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КРУГЛИЙ СТІЛ: РОЗВИТОК УКРАЇНИ, СПРОБА ПРОГНОЗУ 

 
Володимир БІЛЕЦЬКИЙ, д.т.н., шеф-редактор журналу “Схід”, Донецьк 
 
На різних рівнях влади, різні партії, рухи, аналітики як в Україні так і поза її межами 
при спробах визначення геополітичної ролі нової України, якій вже минуло більше 
семи років, сьогодні послуговуються доволі стереотипними уявленнями. Так чи 
інакше, вони частіше всього зводяться до пошуку відповідей на питання “З ким 
Україна?”. Спектр варіантів відповідей доволі широкий, але вже загальновідомий – 
з НАТО, Європою, Росією тощо. Тобто, Україна свідомо чи підсвідомо 
“прив’язується” до того чи іншого “воза”. Спробуймо запропонувати і 
проаналізувати альтернативні варіанти, зосередивши головну увагу на ще не 
використаних можливостях. 
1. Геополітика і ядерне самороззброєння України. Позбувшись ядерної зброї ми 
практично не використали своє унікальне становище першої в світі ядерної країни, 
яка добровільно відмовилась від цієї зброї. При вмілій дипломатії, відповідній 
постановці питання ця непересічна ініціатива, яка не має аналогів, дає моральне 
право Україні стати промотором нового світового руху за ядерне 
роззброєння, створити і очолити новий клуб неядерних країн з ядерним 
минулим. Безперечно, в перспективі це виграшна позиція, яка не тільки надає 
привабливого іміджу нашій державі, але й ставить її на вістря світової уваги.  
Міжнародний авторитет та геополітичний вплив України за рахунок такої сміливої і 
чітко відмінної від інших країн позитивної ролі в сучасному світі повинні зростати. 
Зрозуміло, що реалізація цієї ідеї можлива тільки при вмілій дипломатії, 
цілеспрямованій і стабільній зовнішній політиці. Думаю, що Україна як країна -лідер 
ядерного роззброєння може і повинна зайняти місце в Раді Безпеки, мати 
відповідну оборонну доктрину і створити своє коло країн -прихильників та 
послідовників, ставши на чолі їх.  
2. Геополітика та регіональна політика. Один з механізмів підвищення 
геополітичної ролі України в Європі – ініціація створення Києвом разом з 
сусідніми країнами господарсько-політичних утворень на кшталт відомих 
єврорегіонів. І в першу чергу Київ повинен ініціювати створення цих нових 
організмів із залученням земель на яких проживають етнічні українці – це Кубань, 
Подоння, Холмщина, Підляшшя, Берестейщина, Закерзоння та ін. Згідно 
двосторонніх угод з країнами-сусідами ці області долучаються до відповідних 
прикордонних областей України, утворюючи нові єврорегіони. Мова при цьому не 
йде про які б то не були територіальні претензії. Але історична спільність, 
господарська взаємопов’язаність, екологічна й культурна подібність сусідніх 
областей в кожному з таких регіонів, нарешті родинні зв’язки населення 
обумовлюють можливість тісних взаємовигідних контактів з країнами -сусідами, 
суттєве підвищення геополітичної ролі Києва.  
3. Геополітика та економічна ніша України. Млявість якщо не відсутність 
системного пошуку та аналізу оптимальних економічних ніш для сучасної та 
майбутньої України, а ще більше – відсутність практичних кроків у цих напрямках 
зводять майже нанівець можливість підвищення геополітичної ролі України як 
однієї з можливих країн-лідерів у XXI ст. Між тим, правильний вибір своїх 
економічних ніш (скажімо, аграрної, інформаційних технологій, космічної галузі 
тощо) і відповідне досягнення рейтингових, а можливо й домінантних (в Європі чи 
світі) позицій в цих галузях суттєво вплине на геополітичну вагу всієї держави. Не 

