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Власова  А.Ю.  Сучасний  погляд  на  нове  мислення  М. Горбачова:  чи  зупинив  він 
“холодну війну”?

Стаття  присвячена  розгляду  програми  М. Горбачова  “Нове  мислення”,  яка  є  новою 
доктриною зовнішньополітичного курсу Радянського союзу у другій половині 80-х, яка змінила не 
тільки напрямки політики однієї із наддержав, сприяла новому етапу у відносинах між СРСР і 
США та в цілому в світі, що призвело до закінчення “холодної війни”.
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Власова А.Ю. Современный взгляд на “новое мышление” М. Горбачева: остановил 
ли он “холодную войну”?

Статья посвящена рассмотрению программы М. Горбачева “Новое мышление”,  которая 
является новой доктриной внешнеполитического курса Советского союза во второй половине 80-
х,  которая  изменила  не  только  направления  политики  одной  из  сверхдержав,  а  также 
способствовала новому этапу в отношениях между СССР и США и в целом в мире, что привело к 
окончанию “холодной войны” и исчезновению двуполярности в мире.
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Vlasova A.Y. The modern look on Gorbachev’s “new thinking”: whether he stopped the 
Cold war?

The article  examines the impact  of  M. Gorbachev “new thinking” which was a new foreign 
policy doctrine of the Soviet Union in the second half of the '80s. This doctrine changed not only the 
policies of one of the superpowers, but contributed to a new stage of the relations between the USSR and 
the USA as well as the whole world, and finally led to the end of the Cold War.
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БРИТАНСЬКО-РАДЯНСЬКІ ВІДНОСИНИ НА ОСТАННЬОМУ ЕТАПІ 
“ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ”

“Холодна війна” увійшла в історію людства як одна з найтриваліших і як перша війна, яка 
проводилася без зіткнення армій основних противників, але в будь-яку хвилину могла б перерости 
у глобальний світовий  конфлікт. Існує  безліч  поглядів  й  трактувань  стосовно  виникнення 
“холодної  війни”,  її  розгортання й закінчення,  але ми маємо найголовніший та  найсуттєвіший 
аспект  припинення  тривалого  протистояння  між  двома наддержавами (гегемонами)  світу –  це 
розпад  Радянського  Союзу й  проголошення  незалежності  всіх  пострадянських  країн,  які  були 
членами колишнього СРСР. 

Велика  Британія  як  одна з  авторитетніших країн  Західної  Європи брала безпосередню 
участь  у  “холодній  війні”,  виступаючи  як  активний  союзник  США,  і,  при  цьому,  намагалася 
підтримувати тісні  зв’язки з  СРСР (її  зовнішньополітичний курс  на  початку 1980-х  років  був 
спрямований на співробітництво з Радянським Союзом, в першу чергу, в політичній сфері). Тому 
для нас є дуже важливим простежити, як ця країна поводилася по відношенню до пострадянських 
країн, чи позитивно вона сприйняла розпад СРСР та як склалися її подальші відносини вже з тими 
країнами,  що  внаслідок  розпаду  гегемону  й  припиненням  біполярності  стали  незалежними 
самостійними державами. 
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Метою  даної  статті  є  аналіз  радянсько-британських  відносин  в  період  останніх  років 
“холодної війни” (мається на увазі  1980-90-ті  роки ХХ ст.),  а також реакція однієї  з провідних 
країн світу, а саме Великої Британії, на розпад Радянського Союзу.

Серед  багатьох  науковців  проблематику  радянсько-британської  співпраці  ґрунтовно 
вивчали  Д. Бабич,  Л. Шевцова,  Ю. Панченко,  С. Павлов  –  це  вітчизняні  дослідники,  а  також 
закордонні дослідники – М. Дежевські, С. Коен, Дж. Ніксі та інші [3; 4].

Стосовно  Великої  Британії,  то  вона  завжди  була  союзником США й  виступала  проти 
політичної  ідеології  Радянського  Союзу.  Саме  це  слугувало  головним  чинником  напружених 
відносин між “західною” Британією й “східним” СРСР. Коли у 1979 р. М. Тетчер вперше очолила 
уряд, перед нею постало питання про визначення своєї політики відносно Радянського Союзу, яка 
мала бути спрямована на знищення комуністичної ідеології. На перший план виходили не гасла 
передвиборчих  баталій,  а  державні  інтереси  Великої  Британії.  Вже  у  підготовленій  урядом 
вступній промові говорилося, що уряд буде добиватися більшої стабільності відносин між Сходом 
і Заходом [4].

