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Авторське резюме
Інтенсивність і різноманітність політичних і геополітичних процесів, що відбуваються в Україні,
дають велику емпіричну базу для геополітичних досліджень. Разом з тим, популярність даної наукової
течії залишається суто популістською, передаючи науці лише чверть всіх досліджень. Метою дослідження є розгляд динаміки та специфіки геополітичних досліджень у сучасній українській політичній думці.
У роботі зроблено огляд дисертаційних досліджень вітчизняних вчених. Відмічено, що більша частина робіт припадає на політичні науки за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних
систем та глобального розвитку. Виділено основні тенденції у вітчизняних геополітичних дослідженнях:
1. Визначення місця України на геополітичній мапі світу через аналіз геополітичного положення та
історико-політологічні дослідження;
2. Дослідження регіональних проблем, двосторонніх відносин між країнами;
3. Дослідження загальних питань міжнародної безпеки, тероризму та ролі України в системі міжнародної безпеки;
4. Аналіз етнополітичних проблем всередині України та їх вплив на міжнародні відносини;
5. Дослідження євроінтеграційних прагнень України як єдино правильних з точки зору геополітичного положення;
6. Загальні геополітичні дослідження, в яких розглядаються практики застосування тих чи інших
теорій і концепцій геополітики у різні часи та різними країнами світу.
Аналіз представлених дисертаційних досліджень та іншої наукової літератури вітчизняних авторів
говорить лише про першу ступінь засвоєння такої важливої політичної науки, як геополітика.
Ключові слова: геополітика, Україна, геополітичні дослідження, наука, геополітичні напрямки,
дисертації, політичні науки.
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Abstract
The intensity and diversity of political and geopolitical processes in Ukraine give greater empirical basis
for Geopolitical Studies. However, the popularity of this research is purely populist currents, leaving only a
quarter of all science research. The aim of the study is to examine the specific dynamics and geopolitical studies in modern Ukrainian political thought.
This paper reviews the dissertation research of local scientists. It was noted that most of the work falls
on political sciences, specialty 23.00.04 - political problems of international systems and global development.
The main trends in domestic geopolitical studies:
1. Identification of Ukraine’s place on the geopolitical map of the world by analyzing the geopolitical position and historical and political research;
2. Study regional issues, bilateral relations between countries;
3. Research general issues of international security, terrorism and the role of Ukraine in the system of
international security;
4. Analysis of ethnic and political problems in Ukraine and their impact on international relations;
5. Investigation euro integration aspirations of Ukraine as the only right in terms of the geopolitical position;
6. General geopolitical studies that examined the practice of various geopolitical theories and concepts in
different times and different countries.
The analysis presented dissertations and other scientific literature suggests domestic authors only the
first stage of mastering such important political science as geopolitics.
Key words: Geopolitics, Ukraine, geopolitical research, science, geopolitical trends, theses, Political Science.

Постановка проблеми. В українській політичній науці і геополітиці спостерігаються
дві тенденції: перша – це заперечення усього
«радянського», російського і копіювання або
наслідування західних шкіл; друга – це заперечення усього західного і наслідування росій-

