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Потенційно (і це визнає сьогодні світ) розта-
шована в центрі Європи Україна з майже 50-
мільйонним населенням здатна відігравати клю-
чову роль у розв’язанні проблем європейської і 
глобальної безпеки. Видатний американський 
дослідник-міжнародник З. Бжезинський визна-
чав: “Україна, новий і важливий простір на євра-
зійській шахівниці, є геополітичним цент-
ром” [2, с. 61]. Генеральний секретар НАТО 
Джордж Робертсон під час свого візиту до Києва 
у липні 2002 року підкреслював: “НАТО має 
власний сильний інтерес у розвитку свого парт-
нерства з Україною, країною великої стратегіч-
ної важливості, величезного потенціалу” [12,  

с. 66-67]. Такий стан речей фіксує особливу 
стратегічну цінність України в глобальній систе-
мі і регіональній підсистемі зокрема. 

В нових умовах невизначеності нового світо-
вого порядку, взаємозалежності світу особливе 
значення має міждержавне партнерство, що є 
засобом підсилення чи послаблення інтеграцій-
них і роз’єднувальних тенденцій, основою для 
утворення нових геополітичних центрів, осеред-
ків об’єднувальних процесів. Одним із видів 
партнерства між державами є стратегічне парт-
нерство, концептуальним підходам до якого і 
присвячена дана стаття. 

За підрахунками співробітників Українсько-
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го центру економічних і політичних досліджень 
імені Олександра Разумкова, Україна має стра-
тегічними партнерами більше 20-ти країн світу. 
Таке широке коло держав, відносини з якими 
розглядаються як “стратегічні”, вимагає деталь-
нішого аналізу даної проблеми і, зокрема, виок-
ремлення основних складових даного поняття. 

Стратегічне партнерство як характеристика 
двосторонніх відносин вочевидь передбачає їх 
особливу, більш високу якість у порівнянні зі 
звичайними традиційними відносинами двох 
держав. Стратегічне партнерство – це вищий 
рівень торгівельно-економічної співпраці, рівно-
спрямованість геополітичних інтересів, зовніш-
ньополітична взаємопідтримка, позитивна дина-
міка та ефективність контактів державно-
політичних, фінансово-промислових, військо-
вих, наукових і культурних еліт. Це надійність 
механізмів вирішення спірних питань, це, вреш-
ті-решт, атмосфера довіри і взаєморозуміння. 
Стратегічне партнерство концептуально перед-
бачає симетричність та асиметричність стратегій 
побудови двосторонніх відносин. 

Для з’ясування його основних теоретичних 
компонентів спробуємо розглянути дефініції 
“стратегічного партнерства”, які пропонують 
провідні фахівці-міжнародники. 

Так, на думку Б.О. Парахонського, завідую-
чого відділом Національного інституту проблем 
міжнародної безпеки при РНБО України, страте-
гічне партнерство – це вищий тип міждержавних 
відносин, який передбачає систематизовану дія-
льність держав у напрямах реалізації певних 
спільних стратегічних інтересів. Найбільш хара-
ктерним для відносин стратегічного партнерства 
є чітке визначення головного напряму спільної 
взаємодії, тих засобів і шляхів, які ведуть до 
реалізації конкретних спільних цілей. Це – про-
думана концепція відносин у геополітичному 
просторі і часі, яка передбачає визначення й 
узгодження позицій відносно інших геополітич-
них суб’єктів, міжнародних суб’єктів, термін 
існування цього партнерства, а також визначен-
ня етапів та усвідомлення специфіки кожного 
етапу, його переваг і недоліків [9, c. 14]. 
О.М. Гончаренко розглядає відносини стратегіч-
ного партнерства як такі, в основі яких покладе-
но співпадіння або кореляція основних інте-
ресів. І.О. Долгов, заступник керівника Головно-
го управління з питань зовнішньої політики Ад-
міністрації Президента України, визначає стра-
тегічне партнерство як поняття впливу [9, c. 10]. 

М.М. Білоусов, професор дипломатичної акаде-
мії Управління при МЗС України, виокремлює 
стратегічними партнерами України ті країни, які 
спроможні сприяти її суверенітету і входженню 
у європейські та євроатлантичні структури та 
реалізують цю спроможність. Провідний вітчиз-
няний дослідник професор Г.М. Перепелиця 
виокремлює головним критерієм для визначення 
стратегічного партнерства спільність стратегіч-
них інтересів. Стратегічні інтереси при цьому 
мають довготривалий характер. Реалізація таких 
інтересів вирішальним чином впливає на внутріш-
ній розвиток країни, її зовнішньополітичний та 
військово-політичний курс. Подібні інтереси 
пов’язані, насамперед, із забезпеченням тими 
ресурсами, які необхідні для підтримання життє-
діяльності суспільства та розвитку країни. До 
них належать: забезпечення енергоносіями, про-
довольством та іншими видами стратегічної си-
ровини і природних ресурсів, безпечний доступ 
до життєво важливих регіонів світу, національна 
безпека країни. При цьому стратегічні інтереси 
обох країн повинні обов’язково збігатися. 