У зв’язку із  введенням Радянським Союзом своїх  військ до Афганістану,  ставлення  до 
нього  з  боку М. Тетчер  стало  ще  більш  ворожим.  Англійський  уряд  кваліфікував  цей  акт  як 
агресію. Так, “льодовиковому періоду” у відносинах між СРСР і Заходом у першій половині 1980-
х  передувало “похолодання”  радянсько-британських  відносин,  котре  також було  викликане 
військовим співробітництвом Британії  з Китаєм,  невдоволенням  Лондона активністю СРСР на 
Кубі та в Ефіопії. У той же час, М. Тетчер направила протест радянському керівництву з приводу 
афганської  авантюри, а згодом заявила про необхідність перегляду всього комплексу взаємин з 
СРСР [8].  Стосовно сфери політичних відносин,  уряд  Великої  Британії  призупинив обмін між 
державами  на  вищому  і  міністерських  рівнях,  були  анульовані  всі  запрошення  радянському 
керівництву, які були зроблені раніше.

У результаті цих негативних подій, британський уряд почав згортати радянсько-англійське 
співробітництво за всіма напрямками. Виступаючи у Лондоні у 1981 р., прем'єр-міністр заявила, 
що Радянський Союз становив “головну загрозу” способу життя західних країн, а в інтерв'ю Бі-бі-
сі  5 травня  1981 р.  закликала  розпочати  “нову,  небачену  до  цього  часу  за  масштабами” 
пропагандистську кампанію проти СРСР “із застосуванням новітніх технічних засобів” [6]. Таким 
чином, початок 1980-х років для двосторонніх відносин між Британією та Радянським Союзом 
характеризувався значною напруженістю, своєрідною ворожнечею й ідеологічним протистоянням.

У 1984 р. відбулася перша зустріч М. Тетчер з М. Горбачовим, в ході якої були обговорені 
суттєві  питання  двосторонніх  взаємин,  але  М. Горбачов  ще  не  займав  тоді  посаду  керівника 
радянської  держави.  Проте він справив на неї  гарне враження і  між ними налагодилися добрі 
особисті  відносини.  На  основі  цього Тетчер,  яка  взяла  курс на  відновлення міжнародного 
престижу своєї країни, першою із західних лідерів зробила ставку на М. Горбачова. Розраховуючи 
на демократичні перетворення  в  СРСР,  “залізна  леді” ненавмисно сприяла  розвитку подій за 
протилежним сценарієм.

Після  приходу  до  влади  М. Горбачова,  в  СРСР  почали  відбуватися  радикальні  та 
неочікувані  зміни,  котрі  привернули  увагу  світового  співтовариства.  Розумний  і  досвідчений 
політик,  М. Тетчер  чітко  зреагувала  на  увагу  британців  до  тих  процесів,  що  відбувалися  у 
Радянському Союзі. Більш того, вона намагалася відігравати більш помітну роль, розуміючи, що 
без активної, конструктивної  “східної” політики претендувати на роль лідера Заходу неможливо 
[8;  4].  Це  розуміння примусило М. Тетчер  зробити  заяву про те,  що відносини між  СРСР та 
Великобританією стали кращими, ніж будь-коли з часів Другої світової війни.

Головною особливістю радянсько-англійського діалогу стало те, що він був сфокусований, 
перш за все, на великих, ключових міжнародних проблемах, що стосувалися питань війни і миру, 
роззброєння. Тетчер у цих дискусіях послідовно відстоювала лінію щодо збереження британської 
ядерної зброї, підкреслюючи її “миротворчу” роль, заявляючи,  що для британського уряду така 
зброя  – це,  крім усього  іншого,  ще  й  “гарант  ваги  і престижу Англії у  світовому 
співтоваристві” [8; 1]. Горбачов же, як відомо, був проти цієї ідеї й виступав за ліквідацію ядерних 
арсеналів.

