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Сьогоднішнє життя людства позначене низкою великих і без-
ліччю дрібних проблем, від вирішення яких, без перебільшення, за-
лежить майбутнє світу, а, отже, й доля кожного представника homo 
sapiens. Віднайти шляхи розв’язання більшості злободенних питань 
сучасного суспільства неможливо без глибокого знання їх історич-
них витоків, а тому професійні історики є компетентними консуль-
тантами у даній справі, доказом чого є й представлена монографія.

Книга доктора історичних наук, професора кафедри всесвіт-
ньої історії Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка Володимира Прокоповича Газіна є, наскіль-
ки нам відомо, першою у вітчизняній історіографії науковою пра-
цею, у якій розкривається узагальнений, але водночас цілісний і 
взаємообумовлений образ сучасного світу у плетиві визначальних 
тенденцій політичного, соціального, економічного розвитку.

Стрижневою проблемою, на яку автор звертає найбільше уваги і 
яка присутня у всіх розділах монографії, є зовнішня політика провід-
них держав сучасності та відносини між ними. Цілковитим “ноу-хау” 
бачиться підхід у визначенні “українського фактору” у міжнародних 
відносинах як важливого чинника формування нового світопорядку 
(у книзі присутній окремий (десятий) розділ “Україна і світ”, крім того, 
українські сюжети вдало вписані у загальну канву роздумів у інших 
частинах монографії). Це свідчить про високий рівень громадянської 
позиції та національної самосвідомості автора, який таким чином по-
дає вельми позитивний приклад рішучого розриву із синдромом мен-
шовартості у визначенні ролі України в сучасному світі. 

Вагоме місце у викладі матеріалу та аргументах займає еконо-
мічна історія. У книзі подається статистика економічного розвитку 
країн, показники ВВП. Відтак, чітко простежується авторська по-
зиція, що стан економіки є вирішальним чинником у оцінці стату-
су тієї чи іншої країни серед інших членів світового співтовариства. 
Звертаємо увагу на масштабність завдань дослідження, глобальний 
вимір змісту книги у поєднанні з докладністю розгляду особливос-
тей розвитку країн бувшого соцтабору (Східна Німеччина у скла-
ді ФРН, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Румунія, 
Болгарія), пострадянських держав (країни СНД та Балтії). Все це де-
монструє наукову сміливість автора, його широкий світогляд та ди-
вовижну проникливість у суть проблем, що розглядаються.

Ознайомлення зі змістом роботи дозволяє цілком погодитися із 
хронологічними рамками дослідження, тобто, власне, із початком 
відліку автором сучасної доби в історії. Зміни, що сталися у світі 
у кінці 80-х – на початку 90-х рр. минулого століття можна сміли-
во характеризувати як епохальні. Тому, на наш погляд, пора вже 
виділяти у звичній нам періодизації черговий історичний етап, що 
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має стати новим курсом вивчення історії у школі та вузі (щось на 
кшталт “постновітньої історії”, “модерної історії”, чи, можливо, “гло-
балізованої історії”). У такому разі монографія В.П. Газіна виконува-
тиме роль навчального посібника при вивченні даного курсу.

Структурно монографія складається зі вступу, одинадцяти 
розділів та післямови. Розділи поділяються за проблемним прин-
ципом на декілька підрозділів, кожен з яких представляє само-
стійний завершений сюжет, а виклад авторських оцінок і су-
джень здійснюється у формі, близькій до популярного у сучасній 
західній історіографії есе. Такий підхід зумовив змістову та емо-
ційну доступність поданого матеріалу, текст монографії читаєть-
ся надзвичайно легко, цікаво, захоплююче, “на одному диханні”.

