
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет міжнародних відносин 

Центр міжнародної безпеки та партнерства 

Координаційний центр міжнародного діалогу Україна-ЄС 

Центр інформації та документації НАТО 

 

 

 

 

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ КОНФЛІКТИ: 

ВІД РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОТИСТОЯННЯ 

ДО ГЛОБАЛЬНОГО СУПЕРНИЦТВА 

 

Матеріали міжнародної  

наукової конференції 

 

18-19 грудня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2020



УДК 327.5(100-3-6)"20"(06)  

 

Сучасні міжнародні конфлікти: від регіонального 

протистояння до глобального суперництва. Матеріали 

міжнародної наукової конференції. (Львів, 18-19 грудня 2020 р.) / 

Упорядники: Мальський М.З., Вовк Р.В., Кучик О.С. – Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. –  

168 с. 

 

 

У збірнику опубліковані тези виступів учасників конференції 

“Сучасні міжнародні конфлікти: від регіонального протистояння 

до глобального суперництва”. Висвітлено широке коло питань 

теорії та практики міжнародних конфліктів. Представлено 

геополітичні, військові, правові, економічні та інформаційні 

аспекти міжнародних конфліктів та їх вплив на систему безпеки 

в сучасних міжнародних відносинах. 

Матеріали подано в авторській редакції. За зміст, оприлюд-

нені факти та поданий цифровий і статистичний матеріал 

відповідальність несуть автори. 

 

 

 

УДК 327.5(100-3-6)"20"(06)  

 
© Центр міжнародної безпеки та партнерства, 2020 
© Львівський національний університет  
    імені Івана Франка, 2020



Ivan Franko National University of Lviv 

Faculty of International Relations  

International Security and Partnership Centre  

Ukraine-EU International Dialogue Coordination Centre  

NATO Information and Documentation Centre  

 

 

CONTEMPORARY INTERNATIONAL CONFLICTS:  

FROM REGIONAL CONFRONTATION  

TO GLOBAL RIVALRY 

Proceedings of the International  

Scientific Conference 

 

December 18-19, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lviv – 2020



 

 

 

Contemporary International Conflicts: From Regional Confronta-

tion to Global Rivalry. Proceedings of the International Scientific 

Conference (Lviv, December 18-19, 2020) / Edited by M. Malskyy, 

R. Vovk, O. Kuchyk – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 

2020. –  168 p. 

 

 

 

The book includes abstracts of the conference participants’ 

speeches on “Contemporary international conflicts: from regional 

confrontation to global rivalry”. A wide range of issues within the 

theory and practice of international conflicts is covered. The book 

introduces geopolitical, military, legal, economic and informational 

aspects of international conflicts and their impact on security in 

nowadays international relations.  

 

Abstracts are submitted in the author's edition. The authors are 

responsible for the content, published facts and submitted digital and 

statistical data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© International Security and Partnership Centre, 2020 
© Ivan Franko National University of Lviv, 2020 



 

ЗМІСТ 

 

Maria Avdeeva  

Countering Disinformation: Building National Resilience ................. 10 

Андрій Блазій, Орест Гогоша   

Роль військового чинника у сучасній зовнішній політиці РФ ...... 13 

Роман Вовк 

Проблеми прогнозування та моделювання міжнародних  

конфліктів ................................................................................................. 17 

Маріанна Гладиш  

Перспективи Балто-Чорноморського регіону як регіону  

стійкості ..................................................................................................... 21 

Наталія Горін  

Значення угоди про асоціацію України з ЄС у забезпеченні  

різних рівнів економічної безпеки ...................................................... 24 

Михайло Грабинський  

Валютна війна як різновид гібридної війни ..................................... 27 

Віталій Гутник 

Проблеми застосування норм міжнародного гуманітарного  

права в умовах збройних конфліктів.................................................. 30 

Олександр Давлєтов  

“Водне питання” у міжарабському діалозі  на початку ХХI ст.  

(на прикладі політики Королівства Йорданії) ................................. 33 

Ігор Єрмолаєв, Юлія Самойленко 

Налагодження міждержавного діалогу між КНДР та  

Південною Кореєю ................................................................................. 36 

Ігор Земан  

Jus ad bellum v. “Принцип територіальної цілісності” у  

Нагірно-Карабаському регіоні ............................................................. 40 

 



Contemporary International Conflicts:  
From Regional Confrontation to Global Rivalry 

 

6 

Natalia Zemzyulina, Daniil Zamula  

Socio-Cultural Aspects of the Influence  of the Russian Federation  

on the Post-Study Space ........................................................................... 42 

Ігор Зінько, Петро Байковський 

Перспективи участі України у спільній безпековій та  

оборонній політиці Європейського Союзу ...................................... 47 

Ігор Іжнін  

Виклики для України в контексті безпекової ситуації в регіоні .. 50 

Святослав Кавин, Ольга Кавин, Ярослав Кавин   

Важливість інформаційної безпеки у формуванні економічної 

безпеки Європейського Союзу: правова платформа ..................... 53 

Владлена Коцюба   

Зовнішньополітичні стратегії держави ............................................. 56 

Ольга Кравчук 

Процес децентралізації як підґрунтя збалансованості безпекової 

системи країни .......................................................................................... 59 

Олександр Кучик  

Конфлікт у Нагірному Карабасі: “силове врегулювання” як  

урок для України ..................................................................................... 62 

Євген Магда 

Гібридні виклики та асиметричні відповіді ...................................... 66 

Маркіян Мальський   

Політика сусідства у зовнішньополітичній ситуації  

Української держави .............................................................................. 68 

