пер-
шим кроком на цьому шляху є стратегічне пла-
нування, тобто формування доктрини політич-
ного правління – комплексного опису цілей і 
завдань інститутів політичного управління з 
неодмінною вказівкою джерел поточних ресу-
рсів. Обов’язковими компонентами такої докт-
рини є головні неминущі цінності соціуму і ме-
тоди їх збереження. Це насамперед: підтриман-
ня територіальної цілісності країни, забезпе-
чення самовідтворення населення, підтри-
мання національної культури і збереження 
політичної незалежності суспільства. Існує 

низка дуже важливих питань, не розв’язавши які 
скласти повне уявлення про сутність демократії 
неможливо: чи всесильні політики і народ, що є 
джерелом влади політиків? Чи існує межа задо-
волення еволюційних і функціональних потреб? 
Чи підтримка чотирьох зазначених вище компо-
нентів несуперечливе завдання? Відповіді на ці 
та подібні питання може дати геополітика. 

На жаль, до цієї науки в нашому суспільстві 
немає належного ставлення. Від часів епохи Від-
родження самовідчуття людини-Творця повстає 
проти усвідомлення обмеженості людських сил, 
до якого і веде геополітика. Геополітика сприй-
мається як відмовлення у визнанні вирішального 
впливу людської волі на внутрішні й міжнародні 
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відносини. Втім, це не зовсім так. Йдеться про 
інше. Варіантів політичного курсу й економічної 
лінії може бути багато. Принципи внутрішньої і 
зовнішньої політики можуть мінятися разом зі 
зміною суспільного ладу, появою нового прези-
дента і глави уряду. Конфігурація і найменуван-
ня структурних елементів політичної і партійної 
систем, модель поділу влади також. “Але націо-
нальна геополітика може бути тільки одна; вона 
даність, що указами і постановами скасувати не 
можна. Можна лише краще або гірше її викорис-
товувати. Геополітика тому і є наукою, що вра-
ховує об’єктивну реальність” [1] . Саме вона 
озброює суспільство і владу знанням незмінних 
у часі (базових) і вторинних інтересів різних 
країн світу, робить їх дії передбачуваними, а 
отже – дає змогу вибудувати концепцію захисту 
раціонально-націо-нальних, а не ірраціонально-
загальнолюдських інтересів, знати об’єктивні 
властивості національних ресурсів, використо-
вувати їх з максимальним для суспільства пози-
тивним ефектом і утримуватися від необереж-
них кроків. 

У геополітичному трактуванні держава – це 
не правовий інститут, а унікальний просторово-
географічний організм, що функціонує в просто-
рово-географічному середовищі. Так тлумачили 
геополітику в часи Х. Маккіндера, Р. Челлена і 
К. Хаусхофера. Це обмежувало “можливості 
регламентації і управління з боку політичних 
лідерів, державних і суспільних інститутів, між-
народних організацій. Геополітика – це сфера 
міждержавних відносин, зумовлена винятково 
територіально-географічними чинниками (геог-
рафічне положення, клімат, ландшафт тощо). 
Геополітика оперує визначеними константами 
– величинами, незмінними протягом століть, 
тисячоліть. Геополітичні константи зумовлені 
географічно (у просторі) й апробовані історич-
но (у часі). Навіть Його Величність народ не в 
змозі тут що-небудь змінити” [2]. Якщо клімат 
країни холодний, то треба зважити на те, що в 
умовах відкритого і вільного ринку товари бу-
дуть мати набагато більшу собівартість, ніж ті 
самі товари, виготовлені в тепліших країнах. Це 
веде до неконкурентоздатності товарів націона-
льної промисловості і, як наслідок, до деіндуст-
ріалізації. 