Стратегічне партнерство передбачає наяв-
ність спільної проблеми та спільного підходу до 
її розв’язання. Воно також обумовлює бачення 
спільних шляхів реалізації національних інте-
ресів країн-партнерів і узгодженість позицій і 
дій щодо розв’язання певних спільних проблем. 
Водночас кожна країна залишає за собою право 
вести самостійну політику і мати автономну 
позицію, яка може відрізнятись чи мати суттєві 
розбіжності з позицією її партнера. Відносини 
стратегічного партнерства можуть не передбача-
ти жорсткої координації дій. 

Співробітники Українського центру економі-
чних і політичних досліджень імені Олександра 
Разумкова, працюючи в системному підході до 
аналізу даної проблеми, стверджують, що в ос-
нові стратегічного партнерства лежить геополі-
тична взаємозалежність, іноді – географічна та 
культурна близькість двох держав. В окремих 
випадках пошук стратегічних партнерів зумов-
лений бажанням держави стати регіональним чи 
світовим лідером. У даному випадку акцентуєть-
ся увага на геополітичному чинникові як крите-
рії визначення стратегічного партнерства та фо-
рмування спільних стратегічних інтересів. 

На думку Б. Тарасюка, екс-міністра закор-
донних справ України, основними мотивами та 
принципами відносин стратегічного партнерства 
є: 
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1. Наявність у партнерів подібних інтересів, а 
в ідеалі – їх збіг. 

На сьогодні можна говорити про інтерес з 
нашого боку до розвитку стосунків зі стратегіч-
ними партнерами в наступних сферах: безпеки 
(національної, міжнародної); економіки (торго-
вельно-економічні, науково-технічні зв’язки, 
фінанси, технологія, енергетика, транспорт то-
що); культурно-гуманітарній (наявність історич-
них, культурних зв’язків, діаспори, інтенсив-
ність контактів між людьми, неурядовими орга-
нізаціями). 

2. Ступінь збігу поглядів і підходів до ключо-
вих питань європейської та світової політи-
ки, до регіональних та субрегіональних 
об’єднань (демократичні цінності, СНД, 
ЄС, НАТО). 

3. Готовність до узгодження своїх інтересів з 
інтересами стратегічного партнера або до 
прийняття рішень на його підтримку на 
зовнішній арені, навіть якщо такі дії не є 
однозначно доцільними з погляду власної 
вигоди. 

4. Наявність спільних викликів і небезпек 
(організована злочинність, нелегальна 
міграція, контрабанда зброєю, агресивний 
сепаратизм, тероризм) та прагнення спів-
працювати в їх здоланні. 

5. Повага до прав осіб, що належать до наці-
ональних меншин, співпраця в цій галузі. 

6. Наявність механізму реалізації відносин 
стратегічного партнерства (маємо розви-
нені механізми різного формату лише з 
трьома партнерами – США, Польщею, 
Росією) [10, с. 68]. 

Подібну до українських позицію мають і ро-
сійські міжнародники. Так, колишній голова 
російської дипломатії А.В. Козирев при визна-
ченні поняття стратегічного партнерства голов-
ним його критерієм вважає спільні стратегічні 
інтереси і цінності. Він виокремлює наступні 
його основні компоненти: 

• по-перше, взаємне визнання суб’єктами один 
одного як держав-однодумців, що пересліду-
ють однакові стратегічні цілі і віддані спіль-
ним цінностям; 

• по-друге, наявність ефективних механізмів 
втілення стратегічного партнерства; 

• по-третє, дотримання відповідних подібних 
правил поведінки при досягненні спільних 
стратегічних цілей. 

Головним ж підґрунтям розвитку стратегіч-
ного партнерства у двосторонніх відносинах, на 
думку А.В. Козирева, є взаємна довіра. 

Розглядаючи ключові аспекти стратегічного 
партнерства, російський міжнародник виокрем-
лює такі основні сфери стратегічних інтересів: 

• глобальна безпека; 

• миротворчість; 

•  стабільність у світі; 

• дотримання прав людини і національних 
меншин; 

• сприяння інтеграції у світову систему [4, c. 6-
14]. 