У першому розділі простежується вплив краху комуністич-
ної системи у Європі на міжнародні відносини. Далі автор звер-
тає увагу на особливості функціонування Співдружності неза-
лежних держав, розвиток американсько-російських відносин, 
діяльність Північно-атлантичного альянсу в сучасних умовах. 
Оригінальними сюжетом роботи є розділ п’ятий під назвою “геопо-
літична упаковка вуглеводнів”, де проаналізовано ще зовсім “сві-
жі” події недавніх російсько-українських газових війн. Докладно 
розглядається балканська криза рубежу ХХ-ХХІ ст., причому “ко-
совська проблема” цілком вмотивовано виділена у окремий роз-
діл. Не оминає увагою В.П. Газін і сучасні болючі питання загаль-
нопланетарного глобального масштабу: екологічна, демографічна 
проблеми, міжнародний тероризм, труднощі процесу загального 
роззброєння. Дев’ятий розділ присвячений процесам глобалізації 
у всіх її проявах. У завершальному, одинадцятому, розділі пода-
ні авторські міркування з приводу можливих моделей становлен-
ня нового світопорядку, формування якого триває й сьогодні, та 
прогнози щодо подальшого розвитку міжнародних відносин.

Демонстративною особливістю історичних досліджень на 
сучасну проблематику є те, що оцінки істориків є актуальни-
ми з точки зору поточної політики. Тим паче це стосується пра-
ці В.П. Газіна, адже вона представляє не лише виклад матеріа-
лу, але й його аналітичне осмислення, глибокі роздуми на запи-
тання “Яка причина?”, “Чому?”, “Чого чекати в майбутньому?”. З 
одного боку, у цьому є велика цінність і користь праці, адже ав-
торські рецепти і пропозиції вирішення проблем адресовані чи-
тачеві (яким потенційно може бути не лише історик, але й еконо-
міст, політик, юрист, зрештою й пересічний громадянин з актив-
ною позицією) та мають на меті вплинути на нього у певному на-
прямку. З іншого боку, не виключеним є висунення звинувачень 
у політичній заангажованості автора у оцінках тих чи інших про-
блем. Спробуємо визначити, чи справедливими будуть подібні за-
яви стосовно змісту представленого дослідження.

Аналіз монографії дає підстави стверджувати, що автор має свій 
чіткий погляд на сучасну політичну ситуацію у світі. Вже сюжет об-
кладинки книги вказує на визначення ним провідної ролі євроатлан-
тичного регіону у розвитку людства. У вступі В.П. Газін стверджує, 
що США є єдиною наддержавою сучасності, яка впливає на всі сві-
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тові процеси (с. 9). Автор не приховує своїх симпатій до системи лі-
беральної демократії. Виключно позитивним явищем представле-
на економічна допомога західних держав трансформаційним про-
цесам у країнах бувшого “соціалістичного табору”. Схвалює автор і 
нову роль НАТО після розпаду біполярного світопорядку у 1991 р., 
що полягає у перетворенні блоку у систему колективної безпеки, а 
з 2001 р. – у центр боротьби з міжнародним тероризмом (с. 145). 
Неможливо заперечити влучній оцінці В.П. Газіна ефективності полі-
тики США на пострадянському просторі: “американські дії позначе-
ні принципом пряника і спрямовані на зміцнення незалежності по-
страдянських держав і створення позитивного іміджу США” (с. 121).

Не менш чітко простежується критика автором сучасного 
зовнішньополітичного курсу Російської Федерації. На його слуш-
ну думку сьогодні Росія взяла на озброєння концепцію “лібераль-
ної імперії”, у відносинах із бувшими радянськими республіка-
ми вона продовжує бачити себе у ролі центру. Відтак, фактично 
реанімується ідея традиційного російського шовінізму, який “за-
вжди виступав у шатах месіанства з імперіалістичними наміра-
ми” (с. 92). Виходячи із цього, зрозумілою стає й негативна оцін-
ка істориком СНД. Дана організація бачиться не як орган налаго-
дження рівноправних міждержавних стосунків, а як інструмент 
утримання та збільшення російського впливу на пострадянсько-
му просторі – “російська політика на просторах СНД спрямована 
на реінтеграцію та диктат” (с. 93).

Незважаючи на вищевказане, несправедливим буде визначати 
позицію В.П. Газіна політично упередженою (“американофільською” 
чи “русофобською”) і цьому теж є низка підтверджень у тексті. 

