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Сьогодні війну Росії з 
Україною аж ніяк не можна 
назвати просто регіональним 
конфліктом. Це лише части-
на великої геополітичної гри 
між впливовими світовими 
акторами, іншими складови-
ми якої є ситуація в Чорно-
морському регіоні, на Близь-
кому сході, і навіть в Європі, 
де ситуація з біженцями та 
мігрантами поступово вихо-
дить з під контролю Брюссе-
ля. 

На даному етапі можна 
виділити три великі «фрон-
ти», два з яких залишаються 
активними. Пасивним в да-
ний момент є Чорноморський 
напрямок. Анексія Криму 
була продиктована насампе-
ред бажанням створити там 
величезну військово-морську 
базу, за допомогою якої 

можна було б контролювати 
ситуацію в Чорному морі, на 
підступах до кордонів Росії. 
Зараз на даному напрямку 
відносно спокійно. Частко-
во до цього «фронту» мож-
на віднести і конфронтацію 
Росії з Туреччиною, але після 
активних звинувачень та по-
казового оголошення санкцій 
проти Туреччини після зби-
того російського літака, за-
раз по цьому напрямку теж 
відносно спокійно. Хоча в 
недалекому майбутньому 
цілком реально можуть роз-
початися набагато активніші 
протести курдів, які мають 
свої невирішені питання з Ту-
реччиною, і яких Росія із за-
доволенням підтримає щоб 
дестабілізувати обстановку в 
регіоні. 

Один з двох активних 
«фронтів» – донбаський. 
Тут Росія переслідує три 
цілі. Першим завданням 
є дестабілізація ситуації в 
Україні, створення тут за-
мороженого конфлікту, який 
би постійно «витягував» 
фінансові та людські ресур-

Військово-політична стратегія РФ в контексті 
російсько-українського конфлікту

Трибуна експерта

Орест Гогоша 
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управлінню Генерального 
Штабу збройних сил РФ та 
ФСБ. Всі ці компанії (а це 
зокрема «Вагнер», «Визан-
тия», «ЕНОТ», «МАР», «РСБ-
Груп», «Антитеррор» та ін.) 
мають досвід бойових дій 
(Афганістан, Ірак, Югославія, 
Чечня, Грузія).

Ну і найбільш активний 
на даний момент «фронт» – це 
сирійський, де Російська ре-
гулярна армія веде активні 
бойові дії. Основною ме-
тою, крім протистояння 
західній коаліції, також є 
дестабілізація в регіоні, а 
також намагання зберегти 
вплив на Північну Африку та 
Близький Схід. 

Істинні цілі Росії у всіх цих 
процесах визначити важко, 
але можна зробити декілька 
припущень. Насамперед 
Росія продовжує добиватися 
того, щоб залишити Україну 
в зоні свого впливу, не до-
пустити успішного прове-
дення реформ в Україні, не 
допустити європейської та 
євроатлантичної інтеграції 
України, тобто фактично, збе-
регти контроль над Україною. 
Для цього Москва продовжує 
нав’язувати Києву власну 
інтерпретацію Мінських до-
мовленостей і головні зусил-
ля зосереджує на реінтеграції 

