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Активізація громадсь-
ких рухів, що супроводжу-
валась масовою суспільною 
мобілізацію суспільств 
арабських країн Близько-
го Сходу та Магрибу, з ме-
тою зміни авторитарних та 
корумпованих політичних 
режимів цілої низки дер-
жав регіону, відрізнялась 
певною «модельністю» і 
«сценарністю». З одного боку, 
така відповідність розвитку 
подій у різних країнах одно-
му подібному сценарії слугу-
вала виникненню підозри у 
«керованості» цих процесів, 
та їх інспірованості з-за кор-
дону. Але з іншого боку, 
це відкриває можливість 
для ретельного вивчення 

та складання аналітичної 
моделі механізму зміни вла-
ди в державі за допомогою 
мобілізації широких мас на-
селення. Події в Україні в 
кінці 2013 – першій половині 
2014 р. підтвердили дієвість 
механізмів масової соціальної 
мобілізації з метою зміни 
правлячого режиму. Також ці 
події підтверджують потребу в 
аналітичному інструментарії, 
який на основі узагальнен-
ня спільних рис, так званих, 
«кольорових революцій», до-
зволяв би систематизувати 
ключові чинники і фактори 
впливу на розвиток ситуації 
та прогнозувати розгор-
тання подій в обставинах 
соціального протистояння і 
конфлікту такого роду. 

Таким чином, основною 
метою даної статті є не стільки 
дослідження конкретних 
проявів та інструментарію 
соціальної мобілізації з ме-
тою повалення авторитар-
них режимів, а створення 
концептуальних рамок для 
аналізу можливих варіантів 

Проблеми прогнозування розвитку внутрішніх 
конфліктів міжнародного характеру

Трибуна експерта

Ігор 
Іжнін
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суспільством. В свою чергу, це 
може вести до використання 
радикальних засобів проте-
сту «знизу» (аж до насильства) 
і репресивних заходів з боку 
влади, владних інституцій і 
формальних та неформаль-
них провладних громадських 
груп та формувань, а отже 
– ескалації громадянського 
конфлікту.

Таким чином форму-ється 
специфічний полі-тичний 
«ландшафт»,  що характе-
ризується конфліктогенністю, 
фраг-ментацією політичного 
і безпекового простору дер-
жави, вакуумом влади і ва-
куумом відповідальності, в 
умовах втрати контролю над 
ситуацією з боку централь-
них владних інститутів. Так 
ситуація відкриває великі 
можливості для створення чи 
формалізації вже існуючих 
суспільних і політичних груп, 
які за умов існування по-
переднього режиму, не мали 
шансів на провадження 
широкої, активної і публічної 
політичної діяльності. 

За таких умов, до чинників 
і рушійних сил, що, так чи 
інакше, впливатимуть на роз-
виток подій, слід зарахувати 
наступні:  

• створення «політичних 
рамок» врегулювання кон-

розвитку подій та розгор-
тання конфлікту вже після 
падіння режиму. 

Стартовим моментом для 
початку аналізу є повалення 
авторитарного режиму або 
режиму, що характеризується 
як «дефективна демократія»1 
Таке повалення може мати як 
форму масових громадянсь-
ких протестів, так і збройного 
повстання. Саме ця ситуація 
обумовлює рамкові пере-
думови для наступного роз-
витку і ескалації конфлікту 
після втрати контролю над 
суспільно-політичними про-
цесами з боку центральної. 
В будь-якому разі, така 
ситуація характеризується 
неможливістю (значною 
складністю) застосування 
в повній мірі демократич-
них механізмів зміни влади 
та узгодження суперечливих 
інтересів різних політичних, 
фінансово-економічних, 
соціальних груп – в той час 
коли суспільно-політична 
ситуація вимагає радикаль-
ного реформування відносин 
між владними інституціями і 

1 З приводу «дефективних демократій» 
див.: WOLFGANG MERKEL. Embedded and 
Defective Democracies // Democratization, 
Vol.11, No.5, December 2004, pp.33–58. До-
ступ: http://www.wzb.eu/sites/default/files/
personen/merkel.wolfgang.289/merkel_
embedded_and_defective_democracies.pdf
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флікту/конфліктів відразу 
після падіння режиму;

• наявність сильних 
регіональних/локальних еліт;

• ступінь та темпи 
радикалізації вимог проти-
борчими сторонами (суміс-
ність/несумісність інтересів і 
вимог);

• рівень консолідованості 
та наявність широкої 
громадської підтримки в 
сторін конфлікту;