https://www.vesna.org.ua/txt/sxid/krst.html


латаючи діри в старому уламку радянської економіки, що дісталася у спадок, а 
тільки визначившись з новими економічними пріоритетами й зреалізувавши свій 
потенціал в своїх оптимальних економічних нішах Україна зможе стати новим 
“економічним тигром” з відповідним піднесенням геополітичної ролі. 
4. Освіта, наука та геополітика. Один з визнаних суттєвих складників 
геополітичного впливу і ваги старої Русі-України – її непересічні освітні можливості 
(Острожська, Києво-Могилянська академії, численні колегіуми). Сучасна Україна 
ще має один з найпотужніших у Європі науковий потенціал. Якщо зупинити процес 
вимивання наукових кадрів (а науковців зі вченим ступенем щороку виїздить за 
межі держави до 30-32 тис.), то після реформи системи вищої освіти й НАН цілком 
реально перетворити Україну в одну з країн-просвітниць, навчаючи у вузах значну 
частку іноземних студентів та аспірантів. Зрозуміло, що й тут є свої рейтингові й 
домінантні спеціальності, в яких українська наука має непересічні здобутки. Саме 
по ним Україна є цілком конкурентоспроможною на європейському ринку вищої 
освіти. Загалом же цілком можлива геополітична місія України як країни -
університету до сьогодні, на жаль, майже не береться в розрахунок.  
5. Нова історична доктрина та нова геополітика України. Нова геополітична лінія 
України повинна у всіх вимірах виходити з принципової історичної тези: сучасна 
Україна – спадкоємиця Київської Русі. До сьогодні політика України в цьому плані 
доволі неактивна. І справа не в тому, чи не тільки в тому, щоб внести відповідні 
поправки у підручники інших країн, повернути і вкорінити цю тезу в думках 
провідних закордонних авторитетів тощо. Справа перш за все в тому, щоб сучасна 
українська еліта в усіх вимірах – політичному, економічному, бізнесовому, 
науковому, релігійному і тд. – мислила і діяла як речники, представники Русі-
України, тобто могутньої, сильної держави, а не країни-васала. 
6. Нова роль української діаспори. Майже втративши з виникненням самостійної 
України свою стару роль – хранителя української культури, носія і борця за 
українську ідею – українська діаспора не знаходить нової ролі і переживає 
жорстоку кризу, асиміляційні процеси різко пришвидчилися.  Україна повинна 
системно й селективно підійти до цієї проблеми й раціонально використати 
порив і потенціал своєї діаспори як на Сході, так і на Заході для 
свого проникнення в світ. 
7. Що стосується військових блоків та впливових союзів країн, то універсальним і 
головним повинен стати принцип дотримання в першу чергу власних національних 
інтересів. Будь-які емоції (типу “спільної історичної долі”) тут не повинні мати 
місце. Одночасно слід опрацювати доктрину нової Центральної Європи, 
активізувати дії по Балто-Чорноморському союзу. Геополітична роль України 
бачиться не як буфер мід Росією і Заходом, а як країни-лідера Центральної 
Європи, країни, яка разом, можливо з Польщею і Чехією створить і очолить новий 
регіональний центральноєвропейський блок пострадянських країн. Тобто ідея не в 
тому, щоб самому хилитися в той чи інший бік, а стати тією силою до якої 
прихиляються інші. 
При сучасному стані економіки все викладене тут тезово може бути розцінено як 
велика мрія, але без великих мрій не буває великих справ. Майбутнє України 
значною мірою залежить від того чи будуть її лідери вести  дійсно якісно нову, 
динамічну й незакомплексовану політику, чи будуть весь час озиратися на сильних 
світу цього й покірно нести тягар меншовартості, пострадянськості, євразійства 
тощо. 
Підсумовуючи викладені тези можна резюмувати, що нова геополітична 
доктрина України повинна вирізнятися непересічністю рішень, самостійністю і 
оригінальністю підходів, наявністю власного “я” без будь-яких відверто 
“фарватерних” дій та рішень. Це повинна бути не розмита, а чітка й послідовна, 
органічно єдина й узгоджена у всіх своїх вимірах система керівних принципів, яка 
базується на новій національній українській ідеї – відновлення на якісно новому 
рівні і в новому часовому вимірі центрально-європейської держави-лідера з 
організмом нової української політичної нації й розкриттям для кожного українця 
можливостей багатого (матеріально і духовно) солідарного суспільства. 