Любов Микієвич   

Захист права на інформацію та його обмеження: європейські 

стандарти та національна практика України ................................... 70 

Олександр Мішин 

Міжнародний вимір збройного конфлікту в ефіопському  

регіоні Тиграй .......................................................................................... 75 



Сучасні міжнародні конфлікти: 7 
від регіонального протистояння до глобального суперництва 
 

Оксана Онищук 

Інформаційна війна в системі  гібридних викликів сучасного  

світу ............................................................................................................ 79 

Яна Павко  

Співвідношення понять “навколишнє середовище” та “при-

родне середовище” в міжнародному гуманітарному праві ......... 82 

Світлана Пик 

Доктрина Р. Чейні у контексті глобальної війни проти  

тероризму ................................................................................................. 87 

Костянтин Поліщук 

Конфліктогенні чинники та сучасні виклики у контексті 

врегулювання Придністровського конфлікту .................................. 91 

Тарас Польовий 

Антипольські наративи в проросійських пропагандистських  

ЗМІ Білорусі (на прикладі Sputnik.by) ............................................... 96 

Мубаріз Рагімлі 

Гібридна війна та діяльність засобів масової інформації в  

умовах міжнародних криз та конфліктів на прикладі України  

і Азербайджану ..................................................................................... 102 

Микола Савенков   

Соціально-політичні чинники регіональних конфліктів на 

прикладі НДР у кінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. ..................... 107 

Agnieszka Sawicz 

Dyplomacja jako narzędzie wojny informacyjnej .............................. 110 

Наталя Сербіна 

Вплив змін в умовах конфліктів: технології формування  

масової культури в Україні ................................................................. 113 

Віктор Сичов 

Безпека Королівства Швеція: вплив мігрантів ............................... 116 

 



Contemporary International Conflicts:  
From Regional Confrontation to Global Rivalry 

 

8 

 

Катерина Сілантьєва-Папп   

“Заморожений конфлікт” як сучасний спосіб врегулювання 

конфлікту ................................................................................................ 119 

Тетяна Соломенна 

Міжнародні механізми врегулювання української кризи  

2014-2020 рр.  .......................................................................................... 121 

Михайло Статкевич 

Українсько-канадське безпекове співробітництво в рамках  

НАТО ....................................................................................................... 125 

Іван Стецура 

Дотримання норм юридично-правового характеру в  

Збройних Силах України у боротьбі з незаконними  

збройними формуваннями ................................................................ 128 

Ігор Тодоров 

Стратегічне партнерство країн Центрально-Східної Європи  

через спільну протидію російським загрозам ............................... 132 

Олександр Феденко 

РФ напередодні навчань ”Кавказ-2020” ........................................... 135 

Zuzanna Chorabik 

Konflikt na Ukrainie z perspektywy rumuńskiej. Wybrane  

przykłady z mediów rumuńskich ........................................................ 141 

Олег Цебенко 

Геополітичне протистояння держав світу у сфері космосу ........ 143 

Юлія Цирфа 

Трансформація зовнішньополітичої ідентичності України: 

конфліктогенний вплив на розвиток системи міжнародних 

відносин в Європі .................................................................................. 146 

 
 



Сучасні міжнародні конфлікти: 9 
від регіонального протистояння до глобального суперництва 
 

Вячеслав Ціватий 

Конфліктогенні чинники і політичні конфлікти в поліцент-

ричному світі ХХІ століття: трансформація міжнародних 

відносин і політико-інституціональна аксіоматика...................... 149 

Оксана Шамборовська 

Досвід інформаційно-пропагандистської діяльності ОУН та  

УПА і перспективи його використання ........................................... 154 

Роман Шипка 

Сучасні кібердоктрини ........................................................................ 158 

Христина Юськів 

Цілі підтримки Російською Федерацією сепаратистських 

тенденцій в Європі ................................................................................ 162 

Віталій Ярмоленко 

Розвиток мультилатералізму в Центральній Азії у зовнішній 

політиці Казахстану, Узбекистану та Туркменістану  

(1991 – 2019 рр.) ...................................................................................... 165 



Contemporary International Conflicts:  
From Regional Confrontation to Global Rivalry 

 

10 

Maria Avdeeva 
Research Director,  

European Expert Association 

 

COUNTERING DISINFORMATION:  

BUILDING NATIONAL RESILIENCE 

 

The Kremlin’s disinformation operations constitute a direct threat to 

democracies – both stable and emerging. They are aimed at undermining 

the stability of our societies and manipulating our opinions and choices. 

The strategic objective of such campaigns is to weaken and destabilize 

governments and to target them with destructive influence. In most 

cases, these operations go by a similar plot. 

Key elements of disinformation campaigns 

Russia has always been elaborate in crafting and implementing 

information influence and disinformation campaigns. The main 

principles and approaches the Russian government utilizes in 

disinformation today were taken from Soviet toolkits. Ben Nimmo 

characterizes them as “dismiss, distort, distract, and dismay”. 

The tools, techniques, and methods applied by the Kremlin became 

more flexible and inventive over time, targeting specific social groups. A 

visible change in Russia’s approach to information operations was 

observed in 2008, after the invasion of Georgia, when the Kremlin 

realized it had failed to provide proper media support for its aggression. 

Since then, Russia has been actively developing a hybrid war 

strategy. In 2014, the Kremlin got an opportunity to showcase its new 

methods during the illegal occupation of Crimea. Since that time, 

disinformation targeting other countries has become Moscow’s main 

foreign policy instrument. 