• наявність/відсутність 
яскраво виражених лідерів 
сторін конфлікту, спромож-
них консолідувати навколо 
своєї особи і політичної про-
грами прихильників;

• компактність, гомо-
генність і територіальна 
окремішність «ареалів» 
підтримки тої чи іншої сторо-
ни конфлікту;

• наявність етнічної/
конфесійної/лінгвістичної 
диференціації прихильників 
тої чи іншої сторони 
конфлікту;

• доступ сторін конфлікту 
до фінансових і матеріальних 
ресурсів;

• можливості сторін по 
контролю над силовими 
структурами (підрозділами 
міністерства внутрішніх 
справ та збройних сил, спец-
службами, воєнізованими 

організаціями та підрозді-
лами);

• ступінь інститу-алізо-
ваності і організованості 
сторін;

• втручання чи пря-
ма підтримка (в тому числі 
воєнна) ззовні;

• ступінь інтерна-
ціоналізованості конфлікту;

• наявність/відсутність в 
сторін конфлікту міжнародної 
громадської (і як наслідок 
політичної) підтримки;

Загалом, найбільш 
вірогідними сценаріями роз-
витку конфліктної ситуації 
після падіння авторитарного 
режиму, на думку автора є 
наступні: 

1) фрагментація суспільс-
тва і політичного простору 
країни з творенням множи-
ни (від 3 і більше) відносно 
рівних за потенціалом угрупо-
вань, що провадитимуть по-
дальшу боротьбу за контроль і 
владу (в першу чергу в межах 
своїх ареалів – політичних і 
територіальних – існування);

2) розкол країни/
суспільства на два більш-
менш рівних за потенціалом 
угруповання, що вестимуть 
боротьбу за відновлення по-
вного контролю над країною;

3) асиметрична консолі-
дація більшої частини 
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сторін
Спробуємо охарак-

теризуємо кожну з категорій.
Під рамками політичного 

процесу врегулювання автор 
розуміє наявність певного 
спільного для всіх учасників 
конфлікту розуміння до-
ступних шляхів та способів 
вирішення громадянського 
конфлікту ( і це включає себе 
весь спектр можливостей: 
від політичного діалогу до 
безкомпромісної збройної бо-
ротьби). Складовими, що виз-
начатимуть дані рамки є:

- розподіл влади у 
перехідний період

- розподіл влади між цен-
тром і периферією

- принципи трансформа-
ції політичної і виборчої си-
стеми  

- забезпечення демокра-
тичних свобод

- забезпечення прав 
етнічних/релігійних/мовних 
меншин і спільнот

- забезпечення інтересів 
економічних еліт умов розвит-
ку бізнесу («загальні для всіх 
правила гри»; інвестиційні 
можливості; конкурентність;  
в і д к р и т і с т ь / з а к р и т і с т ь 
ринків)

- можливість і умови засто-
сування насильства для до-

суспільства навколо нової 
влади за наявності менш 
потужної, але структурованої 
і консолідованої опозиції, що 
готова розпочати боротьбу 
(в тому числі із застосуван-
ням насильства) проти нової 
центральної влади.

4) консолідація влади си-
ловим блоком, відновлення 
жорсткого контролю над 
суспільством і обмеження де-
мократичних свобод.

5) консолідація  суспіль-
ства 

 Дані сценарні вибудову-
ються виходячи з можливої 
розстановки сил між при-
хильниками «старого» та «но-
вого» режиму, регіональних 
політичних та фінансово-
економічних еліт, силових 
структур та їх здатності до 
мобілізації суспільства на 
свою підтримку.

Чинники, що впливати-
муть на реалізацію того чи 
іншого сценарію можна згру-
пувати у п’ять категорій:

- рамки процесу політич-
ного врегулювання

- еліти
- ступінь консолі-дованості 

суспільства і суспільних груп
- ступінь інтернаціоналі-

зованості конфлікту
- ресурси протиборчих 
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сягнення власних політичних 
цілей

Еліти – політичні і бізнес-
фінансові, - що існують у 
суспільстві, зазвичай висту-
пають головним ініціатором 
мобілізації суспільства і 
суспільних груп і можуть ха-
рактеризуватись наступними 
показниками:

- концентрація еліт в 
центрі, чи на периферії

- кількість конкуруючих 
між собою еліт

- концентрація бізнесу 
чи політичної підтримки 
окремих еліт у конкретних 
регіонах/місцевостях 

- наявність політичних 
груп/рухів/партій, що ма-
ють чіткий регіональний/ло-
кальний ареал електоральної 
підтримки

- наявність зв’язку біз-
нес-політика, і правила вза-
ємодії між бізнесовими і 
політичними елітами 

- ступінь суперечливості 
інтересів цих еліт

- залежність периферійних 
еліт від центру.