Під час візиту М. Тетчер до Москви у 1987 р. було розглянуто низку проблем, а також, 
відповідно, підписано кілька міждержавних угод, що торкалися розвитку торгівлі, співробітництва 
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у дослідженні космічного простору тощо. Наступна зустріч двох лідерів проходила в умовах, коли 
радянсько-англійські  відносини  швидко  розвивалися,  позиції  двох  країн  значно  наблизилися, 
поліпшилася їх взаємодія у Раді Безпеки ООН. М. Тетчер була задоволена тим, що була створена 
абсолютно  нова  модель  взаємин  між  Великобританією  і  СРСР.  23 вересня  1989 р.  М. Тетчер, 
повертаючись з Токіо до Лондону, зробила зупинку в Москві для зустрічі з М. Горбачовим [6; 3]. 
Хоча суперечності між двома країнами в області роззброєння, особливо тактичної ядерної зброї, 
залишалися, обидва лідери підтвердили, що їх країни не мають ніяких намірів наносити безпеці 
один одного шкоди.

8 червні 1990 р. М. Тетчер здійснила офіційний візит до СРСР. Переговори М. Тетчер з 
радянським керівництвом відбувалися не у конфронтаційному дусі, але з низки питань сторони 
займали далеко не однакові позиції. Так, М. Тетчер була проти вивезення ядерної зброї з території 
об’єднаної Німеччини, виступала за збереження присутності американських військ в Європі, у той 
час як Радянська держава дотримувалася виключно протилежної думки. Пізніше на саміті лідерів 
сімки (нарада голів держав і урядів розвинутих країн з економічних питань, створена у середині 
70-х років ХХ ст.)  у Х'юстоні у липні 1990 р. М. Тетчер виступила за підтримку перебудови в 
СРСР разом з США і Японією, але запропонувала зачекати з наданням прямої допомоги [4; 8]. Всі 
ці дипломатичні зустрічі дали змогу відродження міжнародних радянсько-британських відносин 
після тяжких й напружених часів “холодної війни”. 

Тетчер послідовно підтримувала Горбачова в його планах реформ і  розуміла, що  ці 
реформи, якими б наслідками вони не супроводжувалися, в цілому не йдуть  у  бік зміцнення 
соціалізму. Не менш відомим є також те, що вона аж ніяк  не була прихильником соціалістичних 
ідей і не приховувала цього ані в публічних виступах, ані у бесідах з радянським лідером. Вона як 
і  раніше виявляла пильний інтерес до того, що відбувалося у Радянському Союзі,  була добре 
обізнана щодо перебігу і труднощів перетворень. Розуміла – може, краще, ніж радянські політики, 
–  що  рано чи  пізно ці  зрушення і  перетворення  будуть  перекинуті на інші країни Східної 
Європи [7; 2].

Аналізуючи діалог цих двох політичних діячів, що відбувався протягом кількох років на 
початковому  етапі  радянських  реформ,  Тетчер  і  Горбачов  по-різному  бачили  кінцеву  мету. 
Михайло Сергійович не прораховував можливість розпаду організації Варшавського Договору, а 
тим  більше,  Радянського  Союзу.  Він  не  раз  говорив  Тетчер,  що  ставить  за  мету  ґрунтовно 
реформувати сутність самого поняття соціалістичної власності, поєднати різні форми власності, 
не  відмовляючись  від  соціалістичного  вибору,  а  лише  демонтуючи  “те,  що  не  відповідає 
істинному вигляду соціалізму”. З іншого боку – і це теж було сказано британському прем'єру – 
завдання  полягає  в  тому,  щоб  домогтися  чіткого  поділу  функцій  партійних,  радянських  і 
виконавчих  органів,  і  надати  більшу  самостійність  республіканській  і  місцевій  владі. 
Погоджуючись з цим, Тетчер зі свого боку досить прямо говорила, що задумане стане реальністю 
за умови, якщо буде докорінно змінено законодавство, що стосується власності, якщо всі органи 
влади  будуть  невідкладно  наділені  новими  повноваженнями,  зможуть  самостійно  приймати 
рішення і нести відповідальність за їх реалізацію [6; 4]. 

Не  можна  стверджувати,  що  Велика  Британія  була  на  боці  СРСР,  вона  завжди 
підтримувала США у будь-яких питаннях, особливо тих, що пов’язані з ідеологією. Але, тут ми 
чітко  можемо  простежити,  як  змінювалися  погляди  країни  по  відношенню  до  головних 
супротивників  “холодної  війни”,  можна  з  впевненістю  вважати,  що  Британія  робила  усілякі 
спроби для покращення свого співробітництва з Радянським Союзом і під кінець 1980-х років їй 
це навіть вдалося.