Сучасна геополітика крім власне постійних 
чинників (розташування території, довжина і 
конфігурація границь, гідрографія тощо), врахо-
вує і такі, що хоча і змінюються, але набагато 
повільніше: демографічний склад населення, 
ресурсну базу, політичні й економічні свідо-
мість і культуру, соціальну структуру, релігій-
ність населення тощо. Ці чинники опосередкова-
но пов’язані з базовими характеристиками тери-
торії і визначають стилі дипломатії і зовнішньої 
політики у взаєминах з конкурентами і геополі-

тичними партнерами різного ступеня спільності 
інтересів.  

Сукупність цих незмінних і майже незмінних 
особливостей становить головні інтереси конк-
ретної держави. Вони зумовлені константами і 
зв’язані, так чи інакше, із закордонною територі-
єю: – історична територія – територія, яка ко-
лись належала державі (Німеччина і Калінінг-
радська обл., Великобританія, Франція і їх коли-
шні колонії, Японія і Курили, Росія і всі терито-
рії, що входили до складу Російської Імперії, а 
також Аляска; – етнічна територія – територія, 
заселена етнічними співвітчизниками або етніч-
но близькими народами (Росія і ближнє зарубіж-
жя, Туреччина і Кіпр, Туреччина й Азербай-
джан, Пакистан і провінція Кашмір); – воєнно-
стратегічна територія – територія, що представ-
ляє воєнно-стратегічний інтерес (Куба для 
СРСР, Західна Європа, Ізраїль, Філіппіни для 
США). Коли йдеться про те, що країна має посі-
сти гідне місце в сучасному світі, це означає 
місце країни в геополітичному просторі, 
(максимально реалізуючи) її геополітичні інте-
реси [2]. 

Геополітичне правління й управління відбу-
вається на трьох рівнях. Перший рівень – стра-
тегічний. Його значення є особливо зрозумілим 
після агресії НАТО проти Югославії. О. Дугін 
справедливо пише про те, що ця балканська вій-
на, її рушійні сили, мотиви протиборчих сторін 
виглядають двозначно і суперечливо, якщо ке-
руватися традиційними (негеополітичними) ме-
тодами аналізу. Якщо керуватися примітивно-
економічними міркуваннями (боротьба за товар-
ний ринок), то антиюгославську військову кам-
панію ними не обґрунтовують. Економіка Юго-
славії займає лише незначну нішу в світовій еко-
номіці, та й стратегічні ресурси там відсутні. 
Ідеологічні розмірковування також не допомага-
ють. Адже Югославія при С. Милошевичу 
(Сербія і Чорногорія тепер) була і є демократич-
ною країною з ринковою економікою. Агресію 
НАТО не можна пояснити і релігійним антагоні-
змом, особливо на тлі підйому активності іслам-
ського тероризму. І чого це раптом США і ЄС 
спалахнули любовною гарячкою стосовно релі-
гійних екстремістів у Косово й Албанії? Не спо-
стерігається і так званої “жидо-масонської змо-
ви”: шокуючи зненацька для Заходу пролунала 
заява міністра оборони Ізраїлю А. Шарона, різко 
засуджуючи США й агресію НАТО. Та й сама 
Сербія (область Косово і Метохія) у роки Другої 
світової війни була надійним притулком для 
багатьох тисяч єврейських біженців.  

Концептуальна влада формулює і закріплює 
геополітичні константи і категорії країни, що 
можуть бути закладені в конституції країни (у 
преамбулі Конституції РФ зазначається, що Ро-
сія – суб’єкт геополітики, а не тільки правового 
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простору), а можуть їх припускати. Наступний 
рівень – це власне геополітика. “На цьому 
рівні геополітичні чинники впливають на визна-
чення довгострокового політичного курсу дер-
жави. Висновки, одержані в результаті такого 
аналізу, лягають в основу стратегії держави, 
знаходять зримі обриси в законодавчих актах і 
стають керівництвом дій уряду… Останній має 
здійснювати геополітику на низовому третьому 
рівні – у вигляді зовнішньої, економічної полі-
тики, оборонної стратегії, у сфері культури, між-
національних відносин тощо” [2]. Згруповані за 
подібними параметрами, держави “входять” до 
геополітичного блоку. У кожному такому блоці 
виокремлюють країну (країни), що найповніше 
виявляє його сутність – геополітичний полюс. 
Протягом останнього століття такими були Анг-
лія (згодом США) і Російська Імперія (пізніше 
СРСР і Російська Федерація). 