си з і так ослабленої війною 
та економічними проблема-
ми України. Наявність тако-
го конфлікту в Україні є не-
здоланною перешкодою до 
подальшої інтеграції України 
в НАТО. Другим завданням є 
тренування власних військ. 
Донбас по суті став великим 
полігоном, де Росія утилізує 
застаріле озброєння, та 
випробовує нове, так само як 
і відпрацьовує різні сценарії 
так званої «гібридної війни» 
та тренує військових. Ну і 
третім завданням є налагод-
ження виготовлення зброї 
без розпізнавальних знаків, 
яку згодом можна або ви-
користовувати в Україні, 
або переправляти в Сирію. 
Там ця зброя або практично 
офіційно передається режиму 
Асада, або ж менш офіційно 
постачається різного роду те-
рористичним організаціям 
– Хезболлі, Хамасу, і навіть 
Ісламській державі, проти 
якої нібито воює Росія. Вар-
то відзначити, що Росія далі 
продовжує заперечувати 
наявність своїх військових 
в Україні. Тут воюють бага-
то так званих «приватних 
військових компаній», які 
незважаючи на свій статус, 
неофіційно повністю підзвітні 
Головному розвідувальному 
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так званих ДНР/ЛНР в 
конституційне поле України з 
наданням їм особливого стату-
су (закріпленого у Конституції 
України), який, з одного боку, 
означатиме перекладан-
ня фінансово-економічного 
тягаря відповідальності на 
Україну, а з іншого – фак-
тично надаватиме Росії 
можливість маніпулювати 
своїми маріонетками, впли-
ваючи при цьому як на 
внутрішню, так і на зовнішню 
політику України. Тобто, фак-
тично Кремль веде справу 
до «другого Придністров’я», а 
практично  до федералізації 
України. Одночасно режим 
В. Путіна активізовує свою 
діяльність в рамках «гібридної 
війни» з метою подальшо-
го розхитування політичної 
та економічної ситуації в 
Україні, в тому числі в її цен-
тральних, південних та навіть 
західних областях, з метою як 
зриву проведення реформ в 
Україні, так і створення пе-
редумов для загального по-
слаблення проєвропейської 
державної влади на всій 
території країни. 

Але контроль над Україною 
для В. Путіна це завданням 
мінімум. Завдання максимум 
– це контроль над Європою. 
І це завдання можна також 

поділити на мінімальне і мак-
симальне. Максимальне – це 
розвалити Європейський 
Союз, а мінімальне – це пере-
творити його на недієздатну 
організацію у наступний 
спосіб: створити передумо-
ву для виникнення в країнах 
ЄС соціально-економічних 
проблем, у т. ч. різного роду 
заворушень і протестів; про-
довжувати підтримувати 
європейські ультраправі та 
ультраліві партії і політичні 
рухи, що може призвести як 
до трансформації свідомості 
базового електорату, що 
сповідує ключові європейські 
цивілізаційні цінності, так і 
до суперечностей всередині 
європейських країн; про-
вокувати та підтримувати 
суперечності між країнами 
ЄС, особливо між країнами 
Західної і Центральної 
Європи та країнами Східної 
Європи і Балтії, а в ідеалі – 
між Європейським Союзом 
та США. Для цього останніми 
роками Росія витрачали 
величезні кошти для створен-
ня проросійських організацій 
в Європі, підкупу політиків і 
ЗМІ, які мали б впливати на 
настрої населення в ЄС. 

Цілями Росії на Близько-
му Сході є звичайно добити-
ся зростання цін на нафту 



6 Бюлетень Центру міжнародної безпеки та партнерства

мінімальні котирування цін 
на нафту та інші енергоре-
сурси, зняття санкцій з Ірану 
і, відповідно, скасування для 
них ембарго на продаж наф-
ти і газу; обвал національної 
валюти і різке скорочен-
ня золотовалютних резервів 
на мільярди доларів; буксу-
вання в Мінських домовле-
ностях; даремна військова 
кампанія в Сирії і вже 
підтверджені втрати серед 
живої сили російських військ; 
міжнародна ізоляція і про-
довження санкцій. Зокрема 
18 грудня 2015 р. Комітет 
постійних представників 
країн ЄС (COREPER) по-
довжив дії санкцій щодо 
Росії ще на шість місяців. 
21 грудня Рада ЄС ухвалила 
рішення про продовження 
економічних санкцій про-
ти Росії на півроку. Все це 
дуже негативно позначається 
на Росії. З іншого боку 
США, тільки за останній рік: 
відновили дипломатичні 
відносини з Кубою – голов-
ним союзником СРСР і ос-
новною загрозою США у Ка-
рибському басейні; підписали 
договір про без’ядерну про-
граму Ірану (ще один удар 
по енергоринку та економіці 
РФ); підписали Транстихоо-
кеанське партнерство, згідно 