У  грудні  1991 року  відбувся  остаточний  розпад  Радянського  Союзу,  глави  трьох з  15 
республік СРСР  на  чолі з Борисом Єльциним зустрілися у Біловезькій пущі, щоб підписати 
документи про ліквідацію 74-річної держави [5]. Ця визначна подія знаменувала кінець “холодної 
війни”  та  зруйнування  однієї  могутньої  наддержави  світу,  а  це  означало,  що  фактично  США 
перемогли в цій тривалій конфронтації. 

Але як відреагувала на розпад СРСР Велика Британія? Зникнення Радянського Союзу і 
світової системи соціалізму виявилося для неї, яка довгі десятиліття намагалася послабити свого 
противника,  повною несподіванкою.  Країна  не була готова до розпаду СРСР й у 1991 році  “з 
тривогою” слідкувала за подіями у Москві.
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Побоювання  з приводу розпаду СРСР  і світової  системи соціалізму  були зрозумілі: 
Великобританія пристосувалася до співіснування з противником в рамках взаємного стримування. 
Відхід зі сцени СРСР ніс непередбачуваність, і західні лідери не були до неї готові. Тим більше, 
що  мова йшла про  розпад величезної  ядерної  держави [5].  Аж  до кінця  існування СРСР 
британський  уряд продовжував робити ставку на  Михайла Горбачова,  не  бажаючи йти на 
переговори з Борисом Єльциним. Останньому у британській столиці  не довіряли, і  він там не 
викликав симпатій.

Розчарування Горбачова – і в ті роки, і зараз – розповсюджується на ту роль, яку в долі 
Росії  зіграв Захід, ті люди,  кого  він вважав  “друзями  і  партнерами”. Він досі  згадує самміт 
“великої сімки” у червні 1991 року у Лондоні, куди він приїхав домагатися – багато хто сказав би 
“клянчити” – фінансової допомоги: “Тільки Тетчер, –  говорить він із ноткою гіркоти в голосі, – 
сказала тоді: слухайте, але ж його треба підтримати. Андреоті погодився, а Джордж Буш, а потім 
Коль, а потім японський прем'єр – відмовилися. Буш хоча б публічно виступив проти того, щоб 
робити щось, що може зашкодити Горбачову, але вся решта – Чейні, Рамсфелд і міністр оборони 
США Гейтс – вони вирішили поставити на Єльцина” [9; 5].

Однією  з  найвизначніших  подій,  яка  суттєво  змінила  погляди  Британії  на  поступовий 
занепад  Радянського  Союзу,  була  поїздка у  листопаді  1991 року  фахівців з  нафтопереробки і 
нафтохімії в США, в Х'юстон  (Техас).  Центральною була  участь у  засіданні Американського 
Нафтового Інституту, на засідання якого була  запрошена в якості  почесного гостя Маргарет 
Тетчер, яка незадовго до цього стала екс-прем'єром Англії. З її промови: “Радянський Союз – це 
країна, яка представляла серйозну загрозу для західного світу. Я говорю не про військову загрозу. 
Її по суті не було. Наші країни досить добре озброєні, у тому числі ядерною зброєю. Я маю на 
увазі загрозу економічну.  Тому ми  завжди робили дії,  спрямовані  на ослаблення економіки 
Радянського Союзу і створення у нього внутрішніх труднощів. Основним було нав'язування гонки 
озброєнь. Ми знали, що радянський уряд дотримувався доктрини рівності озброєнь СРСР і його 
опонентів по НАТО. У результаті цього СРСР витрачав на озброєння близько 15 % бюджету, в той 
час як наші країни – близько 5 %. Безумовно, це негативно позначалося на економіці Радянського 
Союзу і  йому доводилося економити на  вкладеннях у сферу виробництва  так званих товарів 
народного споживання. Ми розраховували викликати в СРСР масове невдоволення населення. 
Одним з наших прийомів був нібито “витік” інформації  про кількість озброєння у нас набагато 
більшу, ніж насправді, з метою викликати додаткові вкладення СРСР в цю економічно невигідну 
сферу” [3; 8].