Now, the term “information operations” is often associated with 

Russia. Kremlin, instead of applying “soft power”, opts for blackmail – 

political pressure, economic blockades, hybrid disinformation, and 

direct military intervention, as was the case in Ukraine. 
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This led to Russia becoming the main source of global 

disinformation spread, due to its strategy of hybrid aggression. 

Moreover, the closer other countries are to Russia’s borders the more 

acute is the looming threat emanating the Kremlin, and the more they 

need to cooperate to develop countermeasures. 

Among the peculiar features of Russia’s information operations in 

the region is sowing chaos in the media space, compromising truth, and 

employing a large number of different channels through which either 

half-truths or outright lies are fed to target audiences. At the same time, 

Russian propaganda uses numerous sources, massive repetition, and 

various arguments to explain their point. 

Modern Russian propaganda is rapid, continuous, and cyclical, 

being able to quickly respond to the latest developments.  

It is precisely those factors that make such a propaganda model 

effective, at the same time complicating the development of countering 

mechanisms. The wide range of narratives and multiple channels for 

spinning them ensure the stability of the entire Russian propaganda 

system if their adversaries succeed in discrediting and blocking its 

individual elements. 

Countering mechanisms 

Although in the core of Russia’s information operations lies a 

limited set of methods and tools, the Kremlin is highly flexible in their 

application. Thus, prospects for countering their individual elements 

and manifestations are limited. 

The problem primarily lies in the fact that we most often try to act 

reactively, responding to what has already happened. Deconstruction of 

disinformation is certainly crucial for grasping the mechanisms the 

Russian propaganda machine employs. However, we need to shift to a 

range of more proactive measures and cooperation in countering 

information aggression. 

Since Russia entered the active phase of conducting information 

operations in order to achieve foreign policy goals, the expert 

community, government agencies, international organizations and 
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businesses have been trying to find effective mechanisms to neutralize 

them. 

Algorithms for monitoring information attacks are actively 

developing to systemically collect and document cases of pro-Kremlin 

disinformation. Governments recognize that the media and information 

as such are strategic national assets. Any encroachment of these assets 

entails liability. Besides, coordinated sanctions should be considered 

against foreign officials at the helm of government agencies waging an 

information war. 

Joseph Nye argues that the best defence against authoritarian 

regimes applying “sharp power” is to expose such attempts and make 

them public. In this regard, it is advisable to analyse and dissect the 

methods of influence Russia has been using, as well as develop basic 

scenarios for countering them. This will streamline the efforts to identify 

info ops at the times of political instability, especially during election 

campaigns. 

A promising area is to boost media literacy. A well-informed society, 

media, and government contribute to ensuring greater resilience to 

foreign disinformation campaigns. Effective counteraction also requires 

joint efforts of governments and civil society, based on mutual trust. It is 

the destruction of such mutual trust that the Kremlin propaganda seeks 

to achieve in targeted democracies. 

Resilience is a key to success in countering disinformation. This 

means that governments have to constantly adapt to the latest 

developments through legislative changes, launching government 

programs to improve media literacy, supporting civil society 

organizations working to expose misinformation, as well as 

strengthening national media markets. 

Resilience is now the part of the Ukrainian National Security 

Strategy adopted in September 2020. The Strategy determines the 

priorities of national interests for Ukraine: defending independence and 

state sovereignty; restoration of territorial integrity within the 

internationally recognized state border of Ukraine; social development, 

first of all development of human capital; protection of the rights, 
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freedoms and legitimate interests of citizens of Ukraine; European and 

Euro-Atlantic integration. And resilience is the society's and the state's 

capability of quickly adapting to changes in the security environment 

and maintain sustainable functioning, in particular through minimizing 

external and internal vulnerabilities.  

Conclusion 

Six years into the start of the hybrid confrontation, Russia has been 

actively enhancing its tactics, although its strategy aimed at sparking and 

deepening cracks in other countries remains unchanged. 

The Kremlin has always flexibly exploited disinformation methods, 

also pursuing their further development, adopting modern technologies 

of information spins. 

However, a clear understanding of the aggressor’s goals, the ability 

to predict possible directions of Russia’s information attacks, and the use 

of accumulated positive experience will ultimately help in building an 

effective system of resilience. 

 

 
Андрій Блазій  

директор 
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РОЛЬ ВІЙСЬКОВОГО ЧИННИКА У  

СУЧАСНІЙ ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ РФ  

 

Розпад Радянського Союзу у 90-х роках ХХ ст. і завершення 

біполярного протистояння часів «холодної війни» призвели до 

суттєвих змін системи міжнародних відносин і як наслідок, до нової 

дестабілізації геополітичної ситуації у світі. Російська Федерація 

завдяки своїй території, населенню, природним ресурсам, культурі, 
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військовій могутності та політичному впливу є державою, що 

поступово відроджується у своїй могутності та імперських амбіціях, 

які корінням сягають у її минуле. У другому десятилітті ХХІ ст. Росія 

активізувала свої зусилля у напрямку відновлення міжнародного 

статусу провідного гравця на міжнародній арені. Відповідно, 

російські державні лідери розглядають свою державу з точки зору 

глобальної відповідальності та глобальної участі. А потужна воєнна 

сила РФ, у комплексі з іншими інструментами впливу, продовжує 

відігравати ключову роль у забезпеченні її позицій на регіональному 

та глобальному рівнях. 