Узагальненим інтегральним чинникам геопо-
літики є розташування країни стосовно моря і 
суші. За такого підходу всі країни поділяють на 
континентальні й морські. Континентальні краї-
ни самодостатні, тобто життєвий простір обме-
жений територією держави. Цілком самодостат-
нім була тільки одна держава – СРСР, самодо-
статність інших континентальних держав (Росія, 
Німеччина, Японія, Сербія) обмежена. Для кон-
тинентальних країн характерні такі параметри 
політичної системи: відносно слабкий експорт, 
опора на сухопутний транспорт, політичний 
централізм, опора на сухопутні війська. Експан-
сія ззовні здійснюється підпорядкуванням інших 
держав, перетворенням їх на свою частину, тоб-
то через утворення імперій. 

Найголовніші ознаки морських держав – не-
самодостатність, залежність від експорту ресур-
сів (а також енергії, інвестицій, технологій, 
“мозків”), їх життєво важливі інтереси незадово-
льняють без постійної експансії. Тому країни, 
такі як США й Англія, мають розвинуту торгів-
лю, сильний морський транспорт і військово-
морський флот. Основна мета політичного курсу 
– не стільки управління територією (як у конти-
нентальних країн), скільки забезпечення функці-
онування економіки. Звідси – політичний феде-
ралізм і конфедералізм, а також морський тип 
експансії, коли економічна лінія країни, яку ата-
кують, цілком підкоряється волі експансіоніста, 
а формальна політична незалежність, зазвичай, 
зберігається. Сприяти зміцненню демократії за 
кордоном – це не стільки ціль стратегії США, 
скільки засіб відкрити для себе іноземні ринки, 
створити робочі місця для американців. Такий 
висновок напрошується після прочитання перед-
мови У. Клінтона до “Стратегії національної без-
пеки США” [3], особливо, якщо врахувати практи-
чно повну лібералізацію Росії [4], а також ті мето-
ди, якими рекомендують на неї впливати [5]. 

У рамках геополітичної теорії маємо важли-
вий висновок: оскільки інтереси морських і кон-
тинентальних держав протилежні, то основним 
способом їхнього спільного існування є проти-
стояння, як між античними Спартою 
(континентальна держава) і Афінами (морська 
держава), Римом (континентальна держава) і 
Карфагеном (морська держава). До того ж роз-
ширення країнами сфери свого впливу – цілком 
природно. Інша річ, що експансія уздовж мери-
діана стабілізує ситуацію у світі, а спроба роз-
ширити зони впливу уздовж паралелі, напроти 
того, провокує і дестабілізує. Громадянська вій-
на в США виникла між “морською” Північчю і 
“континентальним” Півднем через конкуренцію 
за поширення свого впливу в напрямку Схід–
Захід. У кінцевому результаті конкуренція йде 
за територію як життєвий простір. Причому кон-
тинентальний полюс навколишні території ціка-
влять не як такі, скільки в плані не допустити 
геополітичних й інших конкурентів їх викорис-
тати. Атлантистів це теж, звичайно, цікавить, 
але не першочергово. Насамперед – володіти 
ресурсами цієї країни, аж до її території. Адже 
геополітична цінність території різна. 