через руйнування нафтової 
інфраструктури в регіоні, 
створити передумови для 
збільшення обсягів видобут-
ку і продажу нафти Росією, а 
також встановити контроль 
над маршрутами транспор-
тування енергоносіїв з Близь-
кого Сходу та зони Перської 
затоки до Європи. Хоча вра-
ховуючи останні події (знят-
тя санкцій з Ірану та заяви 
Ірану щодо намірів постачати 
великі об’єми газу до Європи) 
успіхів Росія в даній авантюрі 
поки-що не досягнула. Вже 
можна констатувати факт, 
що велика антитерористична 
коаліція за участю Росії, США 
та ЄС не склалася. Більше 
того, коаліція сунітських дер-
жав на чолі з Саудівською 
Аравією, конфронтація з 
Туреччиною, загострення 
відносин з Ізраїлем, а також 
непевна політика Ірану явно 
не на користь Росії. Ескалація 
конфлікту на Близькому сході 
також ніяк не вплинула на 
ціни на нафту

Загалом, спрогнозува-
ти, як же ж будуть розгор-
татися події в самій Росії, 
досить складно. Але варто 
проаналізувати деякі фак-
ти, і можна окреслити при-
близну картину. Серед цих 
фактів виділяємо: рекордно 
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з яким США відкривають для 
себе ринки ще 50 країн Азії, 
включно з Китаєм; зміцнюють 
фінансово Україну, списую-
чи їй борги, допомагають у 
боротьбі з корупцією та на-
лагоджують її економіку; 
перекидають американські 
сили для союзників у НАТО, 
особливо в східних країнах 
Балтії, Польщі, Румунії, Угор-
щини; будують нові бази для 
Альянсу та підсилюють про-
тиракетну оборону по пери-
метру. 

Таким чином можна при-
пустити два прогнози для 
Росії на 2016 рік: менш нега-
тивний для Росії – повільний 
спад економіки на декілька 
процентів в рік; та більш не-
гативний – швидкий спад 
економіки, і як наслідок, по-
чаток глибокої внутрішньої 
кризи, що в свою чергу при-
зведе до зменшення феде-
ральних грошових резервів 
та ослаблення вертикалі вла-
ди. Вже зараз, з достовірних 
джерел відомо, що в Росії 
зростає рівень безробіття, 
відбуваються затримки 
заробітної плати та соціальних 
виплат. Сюди додається 
інфляція, зростання цін, за-
гальне зниження рівня жит-
тя та платоспроможності на-
селення. Доходи держави 

від зовнішньоекономічної 
діяльності знизилися в 
декілька разів в результаті 
санкцій та обвалу цін на на-
фту.

Але незважаючи на 
це, очікувати, що Росія 
знизить свою агресив-
ну зовнішньополітичну 
активність (особливо в 
Україні та Сирії) марно. Крім 
України та Сирії очікується 
загострення російсько-
турецьких відносин, а також 
участь Росії в цілому ряді 
менших, але не менш важли-
вих, регіональних конфліктах 
– в Таджикистані (на кордоні 
з Афганістаном), Нагірному 
Карабасі, Придністров’ї, а та-
кож тиск на Грузію. 

Щодо України, то ситуація 
в зоні АТО продовжує зали-
шатися неспокійною. Основ-
ними гарячими точками зали-
шаються ДАП, Піски, Опитне, 
Горлівсько-Світлодарська 
дуга, Луганське, Троїцьке, За-
йцево, Новгородське, Май-
орське та Мар’їнка. Крім того 
простежується тенденція 
збільшення підтримки пар-
тизанських рухів проти ЗСУ 
з боку бойовиків. Можна та-
кож припустити, що можли-
вими напрямками нанесення 
оперативно-тактичних ударів 
російсько-терористичних сил 
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майдану», і які зараз дуже 
сильно активізувалися. Ос-
новними меседжами є нена-
висть до української влади та 
неминучість розпаду України.