Консолідованість суспіль-
ства і суспільних груп. До ха-
рактеристик даної категорії, 
що можуть бути корисними 
при побудові сценаріїв роз-
витку подій у державі після 
повалення авторитарного/

диктаторського режиму, на-
лежать:

- наявність вираженої 
етнічної /лінгвістичної/ 
кон-фесійної/ідеологічної 
диференціації між при-
хильниками різних сторін 
конфлікту

- ступінь консолідо-
ваності суспільних груп, що 
підтримують ту чи іншу сто-
рону конфлікту

- ступінь інституалі-
зованості сторін конфлікту 
(наявність організаційних 
форм; представленість в 
органах влади; потреба 
в створенні я політичних 
інституцій з «нуля»)

- наявність харизматично-
го лідера в сторін конфлікту 
(спроможного консолідувати 
суспільну підтримку)

- темпи радикалізації 
вимог сторін конфлікту; 
сум існ ість/несум існ ість 
інтересів  та вимог)

- готовність сторін 
конфлікту до активної бо-
ротьби, в тому числі із засто-
суванням насильства

Наступною групою 
чинників, що впливати-
муть на розгортання подій у 
такій внутрішньодержавній 
конфліктній ситуації є ресур-
си, якими володіють сторони:

- людські ресурси (кіль-
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налізованості конфлікту. 
На сьогоднішній день 
фактично будь-який 
в н у т р і ш н ь о д е р ж а в н и й 
конфлікт, в силу зростання 
взаємозалежності між дер-
жавами і народами, набуває 
міжнародного виміру. Ступінь 
замученості іноземних 
міжнародних акторів, без-
умовно впливатиме на 
перебіг подій у турбулентно-
му, охопленому конфліктом 
суспільстві. Виходячи з 
досвіду останніх десятиліть, 
і н т е р н а ц і о н а л і з а ц і я 
в н у т р і ш н ь о д е р ж а в н о г о 
конфлікту може набувати 
найрізноманітніших форм від 
посередництва міжнародних 
організацій і різноманітних 
«контактних груп» до прямо-
го збройного втручання на 
стороні однієї чи декількох 
сторін конфлікту. Можливості 
інтернаціоналізації і її 
наслідки можуть биту описані 
в наступних термінах:

- наявність і значущість 
інтересів іноземних дер-
жав у державі, охопленій 
внутрішньодержавним про-
тистоянням;

- кількість зацікавлених 
іноземних держав;

- тип інтересів (економічні, 
стратегічні, геополітичні, ін.);

- рівень контролю над 

кість населення і ступінь кон-
тролю з боку протиборчих 
сторін)

- територія, контрольова-
на сторонами конфлікту;

- доступ до фінансових 
і матеріальних ресурсів, 
необхідних для підтримання 
життєдіяльності на 
підконтрольних територіях;

- можливість отриман-
ня ресурсів з-за кордону і 
контроль шляхів отриман-
ня матеріально-фінансової 
підтримки;

- прямий доступ до 
озброєнь;

- контроль над частина-
ми/кадровим складом сило-
вих відомств;

- контроль інформаційних 
ресурсів (внутрішніх і 
зовнішніх), спроможних 
консолідувати як насе-
лення в контрольованому 
«ареалі», так і міжнародну 
підтримку на свою користь;

- наявність стратегічних 
ресурсів, за які сторони 
конфлікту можуть вести бо-
ротьбу з метою отримання в 
майбутньому матеріальної, 
політичної, моральної виго-
ди (родовища корисних ко-
палин, стратегічні об’єкти 
інфраструктури, вузли 
комунікацій і т.п.);

Ступінь інтернаціо-
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сторонами конфлікту з боку 
іноземних акторів

- тип втручання (полі-
тичне, економічне, фінансове, 
збройне);

- замученість міжнародних 
інституцій;

- наявність іноземної 
підтримки у всіх сторін кон-
флікту, чи лише частини з 
них;

- замученість «великих 
держав»;

- наявність в сторін 
конфлікту міжнародної гро-
мадської підтримки (яка може 
згодом бути трансформована 
в інші види підтримки з-за 
кордону).

В рамках подальшого роз-
витку цього підходу до аналізу 
конфліктів слід розробити 
інструментарій оцінювання 
ваги кожного з індикаторів та 
методологію оцінки сукупного 
впливу визначених чинників 
на розвиток конфліктних 
ситуацій.