При дослідженні даної проблеми в Російсь-
кій Федерації особливої уваги заслуговує пози-
ція Є. Примакова, оскільки саме за часів його 
головування в МЗС Росії була сформована 
“Концепція зовнішньої політики РФ”, і, що най-
головніше, на засадах якої продовжує будувати-
ся зовнішня політика РФ під керівництвом міні-
стра закордонних справ І. Іванова. Аналізуючи 
виступи, статті Є. Примакова, можна дійти вис-
новку, що дефініція стратегічного партнерства 
розглядається Росією як поняття впливу з міц-
ним геополітичним підґрунтям і в контексті її 
лідерства як на регіональному, так і на глобаль-
ному рівнях. Тож до концепції А.В. Козирева 
щодо стратегічного партнерства можна віднести 
й геополітичний компонент. 

Проте, незважаючи на розбіжності підходів 
щодо визначення стратегічного партнерства, 
концептуально спільним при цьому є виокрем-
лення таких його основних теоретичних складо-
вих: 

1) стратегічні інтереси; 
2) стратегічні проблеми; 
3) стратегічні підходи реалізації стратегічних 

цілей. 
При цьому окреслені компоненти розгляда-

ються переважно в наступних сферах: 
• політичній; 

• економічній; 

• військовій; 

• соціальній; 

• зовнішньополітичній. 

Стратегічне партнерство реалізовується на 
двох рівнях: 

1) регіональному; 
2) глобальному. 
У межах стратегічного партнерства також 

виокремлюють два виміри: 
1) теоретичний; 
2) практичний. 
Теоретичний вимір передбачає концептуаль-

ну розробку теоретичних засад стратегічного 
партнерства; практичний – розробку ефективно-
го механізму їх реалізації. 

Повертаючись до розроблення даної пробле-
ми в Україні, слід зазначити, що концептуальна 
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складність дослідження стратегічного партнерс-
тва для нашої держави криється в таких момен-
тах: 

• відсутністю остаточного визначення статусу 
України; 

• специфікою співвідношення внутрішньої і 
зовнішньої політики, що проявляється в гіпе-
ртрофованому домінуванні політики внутріш-
ньої; 

• відсутністю консенсусу в українському суспі-
льстві, що згідно з концепцією Р. Арона ста-
вить під сумнів вироблення чіткого стратегіч-
ного зовнішньополітичного курсу для України; 

• невизначеністю національних інтересів Украї-
ни, які мають яскраво виражений внутрішній 
характер з певним ступенем регіоналізму. 

Дані складнощі при вивченні проблеми стра-
тегічного партнерства провокують українських 
фахівців-міжнародників до нових наукових по-
шуків і вироблення концепції асиметричних 
стратегій (О. Субтельний, Г. Перепелиця). Оскі-
льки стратегія у контексті дефініції стратегічно-
го партнерства означає основну лінію поведінки 
у відносинах, яка дозволяє у найкращий спосіб 
досягти головної мети, тоді асиметричні страте-
гії, що мають по суті ті ж стратегічні цілі, є їх 
концептуальною складовою. Розглянемо останні 
більш детально. 

Сенс асиметричної стратегії, передусім, по-
лягає у неадекватності відповіді чи реакції на 
дії. Асиметрична стратегія передбачає застосу-
вання таких методів та засобів, які були б неспо-
діваними і врівноважували за наслідками засто-
сування в співвідношенні сил. Асиметричні 
стратегії можуть бути двох видів – наступальни-
ми та оборонними. 

Оборонні асиметричні стратегії спрямовані 
на мінімізацію негативних наслідків від дій су-
перника чи конкурента, який має значну перева-
гу у співвідношенні сил і використовує своє до-
мінуюче становище для нав’язування своєї волі 
та інтересів. 

Наступальна асиметрична стратегія, навпаки, 
передбачає застосування попереджувальних 
заходів з метою підкорення конкурента своїй 
волі та інтересам незалежно від співвідношення 
сил. Вона дає можливість досягти обмеженої 
кількості пріоритетних цілей в умовах протидії 
та домінування. 

За своєю спрямованістю асиметрична страте-
гія може бути як позитивною, так і негативною. 
Позитивна асиметрична стратегія побудована на 
експлуатації переваг над опонентом. Такі пере-

ваги можуть використовуватись як більш якісні 
характеристики деяких видів озброєнь, високий 
професіоналізм, нові технології, вигідне геостра-
тегічне положення. 

Прикладом застосування позитивних асимет-
ричних стратегій є захоплення деякими країна-
ми окремих сегментів світового ринку в певних 
галузях виробництва завдяки використанню но-
вітніх технологій. 