Саме тому дуже важли-
вим є успішно проводити 
реформи і поступово виво-
дити українську економіку з 
кризи. Тут можна окреслити 
наступні ймовірні сценарії 
для розвитку внутрішньої 
ситуації в Україні в 2016 році: 
1. Успішне та швидке про-
ведення реформ, зростання 
економіки, покращення рівня 
життя населення. На жаль 
малоймовірний. Громадянсь-
ке суспільство в Україні ще 
недостатньо здатне вплива-
ти на важливі державотворчі 
процеси, а політичні сили 
на даний момент не готові 
взяти на себе всю повноту 
відповідальності за швидкі 
і важливі зміни в Україні. 
2. Замороження ситуації, 
а також гальмування ре-
форм та змін в країні, що в 
довгостроковій перспективі 
знову призведе до повторен-
ня політичної кризи в країні. 
Також малоймовірний. 3. 
Проведення реформ, але 
дуже повільно через постійні 
перешкоди в їх реалізації 
з боку різних політичних 
сил та бізнес еліт (а точніше 

в майбутньому можуть бути 
Маріупольський і Донецький, 
а також Кримський, що схо-
дяться в районі Нова Каховка 
— основному транспортно-
технологічному вузлі зосеред-
ження і розподілу води, газу 
та електроенергії в Крим.

Крім цього, зрозумівши, 
що перемогти у військовому 
плані в Україні не так просто, 
як йому здавалося раніше, В. 
Путін буде пробувати «роз-
валити» Україну зсереди-
ни. Сподіваючись на свою 
«п’яту колону» у владних, 
економічних і військових 
структурах нашої держави, 
він безумовно розраховує 
лише на те, що остаточний 
обвал уже в короткостроковій 
перспективі всіх політичних 
і економічних інститутів 
України примусить Захід 
до радикального перегляду 
свого ставлення до Росії як 
єдиного, хто може виконати 
в Україні роль «регіонального 
поліцейського», що дасть їй 
право на статус геополітичного 
лідера в регіоні незважаю-
чи на економічну відсталість 
Росії і вкрай низьку питому 
вагу її економіки у світовому 
ВВП. Наприклад в соціальних 
мережах вже сьогодні над-
звичайно багато груп, які 
закликають до «третього 



9Випуск 4, 2015

фінансово-промислових 
груп), які продовжують кон-
курувати та воювати між 
собою та які не дуже хочуть 
змінювати існуючу систему, 
але мусять робити видимість 
цих змін через постійний 
тиск західних партнерів 
України та активної частини 
українського суспільства. Це 
на даний момент найбільш 
реальний варіант розвитку 
України в 2016 році. 

Загалом 2016 рік ста-
не ключовим і вирішальним 
не тільки для України, але і 
всього світопорядку в його 
нинішньому вигляді. Це 
підтверджується цілим ря-
дом фактів. За прогнозами 
аналітиків саме в 2016 році: 
ціни на нафту досягнуть свого 
історичного мінімуму; стане 
зрозуміло на чиєму боці пере-
вага в сирійському конфлікті; 
пройдуть президентські ви-
бори США; стане відомо, чи 
пройде Європа тест на свою 
«європейськість» у зв’язку з 
внутрішніми і зовнішніми 
загрозами ЄС; почнуть по-
справжньому проявлятися 
Західні санкції проти РФ, 
введені після анексії Криму 
ще в 2014 році; нарешті стане 
зрозуміла доля «Мінських до-
мовленостей»; стабілізується, 
або навпаки, погіршиться, 