«УКРАЇНА В УМО-
ВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕ-
МИ БЕЗПЕКИ»

На факультеті міжнарод-
них відносин Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка прой-
шла Міжнародна науко-
во-практична конференція 
за участю провідних укра-
їнських та польських 
науковців та експертів. 
Співорганізаторами захо-
ду стали Центр міжнародної 
безпеки та партнерства 
Львівського університету та 
Інститут міжнародних студій 
Вроцлавського університету 
(Республіка Польща).

С п і в о р г а н і з а т о р а м и 
конференції також висту-
пили Інститут зовнішньої 
політики Дипломатичної 
академії при МЗС України, 
Центр інформації та 
документації НАТО в Україні 
та Регіональний філіал 
Національного інституту 
стратегічних досліджень у м. 
Львові.

Звертаючись з вітальним 
словом до учасників кон-

Новини центру
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тривалі та продуктивні кон-
такти.

Виступаючи перед учасни-
ками конференції з вітальним 
словом заступник директора 
інституту міжнародних студій 
Вроцлавського університету 
професор Лариса Лещенко 
відзначила значний інтерес 
серед польських експертів 
та науковців безпекової про-
блематики та важливість 
підняття таких важливих 
міжнародних наукових фору-
мах.

Декан факультету 
міжнародних відносин та-
кож відзначив, що зараз 
наша держава перебуває 
в стані інтелектуальної 
безпорадності. «Після за-
вершення протистояння 
двох систем – ліберальної та 
комуністичної нам важко 

ференції Проректор Львів-
ського національного універ-
ситету Мар”ян Лозинський 
зазначив на важливості та 
актуальності таких дискусій 
для яких університетське се-
редовище є хорошим грунтом 
для плідних дискусій.

Звертаючись до учасників 
конференції Надзвичай-
ний і Повноважний Посол 
України, професор Маркіян 
Мальський зазначив, що на 
сьогоднішній день питання 
безпеки набуває все шир-
шого розуміння. І в цьому 
контексті досить важливим 
є підтримання постійного 
діалогу в академічному та 
експертному середовищі, 
особливо коли йдеться про 
польських науковців з якими 
у факультету міжнародних 
відносин університету досить 
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простежити тенденції роз-
витку світу, ми шукаємо нові 
парадигми та визначення, 
завдяки яким намагаємося 
пояснити те, що сьогодні 
відбувається у світі», – сказав 
він. РозмірковуюDSC_0015чи 
над реаліями міжнародної 
безпеки, Маркіян Мальський 
відзначив, що всесвітня без-
пека й стабільність після ІІ 
світової війни базувалася на 
тих без пекових інституціях, 
які були створені під ви-
клики того часу. А сьогодні, 
на думку дипломата, вони 
функціонують лише в ста-
тичному режимі.

«Вони запрограмовані на 
вирішення тодішніх питань, 

але аж ніяк не проблем сьо-
годення. У цьому контексті 
лише одна інституція – НАТО 
справді відповідає за безпеку. 
Тож зараз на часі обговорен-
ня актуальних питань щодо 
ролі системи світової безпеки 
у світі й місця в ній України, 
внеску нашої держави в 
контексті гри на міжнародній 
арені сильних учасників та-
ких, як США, ЄС та Росія», – 
підкреслив Маркіян Мальсь-
кий.

Після урочистого відкриття 
конференції учасники продо-
вжили роботу у форматі двох 
пленарних засідань за таки-
ми напрямами: «Архітектура 
міжнародної безпеки: глобаль-
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ний та регіональний вимір. Су-
часна система міжнародних 
відносин. Конфлікти та кри-
зи ХХІ століття» і «Зовнішня 
політика та дипломатія 
України: пріоритети та на-
прями діяльності. Російсько 
– український конфлікт у сис-
темі сучасного міжнародного 
порядку».

Відкриваючи пленарне 
засідання професор Черні-
вецького національного 
університету імені Ю.Федь-
ковича Сергій Федуняк 
окреслив головні викли-
ки трансформації сучасно-
го міжнародного порядку в 
умовах сьогодення. Акценту-
ючи увагу на українському 

контексті він визначив низку 
викликів для нашої держави, 
що в подальшому викликало 
жваву дискусію присутніх.

