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 - 2 березня 2008 р. відбулись вибори Президента Російської Федерації, 
перемогу на яких із 70,28% голосів отримав кандидат від влади Дмитро 
Медведєв. Такий результат був цілком прогнозованим і дозволяє констатувати 
успішну реалізацію кремлівського сценарію передачі президентської посади 
“наступнику” В. Путіна. 
 
Після оприлюднення 10 грудня 2007 р. кандидатури “наступника” – першого 
віце-прем’єр-міністра Дмитра Медведєва – перемога на президентських 
виборах була йому фактично гарантована. А згода В. Путіна посісти 
прем’єрське крісло в разі перемоги пана Медведєва означала формування 
зовсім нової і донині невідомої росіянам дуалістичної конфігурації влади. 
 
Подальший фактичний розподіл повноважень між майбутніми Президентом і 
Прем’єром викликає великий інтерес, так само як і подальший курс держави: 
чи піде Медведєв на системні зрушення задля побудови ефективної правової 
держави (на необхідності чого він наголошував у своїх передвиборних 
промовах), або ж обмежиться “косметичними” змінами? Однак відповідей на ці 
питання наразі немає. 
 
Водночас світову спільноту турбує питання: які наслідки прихід до влади 
Д.Медведєва матиме для зовнішньої політики РФ і чи варто очікувати 
пом’якшення доволі конфронтаційного зовнішнього курсу В. Путіна? Адже, 
обравши курс на закріплення своїх позицій, як одного зі світових центрів 
сили, останнім часом Росія демонструє особливу непримиренність і жорсткість 
у зовнішній політиці. 
 
Слід підкреслити, що сучасний зовнішньополітичний курс РФ визначається 
стратегією на приведення політичного впливу Росії у світі у відповідність з тим 
економічним потенціалом, який вона демонструє останніми роками, що було 
проголошено В.Путіним у новій доктрині зовнішньої політики РФ у червні 
2006р.1 і закріплено Мюнхенською промовою в лютому 2007 р. 
 
У реалізації цієї доктрини Росія досить впевнено спирається на так звану 
realpolitik, тобто реалістичну парадигму у зовнішній політиці, яка оперує 
категоріями національних інтересів, сили, ресурсів і розширення територій 
впливу. Звичайно, цьому сприяє і світова кон’юнктура цін на енергоносії. 
 
Отже, зміна першої особи – реальна чи формальна – вочевидь не змінить 
стратегію реалізації ключових зовнішньополітичних інтересів РФ. Росія й 
надалі стверджуватиме свій статус країни, яка бере “активну участь не лише в 
реалізації міжнародного порядку денного, але й в його формуванні”.2 Поки що 
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немає підстав робити висновки і щодо очікуваного пом’якшення 
зовнішньополітичної тактики Москви. 
 
Що стосується українсько-російських відносин, то останні події в енергетичній 
сфері стали досить переконливим свідченням того, що Україні не варто 
очікувати змін у стратегії чи тактиці Росії з відстоювання її національних 
інтересів. До того ж і сам Володимир Путін на посаді прем’єр-міністра матиме 
достатньо можливостей для безпосередньої реалізації власного політичного 
курсу у відносинах з Україною. 
 
Незмінність зовнішньополітичного курсу РФ підтвердив і сам В. Путін, 
зазначивши під час останньої зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини  
А. Меркель, що Д. Медведєв “не менше в хорошому сенсі слова російський 
націоналіст, ніж я. Не думаю, що нашим партнерам буде з ним простіше. ... 
[Він] буде найактивнішим чином відстоювати інтереси Російської Федерації на 
міжнародній арені.3” І ставити ці слова під сумнів, наразі просто немає 
підстав. 
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