По-перше, автор цілком обґрунтовано критикує деякі кроки 
Заходу загалом та США зокрема на міжнародній арені. Збройні 
операції проти Афганістану, Іраку, які були організовані за ви-
рішальної ролі США, дослідник кваліфікує як такі, що “явно су-
перечать загальноприйнятим міжнародним нормам поведінки” 
(с. 360). Вказується також на нечіткість формулювань у нор ма-
тив но-правових документах ООН щодо рамок дозволених анти-
терористичних дій, до яких може вдаватися країна з метою само-
захисту. Так, історик звертає увагу на такий негативний момент, 
як невизначеність часових меж для здійснення права на самоо-
борону, відсутність уточнення, чи можуть США завдати удару по 
державі чи недержавному об’єкту тощо (с. 268). 

По-друге, В.П. Газін неодноразово підкреслює ефективність 
російської зовнішньої політики з точки зору її державних та на-
ціональних інтересів. Він визнає “вірним” розрахунок на близькі 
стосунки із енергозалежним Євросоюзом, а у побудові рівноправ-
ного партнерства у тандемі ЄС-Росія проглядається шанс на по-
вернення у ранг світового центру” (с. 378). Подібним чином автор 
констатує, що “Росія енергійно і раціонально використала у сво-
їх інтересах погіршення зі станом енергоносіїв у світі, злет на них 
цін” (с. 113). У зв’язку з цим логічним бачиться висновок, що кри-
тика зовнішньої політики Росії дослідником лежить перш за все 
у тій площині, де вона різко суперечить українським державно-
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національним інтересам, і це цілком природна реакція національ-
но свідомого громадянина. До того ж наголошуємо, що історик 
цілком позитивно ставиться до російського зовнішньополітично-
го курсу 90-х рр. ХХ ст., початків тогочасної демократизації влад-
ної системи Росії, її партнерства та інтеграції із Заходом (с. 108).

Витоки проблем у російсько-американських міждержавних 
відносинах дослідник цілком вірно пояснює синдромом тривалої 
“холодної війни” між СРСР та США. При цьому автор зазначає, що 
у 1995-1997 рр. Росія тісно співпрацювала з Північно-атлантичним 
альянсом, але Косовська проблема 1999 року та “просування НАТО 
на схід” були сприйняті російськими керівними колами вкрай не-
гативно (с. 153-154). Звідси випливає, що саме російська сторона, 
не бажаючи втрачати свій статус впливової сили, розпочала новий 
виток зовнішньополітичної конфронтації, аби у черговий раз про-
демонструвати свої великодержавні амбіції.

Спираючись на статистичні дані, В.П. Газін демонструє бага-
торазове відставання Росії від США за рівнем розвитку економіки (у 
2006 показник ВВП США досяг 13 трлн. $, а Росії – лише 1 трлн. $), 
а тому справедливим є його наступний висновок: “Парадокс і супер-
ечливість російських претензій у тому, що, не будучи світовою дер-
жавою за економічним потенціалом, Росія прагне до світової ролі в 
політиці” (с. 376). Втім, автор знаходить й вичерпне пояснення да-
ного парадоксу, яке обумовлене історичним минулим Росії: “Росія 
не готова до корекції зовнішньополітичного курсу, який складав-
ся віками”, “вона не може не слідувати традиційній для неї страте-
гії “збирання земель” (с. 376, 378). Все ж історик переконаний, що 
російські національні інтереси виграють від повернення до співп-
раці із Заходом, від якого Росія може отримати інвестиції, креди-
ти. Протистояння з НАТО для неї хибна, безглузда і занадто доро-
га стратегія, адже “для США Росія не друг і не ворог, вона швидше 
проблема, ніж загроза” (с. 105). 