РФ неоднозначно сприйняла «геополітичний колапс» після 

розпаду СРСР, її міжнародні позиції були вкрай ослаблені 

внутрішньою дезінтеграцією та економічним дефолтом. На початку 

ХХІ ст. для майбутнього розвитку Росія повинна була вирішити три 

надважливі проблеми: означення своєї цивілізаційної ідентичності; 

ідентифікація російської держави та її місця у світі; мобілізація 

ресурсного потенціалу, необхідного для втілення геополітичних 

амбіцій щодо реінтеграції держав пострадянського простору. 

Закладення ідеологічних основ функціонування держави, а також 

визначення її історичної місії і стратегічного значення як центру 

«русского міра» передбачало подальшу активну діяльність, 

спрямовану на повернення втрачених позицій на пострадянському 

просторі і у світі загалом. Така політика повинна підкріплюватися 

достатнім обсягом воєнної сили та військового потенціалу. 

Саме тому, починаючи з 1999 р. у РФ спостерігається зростання 

витрат на фінансування військової та військово-технічної галузей, і 

такі тенденції продовжуються упродовж всіх наступних років. У 

2011-2020 рр., а також у 2018-2025 рр. зреалізовується досить амбітна 

Державна програма озброєння, яка передбачає системне й технічне 

реформування російських збройних сил, зокрема, заміну 70% 

російських озброєнь на зброю сучасного зразка. Таким чином, Росія 

впевнено нарощує свою військову могутність для задоволення 

амбітних зовнішньополітичних цілей. 
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З початком ХХІ ст. спостерігаються зміни у стратегічному 

пріоритезуванні зовнішньополітичних напрямків багатьох держав, 

зокрема це стосувалося країн Центральної та Східної Європі, які у 

своїй зовнішній політиці переорієнтувалися на співпрацю з ЄС та 

НАТО, а це у свою чергу викликало агресивну реакцію та 

активізацію наступальної політики РФ, що не відмовилася від планів 

повернути собі статус наддержави. 

Сьогодні РФ у своїй зовнішній політиці орієнтується на 

виконання трьох стратегічних завдань:  

• збереження домінуючого впливу над пострадянськими 

державами, що визначаються як сфера її особливої стратегічної 

відповідальності. Саме з цією метою Росія успішно реалізує 

стратегію «множинності конфліктів», створюючи навколо себе 

керований пояс нестабільності (Придністров’я, ДНР – ЛНР, Абхазія 

і Південна Осетія, Нагірний Карабах), щоб водночас дистанціювати 

кордони протистояння з іншими світовими центрами сили і не 

допустити членства пострадянських країн у євроатлантичних 

структурах. Відтак «сірою», «буферною» зоною має стати весь 

пострадянський простір, що неодноразово декларований як 

«історична зона особливого стратегічного інтересу і впливу Росії»;  

• встановлення балансу сил у міжнародній системі, нового 

світопорядку, вигідного Росії, через оптимізацію відносин із 

ключовими державами світу (США, державами ЄС, Китаєм, ін.); 

• відновлення міжнародного авторитету і відповідного впливу 

Росії у регіонах, колись «підвладних» СРСР.  

Саме на виконання цих завдань спрямована політика сучасного 

керівництва Російської Федерації, і задля їх виконання 

використовується сукупність різноманітних засобів впливу і тиску, 

важливе місце серед яких відводимо саме військовим засобам. З 

огляду на це Росія підвищену увагу і зусилля спрямовує саме на 

зміцнення військово-технічної бази своєї оборонної та військової 

політики. 

Територіально збройні сили РФ представлені 4 військовими 

округами і одним об'єднаним стратегічним командуванням, це 
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потужні об'єднання військ на ключових стратегічних напрямках: 

Західний, Південний, Центральний, Східний, і Об'єднане 

стратегічне командування «Північ». Об'єднані під єдиним 

керівництвом командувача військами військового округу 

загальновійськових (танкових) армій Сухопутних військ, флотів 

ВМФ, армій Повітряно-космічних сил (ПКС), бригад спеціального 

призначення, дивізій і бригад Десантно-штурмових військ (ДШВ), 

що дозволило б якісно збільшити бойові можливості нових 

військових округів за рахунок скорочення часу реакції в кризових 

ситуаціях і зростання їх сукупної ударної потужності. Крім того, 

складовою частиною ЗС РФ є гібридні збройні формування на 

території окремих (окупованих) районів Донецької та Луганської 

областей України – т. зв. Народна міліція ДНР і Народна міліція 

ЛНР. 

Продовжуваність «заморожених» конфлікти на теренах СНД 

свідчить про задіювання до бойових дій добре організованої 

компоненти російських найманців з приватних військових 

компаній. До найбільш часто згадуваних ПВК Росії (яких залучають 

до конфліктів у Венесуелі, Сирії та Україні) належать «РСБ-Груп», 

«Антитерор», «Центр R», Moran Security Group, ПВК МАР, E.N.O.T. 

CORP, ПВК Вагнера, Cossacks. Таким чином, за допомогою 

недержавних військових формувань російське керівництво 

фактично створило прихований важіль військового впливу на 

ситуацію в інших державах. 

Військово-політичні концепції РФ упродовж майже трьох 

десятиліть змінювалися, залежно її зовнішньополітичних інтересів 

та умов міжнародного середовища, від концепції «партнерства» 

1993 р. через концепцію «стримування» 2000 р. до стратегії 

«стратегічного стримування» 2010 і 2014 рр. Концептуальні та 

доктринальні засади у сфері військової безпеки Росії зазнають змін 

відповідно до конкретних умов військово-політичного середовища, 

що змінюється з появою нових ризиків та загроз. Зокрема, у текстах 

Військових доктрин РФ 2010 та 2014 рр. НАТО згадується як 

«зовнішня воєнна небезпека». У цьому контексті Кремль дедалі 



Сучасні міжнародні конфлікти: 17 
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більше активізує діяльність у межах Організації Договору про 

колективну безпеку, що виявляється на різних рівнях і у різних 

форматах співпраці з країнами-учасницями Договору (Вірменією, 

Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном).  