Негативні асиметричні стратегії розраховані 
на використання вразливості опонента, його 
слабких місць. Різновидом такої негативної аси-
метричної стратегії може бути тероризм, парти-
занська війна, мінна війна, блокадні дії, непрямі 
дії, диверсії. 

Застосування асиметричних стратегій може 
дати як матеріальний, так і психологічний 
ефект. 

Матеріальна асиметрія являє собою значну 
перевагу над опонентом в матеріальних і фінан-
сових ресурсах, в наукових досягненнях, новіт-
ніх технологіях, в озброєннях, у розвитку еконо-
міки, інфраструктури, соціальної сфери, в чисе-
льності та освіченості населення. Водночас вона 
означає не тільки перевагу, а певну вразливість і 
залежність від природних і матеріальних ресур-
сів опонента. 

Психологічна асиметрія акцентує увагу на 
духовному стані суспільства. Вона означає знач-
ні переваги однієї сторони над іншою в духовно-
му та соціально-політичному потенціалі. Даний 
тип асиметрії віддзеркалює різний морально-
психологічний та морально-політичний стан, що 
домінує в суспільствах країн-опонентів. Предме-
том вразливості при цьому можуть бути: схиль-
ність суспільства до релігійного екстремізму, 
міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі, по-
пулярність шовіністичних, расистських теорій. 

Стратегії, що базуються на психологічній 
асиметрії, спрямовані на підрив морально-
психологічного стану суспільства, створення 
атмосфери апатії, депресії, песимізму, зневіри у 
свої сили. Ефект від такої стратегії полягає в зламі 
волі опонента та здатності його до опору. Психо-
логічна асиметрія є не тільки більш дешевим, ніж 
матеріальна, а й більш дієвим засобом нав’язуван-
ня власної волі і своїх інтересів конкуренту. Най-
більш поширеними знаряддями стратегій, побудо-
ваних на психологічній асиметрії, є інформаційно-
психологічні війни чи тероризм. 

Асиметрії мають різний рівень застосування 
– тактичний, оперативний і стратегічний. 
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Тактичний рівень застосування асиметрич-
них заходів спрямований на зменшення резуль-
тативності дії переважаючого в силі. Вони спря-
мовані на більш-менш успішне вирішення пев-
ної проблеми міждержавних відносин на міжві-
домчому рівні. 

Оперативний рівень асиметрії спрямований 
на досягнення успіху на певному стратегічному 
напрямі двосторонніх відносин. 

Стратегічна асиметрія спрямована на досяг-
нення докорінного зламу у співвідношенні сил, 
зміни в перебігу воєнної кампанії чи бажаних 
результатів війни, або домінуючого становища 
на ринку виробництва та послуг. Стратегічна 
асиметрія при її ефективному застосуванні здат-
на докорінно змінити становища сторін у тій чи 
іншій сфері двосторонніх відносин. Вона може 
бути як довготерміновою, так і короткотерміно-
вою. 

Основними принципами застосування асиме-
тричних стратегій є: наступальність, пошук вра-
зливості опонента та масованість використання 
обмеженого силового ресурсу на його слабких 
місцях, максимальна свобода дій. 

Не менш важливими є також принципи захи-
сту від застосування асиметричних стратегій. До 
них, зокрема, належать: мінімізація вразливості, 
автономність, гнучкість, максимальна адекват-
ність [7, c. 60-63]. 

Таким чином, асиметрична стратегія дає бі-
льшу свободу дій, тоді як симетрична стратегія 
задає певні рамки відповідних адекватних дій, 
які є завжди очікуваними і передбачуваними. 
Зважаючи на останній фактор, слід зауважити, 
що симетричність стратегій робить світову сис-
тему більш стабільною і прогнозованою, асиме-
трична ж – сприяє виведенню двосторонніх від-

носин у якісно новий вимір, проте в глобально-
му масштабі чи на регіональному рівні це логіч-
но буде слугувати фактором певної нестабільно-
сті, і якщо розглядати, наприклад, асиметрич-
ність в стратегічному партнерстві між Російсь-
кою Федерацією та США, то така тактика в дов-
гостроковому періоді може надати іншого хара-
ктеру світовому порядку. Згадаємо при цьому 
досвід Китаю. 

 На кінець слід додати, що зважаючи на кон-
цептуальні підходи до стратегічного партнерст-
ва, воно повинно розглядатися як основна пере-
думова для інтеграційних процесів, що перенесе 
розгляд останніх в якісно новий вимір. 
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