Таким чином, науковець достатньо виважено аналізує вельми 
болючу та чи не найбільш актуальну сьогодні для України проблему 
відносин Схід-Захід і стає на бік Заходу не тому, що він прихиль-
ник США та НАТО чи противник Росії та СНД, а через власну пере-
конаність у доцільності демократичної системи організації суспіль-
ства, яка, безперечно, є більш успішною саме на Заході. До демо-
кратичного вибору він закликає й Росію: “Перед Росією стоїть ди-
лема – Європа і демократія, чи окремішність, відособленість і бо-
ротьба за статус одного з полюсів у багатополюсному світі” (с. 382).

Важливим позитивом монографії є те, що вона представ-
ляє авторське бачення щодо практичного та, на нашу думку, до-
сить ефективного вирішення багатьох проблем сучасності. Так, 
В.П. Газін висуває пропозиції щодо реформування ООН, а точ-
ніше зміну процедури голосування у Раді Безпеки (заміна права 
“вето” кожного з членів на принцип більшості-меншості, створен-
ня Великої Ради Безпеки з постійних та тимчасових членів, де рі-
шення прийматимуться більшістю голосів).

Розглядаючи газове питання у контексті глобальної проблеми 
забезпечення світу енергоносіями, науковець вказує, що певні дер-
жави (та ж сама Росія) використовує комерційну справу торгівлі га-
зом у політичних цілях: “енергоносії стали разючими мечами політи-
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ки” (c. 172). На сторінках монографії знаходимо і шлях подолання 
такої узурпації, що полягає у побудові трикутника рівноправної вза-
ємодії між власниками газу, транзитерами і споживачами на основі 
Європейської енергетичної хартії (с. 185). Дослідник також закликає 
до диверсифікації джерел енергії (енергія вітру, сонця, морських 
припливів, біопаливо). Автор виступає категорично проти передачі 
вітчизняної газотранспортної системи у інші руки, що, на його дум-
ку, суперечить національним  стратегічним інтересам (с. 188).

У ході аналізу “косовської проблеми” в роботі представлено 
докладний історичний екскурс у визрівання даної конфліктної 
ситуації на Балканах на основі чого дослідник робить висновок 
про унікальність випадку Косово (с. 237), а тому проголошення 
його незалежності не може слугувати прецедентом для інших ре-
гіонів і народностей. Необхідність такого радикального виходу із 
ситуації історик пояснює таким чином: “те, що, врешті-решт, від-
булося з Косово, зупинило розростання балканського гнійника, а 
заодно реальної небезпеки європейського конфлікту” (с. 238).

Цілковитого схвалення заслуговують авторські пропози-
ції щодо збереження світової екосистеми, необхідності екологіч-
ного виробництва та прилучення відсталих районів до практи-
ки раціональної взаємодії з природою (с. 246-247). Актуальними і 
вкрай необхідними сучасній Європі вважаємо запропоновані за-
ходи по законодавчому обмеженню імміграції, боротьбі з неле-
гальною міграцією та демографічному відтворенню власного на-
селення (с. 258). У центрі уваги дослідника й сучасний тероризм,  
а єдиним виходом у боротьбі з ним історик бачить злагоджені дії 
усіх членів міжнародного співтовариства (с. 268-269). 

Глибоку проникливість у внутрішню сутність світових про-
цесів виявив В.П. Газін у ході аналізу сучасної глобалізації. Він 
справедливо вказує на суперечливі її складові: позитивну (більш 
тісна та ефективна взаємодія економіки, соціального та культур-
ного життя різних держав) та негативну (ослаблення національ-
них держав, фактичне обмеження їх суверенітету, збільшення 
політичного впливу транснаціональних компаній). І все ж істо-
рик схвалює глобалізацію і навіть заявляє, що вона нерозривно 
пов’язана із ліберальною демократією (с. 287).