Континентальні і морські держави поєдну-
ються у відповідні блоки, причому історично 
континентальний блок має перевагу, тому що 
володіє Хартлендом (серцевою, серединною) 
землею, що містить простір сучасних Росії (із 
Сибіром), Казахстану, Китаю і Монголії. Харт-
ленд тривалий час був абсолютно недоступний 
для морських держав, що забезпечувало їх кон-
курентам геополітичні переваги. Порятунок Ро-
сії у 1612, 1812, 1941 роках, на думку геополіти-
ків, наслідок саме цієї обставини. Вся історія ХХ 
століття позначена “великою боротьбою конти-
нентів”, сучасних геополітичних (не міжнародно
-правових!) блоків атлантичних і сухопутних 
держав. У цій боротьбі атлантисти знаходять 
переваги, починаючи від першої половини ми-
нулого століття, коли їм удалося зіштовхнути 
один з одним окремі частини континентального 
блоку (Японію з Російською Імперією, Китай з 
Японією, СРСР із Німеччиною і Японією, СРСР 
із Китаєм). На початку XXI століття атлантичні 
країни (насамперед Англія і США), скористав-
шись терористичною атакою на Вашингтон і 
Нью-Йорк, домоглися прямого доступу вже до 
самої серединної землі, розташувавши свої вій-
ська уздовж майже всього кордону Росії. Отже 
протистояння США і СРСР – це не боротьба 
західної демократії зі східним комунізмом, а 
продовження багатовікової геополітичної війни. 

Один із уроків досвіду геополітичної кон-
фронтації такий: жодна держава не може забез-
печити свою безпеку поодинці. Кожний геополі-
тичний полюс може утворювати або одна держа-
ва, або дуже обмежена група країн-союзників, 
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тобто рівноправних партнерів, щодо досягнення 
поставленої мети. Сьогодні у Росії немає щирих 
союзників (за винятком Білорусі). Те ж і в США, 
оскільки ще У. Клінтон назвав США головною 
світовою державою, що вилучає рівноправне 
співробітництво. Зате сателітів, тобто нерівно-
правних партнерів, що діють у сфері впливу 
північноамериканського геополітичного полю-
су, ціле сузір’я. На орбіті США обертається ве-
личезна кількість сателітів, що уявляють себе 
(ну, майже) рівноправними. Програма НАТО 
“Партнерство заради миру” (ПЗМ) метою посла-
бити головного геополітичного конкурента, зро-
бивши його сателітів своїми власними. Цей про-
цес поки що йде прискореними темпами: країни-
сателіти Росії вже укладають тактичні союзи 
проти суверена, який слабшає (типу ГУАМ). 
Утім, ставши таким союзником (сателітом) 
США, країна автоматично набуває безліч конку-
рентів, а то і ворогів (Іран, Ірак, Куба, Лівія, іс-
ламський світ тощо). Крім того, цей сателіт ні-
коли не ввійде в спільноту хоча б почасти рівно-
правних, тому що його розглядають лише як 
геополітичний ресурс, на який, крім того, прете-
ндують інші сателіти. Так, Україна переживає 
перманентну кризу, випробує на собі дезінтегру-
ючий вплив не тільки США, але також Німеччи-
ни і Туреччини. 

Однак протистояння гегемона атлантичного 
світу проти свого геополітичного конкурента 
триває. Очевидно, що дезінтеграція Росії закін-
читься. Про організаційні аспекти цієї геополі-
тичної технології адмірал Є. Балтін пише таке. 
Щоб усунути Росію з її ядерним потенціалом, 
остання “за допомогою усіляких вивертів втягу-
ється в численні (часом не залишає враження, 
що тільки з цією метою і придумані) міжнародні 
програми під егідою ООН, НАТО, ОБСЄ, НБСЄ, 
МВФ, Ради Європи. У рамках цих спільних про-
грам Росії з натиском пропонують участь у між-
народних угодах, що мають політичний, еконо-
мічний і лише частково військовий характер 
(обмеження, контроль обмежень виробництва 
зброї, його іспитів тощо). Участь у подібних 
місіях, що проводять під шляхетними гаслами 
миротворчої діяльності, економічного сприяння, 
скорочення озброєнь, захисту прав людини то-
що, призводить до того, що бажані для Заходу 
елементи проштовхуються у внутрішню і зовні-
шньополітичну стратегію Росії, тобто до програ-
мувального формування політики. Фактично – 
закінчення процесу руйнування російської дер-
жавності” [6]. З уваги на це характерно, що тра-
гедія підвідного човна “Курськ” стала б приво-
дом, щоб зняти з озброєння торпеди 298-го про-
екту, у радіусі дії яких оперування основних 
бойових надводних структур ВМФ НАТО – аві-
аносних ударних груп (АУГ) суттєво утруднене 
або зовсім неможливе.  