в н у т р і ш н ь о п о л і т и ч н а 
ситуація в Україні. Саме тому 
2016 рік є надзвичайно важ-
ливим і доленосним не лише 
для України, Росії, США чи 
ЄС, але й для всього світового 
співтовариства. 
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У роботі конференції взя-
ли участь науковці, експер-
ти, дипломати, військові 
та політики, які обгово-
рили актуальні проблеми 
сучасної безпеки в Україні 
та євроатлантичному 
регіоні, роль та місце НАТО у 
підтримці миру і стабільності 
та врегулюванні конфліктів. 
Основною темою обгово-
рення було питання вступу 
України до НАТО та пробле-
ми, які слід подолати на шля-
ху до Альянсу. Відкриваючи 
конференцію Директор 
Центру міжнародної без-
пеки та партнерства Над-
звичайний і Повноважний 
Посол Маркіян Мальський 
зазначив на надзвичайній 
актуальності та своєчасності 
розгляду та обговорення по-
ставлених питань. Особливо 
така актуальність пов”язана 

Міжнародна науково-
практична конференція 
“Імплементація 
стандартів НАТО в 
Україні: здобутки та пер-
спективи”.

У середу, 23 вересня, у 
Львівському національному 
університеті імені Івана Фран-
ка пройшла міжнародна нау-
ково-практична конференція 
“Імплементація стандартів 
НАТО в Україні: здобутки та 
перспективи” зорганізована 
Центром міжнародної без-
пеки та партнерства спільно 
з Львівською обласною дер-
жавною адміністрацією за 
підтримки Центру інформації 
та документації НАТО в 
Україні.

Новини центру
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з поглибленням політичного 
діалогу та необхідністю шука-
ти точки дотику національних 
інтересів України з ідеалами 
гарантування як регіональної 
так і глобальної безпеки.

Виступаючи на  конфе-
ренції Голова Львівської 
обласної ради Петро Колодій 
зазначив, що державна 
політика щодо вступу України 
в НАТО тривалий час була 
неоднозначною. Однак, як 
кажуть у народі, «нема злого, 
щоб на добре не вийшло». 
Сьогодні, перебуваючи у 
стані війни, українці відчули 
потребу у сильній армії, 
здатній захисти мир та спокій 
на українській землі.

«Сьогодні в Україні впро-
ваджуються стандарти НАТО. 
Візьмемо, хоча б, той факт, 
що наші військові перейш-
ли аптечки, укомплектовані 
за стандартами НАТО з кро-
воспинними препаратами, 

і залишили в минулому ап-
течки радянського зразка, 
де основними засобами були 
джгут і бинти. Лише натівські 
аптечки за останній рік вря-
тували чимало бійців в АТО, 
уже не кажучи про стан-
дарти тактичної медици-
ни і підготовки санітарних 
інструкторів. Відтак, щоб ви-
стояти на передовій лінії обо-
рони демократичного світу, 
потрібне розуміння того, 
що до миру треба йти через 
партнерство та виконання 
гарантій безпеки», – зазначив 
Петро Колодій.

У відкритті конференції 
взяв участь заступник голови 
Львівської обласної державної 
адміністрації Юрій Підлісний 
наголосив на тому, що цьо-
го тижня Президент Петро 
Порошенко та Генеральний 
секретар НАТО Йенс Стол-
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тенберг у Львівській області 
урочисто відкрили навчання 
Україна-НАТО.

“Для нас це важливий 
геополітичний сигнал, бо 
ми відчуваємо підтримку 
країн НАТО”,- сказав Юрій 
Підлісний. – Сьогодні Україна 
не просто бореться за 
територіальну цілісність, ми 
перебуваємо на передовій 
війни двох цивілізацій”.

Він також висловив 
сподівання, що Україна та 
держави-члени НАТО ста-
нуть колегами у спільній 
безпековій системі.

Генеральний консул 
Республіки Польща у Львові 

Ярослав Дрозд зазначив, 
що НАТО – це не лише знач-
ний військовий потенціал, 
а також високі стандарти 
демократії.