Вагоме місце у монографії посідає проблема входження Украї-
ни у світове співтовариство. Автор переконаний, що визначальним 
фактором формування зовнішньополітичного курсу нашої держави 
стали внутрішньополітичні процеси в країні. Він рішуче засуджує 
різні модифікації концепції багатовекторності зовнішньої політи-
ки України, в результаті чого вона опинилася у ролі лімітрофа між 
Європою у формі ЄС і Росією (с. 326). Об’єктом критики науков-
ця стала концепція стратегічного партнерства України із сильними 
державами США та Росією. На думку автора, українська політика 
Москви полягає у повному контролі над Україною у формі сателітету 
і навіть інтеграції до складу РФ (с. 330), а США – єдиний гарант  не-
залежності і суверенітету, якій Україна потрібна як спосіб перешко-
дити Росії стати експансіоністською державою в Європі (с. 332). І 
все ж, звертаємо увагу, що В.П. Газін цілком вірно закликає “не шу-
кати стратегічних партнерів, а керуватися національними інтереса-
ми в усіх сферах міжнародного життя” (с. 332-334).
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Серед проблем становлення нового світопорядку автор виді-
ляє ускладнення міжнародної ситуації після терактів у США 11 ве-
ресня 2011 р., активізація Росії у справі відновлення втрачених ге-
ополітичних позицій, зміна ролі й місця Китаю у світі. Щодо остан-
нього фактору, то цілком погоджуємося з думкою дослідника про 
те, що “Китай прагне змінити свій регіональний статус на гло-
бальний і потихенько приміряє корону світового лідера” (с. 365). 
Насамкінець історик подає і своє двоєдине позитивно-негативне 
бачення світової економічної кризи, що розпочалася у 2008 році. З 
одного боку, науковець вказує, що вона “може внести серйозні ко-
рективи в процес формування нового світопорядку” (с. 394), “є не-
безпека, що вона надовго пригальмує процес… формування демо-
кратичних спільнот” (с. 396). З іншого боку, вчений оптимістично 
заявляє, що “криза – це сигнал до змін у всіх сферах життя суспіль-
ства. В її часи осмислюються і з’являються не тільки шляхи вихо-
ду з неї, але й сходинки нового витка поступального руху” (с. 399).

Відзначаючи глибину, високий аналітичний рівень наукової 
праці В.П. Газіна, хотілося б висловити і деякі побажання. Варто 
було б доповнити роботу іменним покажчиком, хронологічною та-
блицею, біографічним довідником. Доречною була б наявність у 
монографії у якості додатків витягів із важливих міжнародних 
нормативно-правових документів сучасності. На наш погляд, слід 
було б більше уваги приділити регіону Латинської Америки, який 
згадується лише епізодично (с. 128, 132, 183, 385). Чомусь у моно-
графії зовсім не йде мова  про сучасний стан арабо-ізраїльського 
конфлікту на Близькому Сході.

Недоцільною видається рекомендація відмови від газу через 
повернення до використання вугілля у енергетичній сфері. Автор 
стверджує, що “його запасів вистачить на сотні й сотні років” (с. 
190). Проте, за даними Вікіпедії, світових запасів вугілля виста-
чить на 218 років, в той час як газу – на 250 років. Перебільшеним 
бачиться твердження, що Куба є державою-спонсором міжнарод-
ного тероризму (с. 269). У тексті помічені дві технічні помилки. 
Так, регіон Косово не був включений до складу Албанії у 1913 р. 
та не перебував у її складі до 1918 року (с. 217). Наскільки нам ві-
домо, за настійливими вимогами російської дипломатії Косово за-
лишилося у складі Сербії, хоча й було втрачене нею у Першій сві-
товій війні. Регіон входив до складу Албанії лише у період 1941-
1944 рр. У 1999 році Буш ще не був президентом (с. 365), якщо 
йде мова про Молодшого (2000-2008 рр.), або вже не був прези-
дентом, якщо йде мова про Старшого (1988-1992 рр.).

Загалом, монографія професора Газіна є надзвичайно цін-
ною з точки зору орієнтації у суперечливих процесах сучасного 
глобального світу. Вона допомагає збагнути всю складність ситу-
ації і небезпеку, яка загрожує людству, якщо між усіма членами 
міжнародного співтовариства не будуть віднайдені цивілізовані 
шляхи взаєморозуміння та компромісу. Цим самим виконується 
вельми важливе завдання виховання свідомого, відповідального, 
демократично мислячого громадянина.

Отримано: 21.10.2011