На сучасному етапі, незважаючи на суперечливий характер 

ОДКБ, організація продовжує виступати військово-політичним 

інструментом впливу Росії на теренах СНД. Москва акцентує на 

важливій ролі ОДКБ як військово-політичного блоку, однак позиції 

інших учасників організації не є такими однозначними. 

Незважаючи на обмеженість практичних можливостей цієї 

пострадянської безпекової структури, в останні роки 

спостерігається активізація військового і військово-технічного 

співробітництва держав ОДКБ, що зовсім не відповідає 

національним інтересам держав, які намагаються вийти зі сфери 

впливу Російської Федерації (зокрема, Грузії та України).  

 

 
Роман Вовк 

кандидат фіз.-мат. наук, доцент 
Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

 

ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА  

МОДЕЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ 

 

Сучасний стан міжнародних відносин можна охарактеризувати 

зростаючою напруженістю у відносинах між державами в різних 

сферах. Незважаючи на достатньо високий рівень розвитку науки та 

інформаційних технологій, широкі можливості комунікацій та 

глобалізованої економіки, протиріччя, суперництво, непередба-

чуваність та боротьба за ресурси продовжують залишатися 

характерними рисами сучасних міжнародних відносин. Найчастіше 

протистояння відбуваються в економічній чи торгівельній 

площинах та в медіапросторі. Водночас періодично виникають 
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суспільно-політичні суперечки, загострення на дипломатичному 

рівні та конфлікти із застосуванням зброї. Особливого забарвлення 

сучасним конфліктам надає їх гібридний характер і все частіше 

полем зіткнення стає віртуальний простір.  

Кожен конфлікт в тій чи іншій мірі наносить шкоду економіці 

держави, добробуту громадян, інфраструктурі, суспільним відно-

синам, політичним структурам та ін.  

Агентство ООН з питань біженців [3] стверджує, що станом на 

2019 р. кількість вимушених переселенців досягла 79,5 млн. людей, 

значна частина з яких змушена була покинути своє житло через 

збройні конфлікти на їх території та відсутність засобів для 

існування. 

За даними Департаменту досліджень миру та конфліктів 

університету м. Уппсала [4] у 2019 р. активними залишалось 54 

збройних конфлікти (див. рис.1). Загалом впродовж останніх сорока 

років їх чисельність не опускалася нижче тридцяти. Якщо 

прослідкувати загальну тенденцію, то напрошується висновок, що 

кількість конфліктів у світі, в тому числі збройних, зберігатиме 

зростаючий тренд. Природнім чином постає проблема перед-

бачення появи нових конфліктів та моделювання розвитку 

існуючих. За умови отримання достатньо ефективної методології 

прогнозування можна було б запобігати виникненню або 

принаймні зменшити негативний вплив конфліктних ситуацій. 

 
Рис. 1. Кількість збройних конфліктів у світі (1946-2019 рр.) 

Джерело: Uppsala Conflict Data Program. URL: https://ucdp.uu.se/. 



Сучасні міжнародні конфлікти: 19 
від регіонального протистояння до глобального суперництва 
 

Моделювання збройних конфліктів за допомогою математич-

них методів одним із перших здійснив Л. Річардсон [1] у 1935 р.  В 

якості ключових показників він використав обсяги витрат на 

озброєння, рівень розвитку економіки та основні принципи 

зовнішньої політики сторін конфлікту.  

Якщо взяти до уваги нові дані Стокгольмського інституту 

дослідження проблем миру [2], де вказано, що обсяги продажу зброї 

25 найбільшими у світі компаніями, що виготовляють зброю та 

надають військові послуги, у 2019 р. зросли на 8,5 % у порівнянні з 

попереднім роком і склали 361 млрд. дол. США, то підстав для 

сподівань на поширення мирних настроїв у сучасних міжнародних 

відносинах залишається небагато. 

Для виявлення проявів конфліктних ситуацій різні дослідники 

використовують свої набори індикаторів та методи аналізу. 

Узагальнюючи існуючі дослідження, можна виокремити такі групи 

чинників, які характеризують ризики виникнення міждержавних 

конфліктів:  

Політичні – державний устрій, рівень демократії, ефективність 

уряду, рівень репресій, верховенство права, громадянське 

суспільство, свобода слова, сепаратистські рухи; 

Економічні – рівень ВВП, нерівність доходів, забезпеченість 

продовольством, відкритість економіки; 

Суспільні – соціальна нерівність, рівень корупції, етнічна 

розрізненість, міждержавні етнічні зв’язки, міжетнічна ворожнеча, 

кількість жертв, міграційні процеси; 

Безпекові – існування внутрішнього конфлікту, наявність 

територіальних суперечок, тривалість конфліктної ситуації, 

наявність конфліктів у сусідніх країнах, організована злочинність, 

рівень правоохоронних структур; 

Географія та ресурси – забезпечення водою, виробництво 

енергоносіїв, демографічні показники, географічне положення. 

Залежно від типу даних та наявності достовірної інформації для 

моделювання і прогнозування використовують достатньо широкий 
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спектр методів та інструментів: економетричні моделі, теорія ігор, 

нейро-мережеві моделі, технології Big Data, методи штучного 

інтелекту та інші.  