Підполковник, радник з 
питань автоматизованих си-
стем управління військами 
та озброєнням офісу зв’язку 
НАТО в Україні Бела Тецелі 
розповів, що у 1999 році у 
Києві розпочав роботу Офіс 
зв’язку НАТО. Окрім цього, 
з 2014 року було започатко-
вано п’ять нових трастових 
фондів НАТО на підтримку 
України.

На його переконання, 
Україні потрібно удоскона-
лити законодавство з питань 
безпеки, а також посилити за-
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військові на Яворівському 
полігоні з українськими сол-
датами та офіцерами.

У роботі конференції 
взяли також участь пред-
ставники дипломатичних 
місій Республіки Польщі 
та Литви Андріуш Кобеляк 
та Андреуш Вайвада, які у 
виступах детально зупини-
лися на досвіді своїх країн в 
набутті стандартів Альянсу 
та ефективної інтеграції до 
НАТО.

До активного обговорен-
ня проблематики пов”язаної 
з реальною практикою впро-
вадження стандартів країн 
НАТО в усі сфери життя 
України долучилися пред-
ставники експертного та 
академічного середовища, се-
ред них професор Ігор Тодо-
ров, віце-президент незалеж-
ного центру геополітичних 
досліджень “Борисфен-Інтел” 
генерал-лейтенант Юрій Рад-
ковець, заступник голови 

хист в інформаційній сфері. 
“Я займаюся забезпеченням 
роботи інформаційних систем 
і ми хочемо допомогти Україні 
розвиватися саме у цьому на-
прямку. Також я військовий, 
тому, сподіваюся, що можу 
внести власну лепту та допо-
могти Україні”.

На запитання, чи за 
останній час ефективність 
імплементації стандартів 
НАТО в Україні змінилася, 
Бела Тецелі зазначив: “Ці 
процеси пришвидшуються. 
Співпраця існувала і раніше, 
проте зараз ми маємо більше 
можливостей спілкуватися 
безпосередньо з фахівцями 
на рівні міністерств”.

На конференції виступи-
ла заступник командувача 
Об’єднананої оперативної 
групи Збройних Сил Кана-
ди Сінді Легарі, яка деталь-
но розповіла про навчан-
ня, які проводять канадські 
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соціально-економічної.
Окрему увагу присутніх 

було звернуто на військово-
технічну співпрацю України з 
країнами Альянсу як на дво-
сторонньому так і багатосто-
ронньому рівні. В рамках такої 
дискусії доволі цікавою була 
презентація Міжнародного 
центру миротворчості 
та безпеки Національної 

громадської Ліги Україна-
НАТО Олег Кокошинський. 
Доповідачі особливу ува-
гу учасників конференції 
звернули на проблеми 
імплементації стандартів 
НАТО у різні сфери жит-
тя українського суспільства 
від суспільно-політичної до 
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академії сухопутних військ 
України яку представив його 
керівник полковник Ігор 
Слісарчук. Про досвід прове-
дення міжнародних навчань 
на Яворівському воєнному 
полігоні розповів полковник 
Володимир Ожаревський.

У процесі обговорення 
було піднято низку питань 
галузевого співробітництва, 
економічних стандартів, зо-
крема в сфері гарантування 
енергетичної безпеки.

Окремо було піднято пи-
тання мовних стандартів у 
ЗС України як чинника по-
глиблення інтеграційних 
процесів.

Підводячи підсумки ро-
боти конференції модератор 

доцент Олександр Кучик за-
значив на необхідності про-
довження дискусії навко-
ло низки піднятих проблем 
та висловив сподівання, 
що експертні висновки та 
практичні рекомендації 
висловлені як представ-
никами дипломатично-
го корпусу так і експерта-
ми ляжуть в основу роботи 
структур відповідальних за 
підготовку та реалізацію 
зовнішньополітичних рішень 
нашої держави.