ських колег. Відповідно, в такій боротьбі сформуватися повноцінній геополітичній школі,
яка має власні погляди на проблеми, досить
складно. В той же час інтенсивність і різноманітність політичних та геополітичних процесів,
що відбуваються в Україні, дають велику ем© О.В. Дашевська, 2016
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піричну базу для досліджень, а результати можуть внести значний вклад у розвиток світової
геополітичної науки.
Аналіз досліджень і публікацій. Варто відзначити великий внесок у розвиток української політичної та геополітичної науки таких вітчизняних діячів, як М.Драгоманова,
М.Грушевського, В. Липинського, С. Рудницького, Ю. Липи, І. Лисяка-Рудницького
та інших, які розглядали окремі аспекти сполучення геополітичних ідей з політичними
процесами та інститутами, розбудову України
крізь призму ліберально-ідеологічної концепції. Водночас значний період часу (майже століття) українська геополітична наука залишалась під «залізною завісою» СРСР і тільки з
отриманням країною незалежності почала відроджуватись. Серед сучасних вітчизняних науковців можна назвати О. Білоруса, В. Копійко, Ю. Макара, Г. Перепелицю, А. Романюка,
С. Федуняка та інших.
Доволі інформативну підбірку праць українських вчених, які стосуються тих чи інших
аспектів геополітики, наводять О.Заремба та
О.Федоренко у своїй праці «Вітчизняна геополітична думка як явище політичної ідентичності українського народу у ХХ на початку
ХХІ століття». Так, названі автори виділяють
«цінний внесок у вивчення геополітичних ідей
… праць І. Кураса, М. Михальченка, О. Майбороди, Ф. Рудича, О. Заремби, М. Поповича,
Ю. Левенця, В. Литвина, Л. Шкляра, Ю. Шаповала», а також праць, «у яких здійснюється
комплексний історико-політологічний та соціально-філософський аналіз проблем української державності – В. Крисаченка, М. Михальченка, М. Панчука» [3, с. 7].
Мета дослідження – розгляд динаміки та
специфіки геополітичних досліджень у сучасній українській політичній науці.
Виклад основного матеріалу. Огляд ди
сертаційних досліджень вітчизняних учених
за останні 15 років показує наявність заці-

кавленості до геополітики з боку різних наук
– політичних, географічних, філософських
економічних, історичних, юридичних. Так, за
електронним запитом «геополітика» (без урахування закінчення) в базі даних авторефератів
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського було видано 855 результатів, з яких
174 автореферати дисертацій з 1999 по 2011
роки. Починаючи з 2012 року у даній базі досліджень з тегом «геополітика» не знайдено.
Розподіл дисертацій за галузями наук представлено на рис. 1.
Як видно з рис. 1 найбільша кількість робіт припадає на політичні науки, але разом з
тим, дослідженням геополітичних питань присвячено й багато праць в історичних науках –
33%, що говорить про більшу зацікавленість
науковців у розгляді геополітичної ретроспективи нашої держави та світу. Зрозуміло, що
геополітика безпосередньо пов’язана і з економічними науками, особливо з міжнародними
економічними відносинами – 12% усіх геополітичних досліджень припадає на економічну галузь. Філософські та релігійні аспекти геополітики займають 9% українських геополітичних
досліджень. З точки зору географії, юриспруденції, держави і права, культури та філології
геополітика виявилась недостатньо затребуваною проблематикою наукових досліджень серед українців – по 2%.
Більша частина робіт з політичних наук з
досліджуваної проблематики була захищена за
спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми
міжнародних систем та глобального розвитку,
найменша – за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство (рис. 2).
Найбільший інтерес для нас становить тематика дисертаційних досліджень у рамках політичних наук (табл. 1).
Більша частина представлених робіт розглядає конкретно регіональні проблеми – Чорноморський регіон, арабський регіон, центральноазійський регіон, ЄС, Придністров’я,

Рис. 1. Розподіл захищених дисертацій за
галузями наук, 1998 – 2011 рр.
Джерело: Національна бібліотека України
ім. В.І. Вернадського [8]