В якості вихідних даних надійними джерелами є бази даних 

Світового Банку, ООН, аналітичних центрів, де представлено 

числові ряди даних, які стосуються економічних, демографічних та 

деяких інших кількісних показників. Щодо якісних показників 

найчастіше використовують методи теорії нечітких множин або 

експертне оцінювання.  

Для прикладу, Єврокомісія кожного року публікує аналітичне 

дослідження для визначення “Глобального індексу ризику 

конфлікту” (GCRI), є щорічні звіти Стокгольмського інституту 

дослідження миру, інститут досліджень міжнародних конфліктів у 

Гейдельбергу публікує “Барометр конфліктів”, тощо. У всіх цих 

дослідженнях поєднуються різні методології моделювання, і 

розраховані показники в певній мірі відображають ситуацію на 

міжнародній арені. 

З того часу, коли Річардсон представив свою “модель гонки 

озброєнь” методи аналізу суттєво вдосконалилися, а інформаційні 

технології значно покращили можливості збору та швидкість і 

якість обробки даних. Однак, з огляду на складність системи 

міжнародних відносин, велику кількість чинників, що впливають на 

процеси та явища в реальному світі, значний вплив людського 

чинника на прийняття рішень, достовірність прогнозування 

міжнародних конфліктів залишається на невисокому рівні.  
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ПЕРСПЕКТИВИ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО  

РЕГІОНУ ЯК РЕГІОНУ СТІЙКОСТІ 

 

Розширення Європейського Союзу на Схід і поширення впливу 

та зростання амбіцій Росії щодо Східної Європи посилюють 

напругу та створюють нові зони конфліктності. Стабільність та 

стійкість як євроатлантичної, так і євразійської систем залежить від 

країн Балто-Чорноморського регіону - «осі Євразії». Країни Балтії, 

Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Україна, Білорусь 

фактично сьогодні і в майбутньому визначатимуть структуру 

євразійської безпеки на десятиліття. Потужне стратегічне 

положення та вплив у цих країнах, на думку Х. Макіндера, 

забезпечують можливості для встановлення панування над 

Хартлендом (тобто ядром Євразії) та світом у цілому. 

Балто-Чорноморський регіон (БЧР) все ще є досить ефемерною 

ідеєю, яка варіюється від концепції Інтермаріуму, де залучені країни 

можуть створити конфедерацію, до запропонованого Польщею та 

вже реалізованого на практиці проекту в рамках ЄС «Тримаріуму». 

Географічно Балто-Чорноморський регіон знаходиться в епіцентрі 

перетину осей геостратегічних інтересів світу, і є невід’ємною 

частиною європейського та євразійського простору, а тому  повинен 

визначити своє належне місце та роль з урахуванням усіх загроз та 

викликів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Тож виникає наступне 
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запитання: Чи зможе Балто-Чорноморський регіон стати регіоном 

стійкості, зокрема в політичній та безпековій площинах? 

Аналізуючи співпрацю країн БЧР, можна зробити висновок, що 

вона має певні елементи мульти-урядової моделі. Перш за все, 

співпраця БЧР глибоко вкорінена в історичному контексті 

міждержавного співробітництва протягом XX-XXI століть та в історії 

політичних ідей щодо зміцнення мережі регіонального 

співробітництва в економічних / політичних питаннях цього 

періоду. У XX столітті розпад Радянського Союзу став головним 

викликом для держав БЧР, що призвело до необхідності 

переглянути свою співпрацю в межах зазначеного регіону та 

розвивати її у нових політичних реаліях не біполярного політичного 

порядку в Європі. У XXI столітті країни БЧР знову відчувають тиск 

можливого збройного конфлікту в Європі, зокрема на її східному 

кордоні. В контексті сучасних геополітичних викликів та загроз такі 

компоненти безпеки, як політична (пов'язана з дебатами про 

інституціоналізацію регіону, де ще потрібно визначити 

регіональних лідерів), інформаційна (боротьба з пропагандою та 

дезінформацією), військова (взаємодопомога під егідою НАТО або 

в рамках парадигм безпеки ЄС) та економічна (інфраструктура, 

транспорт та мережі) можна вважати ключовими елементами 

стійкості в регіоні БЧР. 

БЧР як регіон стійкості становить інтерес як для багатьох 

держав регіону, так і поза ним. На державному рівні ідеї зміцнення 

внутрішньо-регіональних відносин висловлювали Польща, Литва, 

Україна, Латвія; на рівні громадянського суспільства також 

підтримується та висловлюється ідея реалізації цього проекту. 

Більше того, сектори потенційного співробітництва країн БЧР, 

схоже, визначені з точки зору нарощування взаємовигідної 

співпраці у сферах транспорту, енергопостачання та вирішення 

конфліктів у Східній Європі. Переговори з цих питань у різних 

форматах ведуться як країнами, так і групами інтересів всередині 

них, а також ЄС, який намагається аналізувати та сприяти цій 

співпраці досить помірковано. Подальша співпраця країн БЧР не 
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має чітких термінів на майбутнє, оскільки безпекові аспекти все ж 

залишаються в межах зовнішньополітичної діяльності кожної з 

країн регіону. Співпраця країн БЧР не визначає чітких кінцевих 

реультатів, однак, країни вже визначили ключові пріоритетні 

напрями, зокрема: транспорт, енергетика, безпека, базуючись на 

спільних цінностях expressis verbis, які поділяються країни в галузі 

прав людини, демократії та верховенства права, заборони 

застосування сили та досягнення стійкого та стабільного соціального 

та економічного розвитку. 