Можна виокремити три пояси геополітичних 
інтересів Росії, зумовлених забезпеченням наці-
ональної безпеки. Перший пояс – ближнє зару-
біжжя. Залучення ближнього зарубіжжя в геопо-
літичний простір Росії зумовлене такими чинни-
ками: а) єдиний економічний простір 
(виробнича кооперація, технологічний та інвес-
тиційний простір, ринки збуту, конверсія тощо); 
б) єдиний кордон; в) тісні соціально-культурні 
міжособистісні зв’язки; г) єдиний мовний прос-
тір; д) участь Росії в миротворчих операціях; е) 
загальний психологічний (так званий 
“радянський”) тип. У геополітичному контексті 
захист етнічних росіян не ціль, а засіб. Другий 
пояс – Східна Європа. Труднощі інтеграції НДР 
у ФРН, катастрофа ілюзій стосовно повторення 
“японського чуда” у Польщі й Угорщині, сиро-
винна, культурна, технологічна залежність від 
інших країн дають змогу зробити висновок, що 
ці країни виявляться геополітичними лімітрофа-
ми, якими вони і були завжди, переходячи під 
вплив то одного, то іншого центру сили. Росій-
ський вплив тут поки що відчувають слабо: істо-
ричні ексцеси, мовні бар’єри, релігійна і культу-
рна ворожнеча. Третій пояс – далеке зарубіжжя. 

Для Сполучених Штатів геополітична тріада 
має такий вигляд: Панамериканська геоекономі-
чна зона (також NAFTA і Організація Амери-
канських держав – ОАД), Європейський Союз + 
Близький Схід, а також всю іншу територію зем-
ної кулі. Причому сама спільність американсь-
кого і європейського атлантичних блоків має 
негативний заряд; у міру скорочення питомої 
частки світових ресурсів, що припадає на кож-
ний блок, країни, що є геополітичними союзни-
ками, можуть перетворитися із сателітів на во-
рогів. Уже сьогодні багатьом країнам Західної 
Європи (особливо континентальним Франції і 
Німеччині) не дуже-то й подобається положення 
сателіта США. Зрозуміло, що сили поки далеко 
не рівні і до конфронтації справа не доходить. 
Обидві сторони використовують Росію як зале-
жного політичного агента.  