Права людини та безпека 
людини стали центральним 
питанням виступу професора 
Вроцлавського університету 
Лариси Лещенко, У своєму 
виступі вона наголосила на 
важливості такого компо-
ненту у новому розумінні та 
сприйнятті безпеки, адже 
права людини є ключовим за-
вданням будь-якої держави. 
Особливо це актуалізується 
у сучасних міжнародних 
відносинах переповнених 
конфліктами.

Провідний фахівець 
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збройного конфлікту під час 
яких було піднято низку про-
блемних питань правового 
та політичного характеру. 
Результатом обговорення та 
обміну думок стало вироблен-
ня спільного розуміння про-
цесу російсько-українського 
конфлікту та його характеру.

Модераторами пленар-
них засідань виступили про-
фесор Лариса Лещенко та 

з транскордонного спів-
робітництва Віктор Бор-
щевський окреслив основні 
тенденції транскордонної 
співпраці у безпековому кон-
тексті. Головну увагу було звер-
нено на економічний компо-
нент такого співробітництва 
та висловлено припущення 
про необхідність оптимізації 
транскордонної співпраці 
та переосмислення у цьому 
контексті транскордонної 
безпеки.

В ході конференції про-
звучали низка доповідей як 
українських так і польсь-
ких науковців та експертів 
у яких було піднято цілий 
комплекс питань безпе-
кового характеру. Досить 
динамічними виявилися 
дискусії навколо проблема-
тики російсько-українського 
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Зустріч директора 
Центру інформації та 
документації НАТО 
в Україні Наталі 
Немилівської зі сту-
дентами факультету 
міжнародних відносин

Директор Центру 
інформації та документації 
НАТО в Україні Ната-
ля Немилівська 26 трав-
ня відвідала Центр 
міжнародної безпеки та 
партнерства і зустрілася 
зі студентами факульте-
ту міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка.

Під час зустрічі пані 
Немилівська відзначила 
важливість співпраці 

доцент Олександр Кучик, 
які підводячи підсумки ро-
боти конференції наголоси-
ли на продуктивності робо-
ти учасників та необхідності 
продовження подальшого 
обговорення та проведення 
спільних заходів подібного ха-
рактеру. Саме така співпраця 
між українськими та польсь-
кими колегами повинна 
стати запорукою погли-
блення розвитку українсько-
польського стратегічного пар-
тнерства в освітній галузі та 
академічному та експертному 
середовищі.

Наступного дня в рам-
ках конференції відбулося 
виїзне засідання семінару 
з питань охорони та збере-
ження культурної спадщи-
ни в Державному історико-
архітектурному заповіднику 
у м. Жовква де польські 
та українські експерти 
обмінялися думками щодо 
нагальних питань збережан-
ня культурної спадщини та 
виробили спільне бачення у 
цій сфері.
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України з НАТО в умовах су-
часних загроз та викликів. 
Директор розповіла про 
напрямки діяльності Аль-
янсу для підвищення обо-
роноздатності України та 
протидії військовій агресії 
Росії на Донбасі. У доповіді 
йшлося про співпрацю 
України з НАТО в області 
стратегічних комунікацій 
та методах протистояння 
російській пропаганді.

Детально Наталя Неми-
лівська зупинилася на ді-
яльності трастових фондів, 
які були створені НАТО для 
допомоги Україні у таких 
сферах:

– модернізації систем 
зв’язку та автоматизації 
Збройних сил України у 
відповідності з сучасними 
стандартами;

– перепідготовки та 
соціальної адаптації 
військовослужбовців та 
військовослужбовців у 
зоні антитерористичної 
операції в Україні;

– програми фізичної 
реаб і л і тац і ї  ( протезу -
вання) поранених вій-
ськовослужбовців України;

– реформування систем 

логістики і стандартизації 
Збройних сил України;

– боротьби з кіберзло-
чинністю у відповідності з 
найбільш прогресивними 
стандартами країн-членів 
НАТО.

У своєму виступі пані 
Немилівська акцентувала 
увагу на важливості чер-
гового саміту НАТО, який 
відбудеться у Варшаві 
8-9 липня, де НАТО має 
знайти відповіді на ви-
клики, спровоковані з од-
ного боку агресією Росії 
проти України, агресив-
ною поведінкою Москви у 
Східній Європі та спроба-
ми мілітаризації Арктики, 
а з іншого боку – масовою 
міграцією  з Близького 
Сходу та прямою терори-
стичною загрозою з боку 
“Ісламської держави”. Після 
доповіді директор Центру 
інформації та документації 
НАТО в Україні відповіла 
на численні запитання, 
щодо перспектив всту-
пу України до Альянсу та 
інших актуальних проблем 
сучасних міжнародних 
відносин.