Аналізуючи міждержавне співробітництво країн БЧР, можна 

припустити, що стратегії стійкості регіону можуть слугувати 

інструментом для підвищення ефективності міждержавних 

відносин навколо Чорного та Балтійського морів. Стратегія стійкості 

регіону може розроблятися і без інституціоналізації міждержавних 

відносин у регіоні, якщо країни не готові ні політично, ні економічно 

та соціально створити спеціальні або постійні інституційні рамки. 

Вибірковий підхід до пріоритетів регіонального співробітництва та 

внутрішніх програм країн дозволяє збільшити гнучкість у співпраці, 

без упереджень щодо виконання / невиконання юридичних 

зобов'язань, яких «бракує», а також посилення гнучкості у 

формуванні політики в регіоні. Такий вибірковий підхід може 

призвести до відсутності спільних рішень або до дуже епізодичного 

прийняття рішень щодо пріоритетів регіональної співпраці, 

спрямованих головним чином на співіснування державних інтересів 

у кожному конкретному випадку. Цьому також «сприяє» відсутність 

єдиного центру прийняття рішень, а також брак фінансових 

ресурсів, спільно вкладених у розвиток співпраці в БЧР. Навіть у 

дуже обмежених сферах, ідея об’єднання навколо БЧР як регіону 

стійкості може стати відправною точкою для розробки спільних 

стратегій стійкості для вирішення викликів, з якими зіштовхується 

регіон, зокрема тих, які стосуються безпеки та сталого розвитку та 

питань, що найбільше турбують країни регіону. Ідея та стратегії 

стійкості BЧР, схоже, піддаються таким загрозам, як ескалація війни 

на східному кордоні України, інші внутрішньорегіональні 
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конфлікти (наприклад, Придністров'я, Нагірний Карабах), і їх 

просуванню перешкоджають відсутність спільного визначення 

злочину агресії, який було б взаємно визнано, сформульовано та 

підтримано країнами регіону. 

Україна географічно знаходиться між Сходом та Заходом. Це 

надзвичайно вигідне геополітичне розташування, яке ще не до кінця 

реалізоване. Незалежна Україна повинна своєчасно визнавати та 

оцінювати існуючі загрози національній безпеці та адекватно 

реагувати на них. Питання безпеки для України в сучасній 

геополітичній ситуації слід піднімати у зовнішній політиці, 

оскільки ними нехтували при оцінці військових загроз, що призвели 

до російсько-української війни 2014 року та анексії Криму. Надія на 

позитивне врегулювання військового конфлікту з Росією для 

України повинна бути обґрунтована і базуватися на військових 

можливостях. Питання оборони та безпеки стоїть на першому місці. 

Україні потрібно створити новий геополітичний простір навколо 

своєї території, щоб стати осередком безпеки як для Балто-

Чорноморського регіону, так і усіє Європи. 
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ЗНАЧЕННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ З ЄС  

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІЗНИХ РІВНІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

В економічній літературі не існує єдиного визначення поняття 

економічної безпеки. Найчастіше її трактують як частину 

національної безпеки. Однак, виникає потреба виділення декількох 

рівнів реалізації економічної безпеки, про що вказує низка 

дослідників [1, с. 7-8], кожен з яких характеризується певними 
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загрозами різного масштабу та потребує комплексних конкретних 

заходів з їхнього усунення:  

− мегарівень - глобальна та міжнародна економічна безпека; 

− макрорівень - регіональна економічна безпека; 

− мезорівень - національна економічна безпека; 

− мікрорівень - економічна безпека підприємства.  

У сучасних умовах глобалізації, регіоналізації та транснаціона-

лізації світової економіки, особливо в умовах загострення боротьби 

за доступ до різного роду ресурсів та доступ до ринків, вагомого 

значення набуває забезпечення глобальної та регіональної 

економічної безпеки. Про важливість формування безпекових 

структур та інститутів на мега- та макрорівнях свідчить і Концепція 

міжнародної економічної безпеки ООН, яка наголошує на тому, що 

світовій спільноті необхідно сприяти забезпеченню міжнародної 

економічної безпеки з метою соціально-економічного розвитку та 

прогресу кожної країни [2]. Відтак при визначенні глобальної 

економічної безпеки вбачається необхідним забезпечити такий стан 

світової економічної системи, який би міг гарантувати кожній 

державі гармонійний сталий соціально-економічний розвиток 

незалежно від чинників зовнішнього впливу. Значну роль у 

формуванні надійного і ефективного механізму економічної безпеки 

на мегарівні відіграє регіональна економічна безпека (макрорівень), 

що визначається характером взаємовідносин між країнами-

учасниками та має на меті координування загальнодержавних дій 

країн-учасників із забезпечення економічної безпеки на мезорівні. 

Отже, глобальна економічна безпека – це стан захисту 

економічного добробуту і реалізації сталого розвитку світової 

економіки, який формується на основі національної економічної 

безпеки країн світу та регіональної безпеки груп держав, які 

об’єднуються з метою усунення зовнішніх загроз їхнім економічним 

інтересам. 

Потрібно погодитися з тим, що економічна безпека – це свого 

роду забезпечення в довгостроковій перспективі таких трьох 

систем показників як [3, с. 337]:  
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1) економічна незалежність (фінансова, сировинно-ресурсна, 

інноваційна тощо); 

2) економічна стабільність (рівень розвитку, що гарантує відчуття 

безпеки сьогодні та в майбутньому);  

3) економічний розвиток (інноваційно-інвестиційна активність, 

реструктуризація, фінансове оздоровлення). 