Ми є свідками формування нового геополіти-
чного полюса. Яким він буде, поки ще невідомо, 
тим паче що на Далекому Сході утворилася і 
досить динамічно розвивається геоекономічна 
зона АТР, однак уже сьогодні безсумнівно, що 
це протистояння буде підсилюватися. Аж до 
1996 року відносини “азійських тигрів” із зовні-
шнім світом будувалися асиметрично з переко-
сом убік США. Зв’язки з Америкою координува-
лися в рамках створеної з ініціативи США Орга-
нізації азійсько-тихоокеанського співробітницт-
ва (АТЕС). За офіційною статистикою товароо-
біг ЄС зі США у 1984 році становив 199,4 млрд. 
$, а з державами Східної Азії – тільки 83,2 млрд. 
$. Однак, починаючи від 1994 року, тут устано-
вилася відносна рівновага: 233,5 і 234,23 млрд. $ 
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відповідно. До того ж зміцнення геоекономічних 
зв’язків країн АТР і ЄС має вже й інституційне 
оформлення. В Таїланді 1996 року відбулася 
зустріч керівників 10 азійських і 15 європейсь-
ких країн. Саме тоді почала набувати виразних 
контурів нова “азійська стратегія” Європи – роз-
ширення зв’язків із країнами Азії, щоб викорис-
товувати її економічний потенціал як “буксир” 
для європейської економіки, що переживає стаг-
націю. “Якщо Європу на форумі в Таїланді 
представляють країни з ідентичними традиція-
ми, з’єднані узами глибоко інтегрованого ЄС, то 
від Азії тут виступає конгломерат країн із різ-
ним суспільно-політичним ладом, з найширшою 
амплітудою економічної розвиненості, із внутрі-
шніми розбіжностями, включаючи територіаль-
ні. Спільне в них одне: дуже високі (за винятком 
Японії) темпи економічного розвитку… 
“Азійська десятка”, отже, теж зацікавлена в рин-
ку збуту, але для більшості її членів не менш 
важливо виступити в ролі ринку… технологій та 
інвестицій. Партнерство з ЄС для них вкрай ва-
жливо, як шанс звільнитися від диктату США з 
їх схильністю бряжчати зброєю, застосовувати 
різноманітні санкції і втручатися у внутрішні 
справи інших країн під ширмою турботи про 
права людини” [7]. До речі, паралельно з терак-
том у Москві відбулися безладдя, вчинені іслам-
ськими фундаменталістами на острові Балі. Ста-
лося це після того, як Індонезія відмовилася під-
тримати антиіракський курс США.  

Глобалізацію правильніше було б іменува-
ти американізацією. І донині “кожний капітал 
приписують визначеній нації і відповідному 
національному капіталові”. Співвідношення сил 
між американськими, європейськими й азійсько-

тихоокеанським економічними суперблоками 
характеризується даними, наведеними Незалеж-
ним агентством маркетингу і консалтингу НА-
МАКОН [8]. У списку 500 найбільших ТНК 
(Тор – 500) вказано на те, що вони контролюють 
сумарний капітал 16019 млрд. $. У першій сотні 
з них сконцентровано 9063 млрд. $ або 57%. 
Серед Тор – 100: 55 ТНК із капіталом 5948 
млрд. $ (65,6% транснаціонального капіталу) 
належать США. У зв’язку з ними перебувають 
ТНК Великобританії, кількістю 15 з капіталом 
1279,6 млрд. $ (14,2%). ТНК всіх інших країн 
ЄС – 17; їх капітал становить 916,4 млрд. $ 
(10,1%). З цього числа: німецьких корпорацій – 
7 (364,5 млрд. $, 4%), французьких – 6 (349,6 
млрд. $, 3,8%), швейцарських – 5 (382 млрд. $, 
4,2%), італійських – 3 (156 млрд. $, 1,7%). Ще 
менший вплив Іспанії і Фінляндії – по одній кор-
порації. На Японію припадає 5 концернів (382 
млрд. $, 4,4%), на Гонконг, Тайвань і Південну 
Корею – по одному.  

Таким чином, метою геополітики є – визначити 
головні (незмінні) і вторинні (минущі) інтереси і 
конкретної держави, і країн, що входять у поле 
підпорядкованості і/або впливу. З цієї сукупності 
інтересів складають вищі національні пріоритети, 
які потрібно захищати всіма наявними засобами. 
На цій основі формулюють геополітичну доктрину 
країни, визначаються союзники, партнери, сателі-
ти, комплекс зовнішніх і внутрішніх загроз націо-
нальній безпеці, а її геополітичну модель пропону-
ють всім політичним силам країни і диктують уря-
дові, щоб провести конкретну внутрішню і зовніш-
ню політику, тобто політичний курс й економіч-
ну лінію. 
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