З цієї  промови вже видно зовсім інший погляд на колишній Радянський Союз, реальне 
ставлення Великобританії  до нього й використання його на свою користь (мається на увазі  на 
користь  держави).  На  основі  слів  Тетчер  простежується  те,  що  Англія  боялася  СРСР  як 
могутнього гегемона, робила усе можливе для того, щоб створити труднощі Радянському Союзові 
всередині  держави  на  основі  “тісного  співробітництва”  з  М. Горбачовим.  Країна  намагалася, 
об’єднавшись  з  США,  спільним  зусиллями  “задавити” Радянську  державу,  зруйнувавши  при 
цьому діючий в СРСР соціалізм, й встановити свої правила панування в світі. Тільки коли стало 
очевидно,  що розпад  СРСР неминучий, західні лідери,  як ніби раптом прокинувшись,  почали 
намагатися запобігти його  катастрофічним наслідкам, думаючи передусім про  контроль над 
ядерною зброєю. Але насправді Захід боявся розвалу Радянського Союзу більше, ніж радянська 
еліта, яка його розвалювала [9; 2].

Таким  чином,  можна  узагальнити  усе  вище  сказане  й  вказати  на  те,  що  радянсько-
британські відносини із самого початку “холодної війни” були ворожими й перебували тривалий 
час  у  постійній  напрузі.  Значне  послаблення  й  покращення  відносин  між  СРСР  та  Великою 
Британією  відбувалося  на  початку  1980-х  років,  коли  до  влади  прийшов  радянський  лідер 
М. Горбачов й значною мірою почалась активно налагоджуватись двостороння співпраця майже в 
усіх сферах, передусім, у політичній. Після розпаду СРСР, Британія відреагувала на цю подію як 
перемогу Заходу,  переважно США, та  поразку Радянського Союзу.  В англійській пресі  реакція 
країни на розпад СРСР описувалася як несподівана глобальна подія, котру ніхто з усіх країн світу 
навіть  не  очікував [7].  Тим  не  менш,  за  словами  Тетчер,  Великобританія,  якоюсь  мірою, 
передбачала можливе знищення Радянського Союзу, але робила усе можливе для того, щоб цього 
не  сталося.  У  результаті  світ  втратив,  в  першу  чергу,  наймогутнішого  гегемона  та  країну  з 
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величезним ядерним потенціалом й соціалістичною ідеологією. На цьому протистояння США-
СРСР скінчилося. 

Чи закінчилася “холодна війна”? У широкому політичному сенсі, ймовірно, так. Початок її 
кінця, ймовірно, можна датувати 1985 роком, коли до влади прийшли нові керівники СРСР на чолі 
з М. Горбачовим. У той же час, можна легко довести, що “холодна війна” не цілком закінчена.  І 
один з  найсильніших аргументів на користь такого висновку – збереження доктрини ядерного 
стримування, яка є органічним елементом системи міжнародної безпеки, що склалася після Другої 
світової війни. Ця доктрина ядерного стримування Росії як і раніше є органічною і невід'ємною 
складовою частиною  військово-політичного  мислення США, яке, таким чином,  і після 
оголошеного закінчення холодної війни  не зазнало  суттєвих змін.  Тим  більш,  що  для  Заходу 
“холодна  війна” остаточно  закінчилася,  а  Схід  вважає  навпаки  –  ідеологічна  конфронтація  й 
напруженість  досі  триває.  Тому й  не  дивно,  що  через  20  років  після  її  закінчення  про  події 
“холодної війни” й досі  згадують,  бо вони залишили суттєвий відбиток на сучасні  міжнародні 
відносини загалом.
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Латун А.М. Британсько-радянські відносини на останньому етапі “холодної війни”
У цій статті висвітлюється розвиток радянсько-британських відносин під час закінчення 

“холодної  війни” (1980-90-ті  роки).  Також  описується  ставлення  Великої  Британії  до  розпаду 
СРСР та її подальша реакція на цю подію.
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двостороннє співробітництво.

Латун А.Н. Британско-советские отношения на последнем этапе “холодной войны”
В  данной  статье  освещается  развитие  советско-британских  отношений  во  время 

завершения  “холодной  войны”  (1980-90-тые  годы).  Также  описывается  отношение 
Великобритании к распаду СССР и её дальнейшая реакция на это событие.

Ключевые  слова: советско-британские  отношения,  распад  СССР,  “холодная  война”, 
двустороннее сотрудничество.

Latun A.M. British-Soviet relations during the last stage of the Cold War
This article underlines the development of Soviet-British relations during the completion of Cold 

War (1980-90s).  The attitude of the Great Britain to the collapse of the Soviet Union and its further 
reaction to this event is also described.
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