Рис. 2. Розподіл захищених дисертацій досліджень з політичних наук за спеціальностями, 1998 – 2011 рр.
Джерело: Національна бібліотека України
ім. В.І. Вернадського [8]
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Кавказ, Закарпаття тощо. Достатньо робіт
представляє дослідження українського питання в геополітиці, разом з тим, більша частина
таких робіт акцентує увагу на двосторонніх
відносинах з країнами світу та на питаннях етнонаціональних конфліктів та проблем із самовизначенням. Є роботи присвячені питанням
міжнародної та національної безпеки. І лише
декілька робіт, основною науковою проблемою
в яких виступають саме геополітика та геополітичні фактори. Можна виділити наступні
основні тенденції у вітчизняних геополітичних
дослідженнях, які склались протягом 1999 –
2011 рр.:
1. Спроба визначення місця України
на геополітичній мапі світу через аналіз геополітичного положення та історичні дослідження становлення української державності, пошуки національної ідеї – О.В.Петкова
(2010), О.З.Ярошко (2010), О.О.Проскуріна
(2009), Ю.М.Пазиніч (2007), В.М.Лісовський
(2007), О.М.Яхно (2006), А.М.Зленко (2006),
Г.О.Палій (2005), Ю.І.Шмаленко (2002),
В.А.Булгаков (2002), Р.Й.Романюк (2001),
М.С.Кармазіна (1999) та інш.;
2. Дослідження
регіональних
проблем, двосторонніх відносин між країнами – О.В.Бебешко (2011), Ж.Б.Ігошина
(2011), П.С.Ленський (2010), Д.Б.Грегірчак
(2010), Н.П.Гордіюк (2010), О.В.Шевчук
(2009), І.В.Вівчар (2009), І.В.Петрова (2007),
Я.І.Тимків (2007), Кан Ден Сік (2007),
Р.В.Стадніченко
(2005),
Р.О.Козубський
(2005), І.В.Ткаченко (2005), С.В.Глебов (2002)
та інш.;
3. Акцентування уваги на загальних питаннях міжнародної безпеки, тероризму та
ролі України в системі міжнародної безпеки – В.В.Петров (2010), І.А.Храбан (2008),
В.М.Вакулич (2008), А.О.Мішин (2006),
В.О.Шишкіна (2006), В.М.Вдовенко (2006),
Д.Є.Ключко (2005), Т.С.Стародуб (2005),
Ю.В.Марченко (2005), О.С.Бодрук (2003),
В.Ф.Смолянюк (2001) та інш.;
4. Концентрація уваги на етнополітичних
проблемах всередині України та їх вплив на
міжнародні відносини – О.Ю.Білецька (2011),
В.В.Коцур (2011), О.О.Котелянець (2010),
О.О.Бірюкова (2007), В.О.Котигоренко (2005)
та інш.;
5. Домінування
підтримки
євроінтеграційних прагнень України як єдино пра-
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вильних з точки зору геополітичного положення – М.М.Алієв (2006), Ж.О.Панченко
(2006), О.В.Снігир (2004), А.В.Соболєв (2004),
С.Д.Василенко (2002) та інш.;
6. Роботи
загальногеополітичного
характеру, в яких розглядаються практики застосування тих чи інших теорій і концепцій
геополітики у різні часи та різними країнами світу – А.В. Луценко (2010), А.М. Годлюк
(2009), О.Б.Кандюк (2007), Р.М.Рукомеда
(2007), В.Л.Кирик (2007), В.А.Ткачук (2006),
С.І.Тихоміров (2000) та інш.
Необхідно відмітити майже повну відсутність робіт, присвячених аналізу суспільно-політичних відносин (тут не береться до уваги
економіка) з Російською Федерацією, іншими
країнами СНД. Щодо підручників з геополітики, то тут також невеликий доробок. Найбільш
затребуваними є підручники з політичної географії та геополітики (А.Г. Гольцов, М.С. Дністрянський) [1,2]. Одними з перших підручників з геополітики в незалежній Україні є
навчальний посібник від авторів В.В. Мадіссона та В.А.Шахова «Сучасна українська геополітика» [6] та «Геополітика: Підручник» колективу авторів А.І. Кудряченко, Ф.М. Рудич
та В.О.Храмов [5].
Починаючи з 2013 року в Україні знов актуалізувалось геополітичне питання в різних
його аспектах. За пошуком у базі даних Google
Scholar на запит «геополітика» українською
мовою було видано 13100 результатів, російською мовою – 13200 за період 1999-2015 рр.,
зокрема з 2013 по 2015 рр. – 3470 українською
і російською мовами і 16000 – англійською мовою. За 2015 рік база даних Google Scholar видала результат 913 українською та російською
мовами і 6000 – англійською.
Висновки. Проведений статистичний огляд
говорить про наявність певних проблем в українській геополітичній науці і взагалі, в наукових дослідженнях. Майже вікове перебування
у складі СРСР після його розпаду так і не навчило Україну самостійності – самостійності
не тільки в соціально-економічному житті та
політичній організації громади, а і в самостійності обрання напрямів наукових пошуків, досліджень. Аналіз представлених дисертаційних досліджень та іншої наукової літератури
вітчизняних авторів говорить лише про першу
ступінь засвоєння такої важливою політичної
науки, як геополітика.
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