Проблема забезпечення економічної безпеки сьогодні дуже 

гостро стоїть перед Україною з огляду не лише на нестійкість 

національної економічної системи як внутрішньої загрози, а й на 

зовнішні загрози, найвагомішими з яких можна вважати анексію 

Криму та окупацію частини східної території нашої держави 

Російською Федерацією, негативний вплив яких відмічається на всі 

складові економічної безпеки країни, визначені згідно з «Мето-

дикою розрахунку рівня економічної безпеки України» [4], а саме 

макроекономічну, фінансову, зовнішньоекономічну, інвестиційну, 

науково-технологічну, енергетичну, виробничу, демографічну, соці-

альну та продовольчу безпеку.  

Однією з ключових дво- та багатосторонніх угод по впливу на 

забезпечення регіональної та національної економічної безпеки 

України можна вважати Угоду про асоціацію з ЄС [5], укладену у 

2014 р. Ця Угода в умовах загроз національній безпеці нашої країни чітко 

визначила зовнішньополітичний вектор та дала змогу перейти від 

партнерства і співробітництва з ЄС до політичної асоціації та економічної 

інтеграції. 

Угода набрала чинності з 1 вересня 2017 р., після того як 11 

липня 2017 р. Рада ЄС ухвалила остаточне рішення про укладення 

Угоди про асоціацію з Україною від імені Європейського Союзу. 

Однак, в економічній площині Угода про асоціацію почала діяти 

швидше – з 2016 р. між Україною та ЄС діє Угода про зону вільної торгівлі, 

хоча на практиці ще з квітня 2014 р. ЄС в односторонньому порядку 

скасував мита для українських експортерів. Російську інтервенцію на 

українські землі можна вважати одним з чинників, які прискорили 

підписання Угоди про асоціацію України з ЄС та впровадження окремих 

її складових ще до набуття її чинності в цілому. Це дало можливість не 



Сучасні міжнародні конфлікти: 27 
від регіонального протистояння до глобального суперництва 
 

лише зберегти досягнутий рівень економічного розвитку нашої 

держави, а також підвищити її конкурентоспроможність і 

розширити можливості доступу до нових платоспроможних ринків 

у довгостроковому періоді, а також забезпечити економічну безпеку на 

регіональному європейському рівні, що відтак мало позитивний вплив на 

глобальну економічну безпеку в цілому. 
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ВАЛЮТНА ВІЙНА ЯК РІЗНОВИД ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

Гібридні війни завдають нищівного удару по політичному та 

правовому устрою держави-жертви, а також по її економічній 

системі. Одним із різновидів гібридної війни можна вважати 
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“валютні війни”. Вже у ХХ столітті, на думку деяких вітчизняних 

науковців, такі фінансово-валютні протистояння сприяли 

Сполученим Штатам Америки остаточно знешкодити Радянський 

Союз.  

Професор Шаров О. вважає, що повноваження Міжнародного 

валютного фонду і групи Світового банку дозволили США (які 

мають вагому частку-квоту у цих організаціях) зруйнувати 

економіку СРСР, а отже й швидше перемогти у «холодній війні». 

При цьому автор таку «несправедливість» називає монетарною 

війною і розуміє, як «гострий конфлікт у сфері валютно-грошових 

відносин між державами та/або фінансово-промисловими та 

політичними групами, основою якого є дії, спрямовані на докорінну 

зміну існуючого стану справ (статусу кво)» [3, с.13].  

Трохи інше бачення цього поняття має Дж. Рікардз 

(американський правник, економіст та фінансист), котрий вважає, 

що валютні (currency, а не монетарні – monetary) війни (а є ще й 

валютні ігри) відбуваються постійно, у сучасному вигляді з 20-их 

років XX століття, основною метою є дестабілізація конкурента у 

міжнародних економічних відносинах, але витоки цих війн завжди 

йдуть з внутрішньодержавних негараздів, і зазвичай – особистих 

інтересів певних політиків та урядовців [2]. 

Фінансово-кредитний інститут є дуже специфічним інститутом 

міжнародного фінансового права. Незважаючи на особливості його 

функціонування, його роль у міжнародному праві не може бути 

недооціненою. Кредитною політикою можна не лише «врятувати» 

економіку держави, але й знищити саму державу. 

Тому, ще одним із способів притягнення держави до 

міжнародної економічної відповідальності, а також «заподіяння 

контр-удару» в межах міжнародних економічних правовідносин є 

політико-правовий інструмент  «валютних війн» [2]. 

Як зазначено вище, історія знає неодноразові приклади тиску 

на держави правовими інструментами фінансово-кредитної 

політики, і такий тиск здійснюється досі.  
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Наприклад, теперішня співпраця Росії та Китаю за схемою: 

«Росія надає товари та послуги за безцінь, а Китай для Росії – дешеві 

кредити», на думку економістів, може значно похитнути економіку 

Російської Федерації, що і так тримається з останніх сил після 

запровадження санкцій європейських країн та США [1].  

Ми ж, у свою чергу, можемо лише констатувати, що така 

економічна залежність рано чи пізно спровокує крах суверенітету 

нашого північного сусіда. Фактично, необдумане залучення 

кредитних коштів для «рятування» від санкцій в обхід від 

цивілізованих форм співпраці (повернення анексованих територій, 

зупинення бойових дій на Близькому Сході, виконання 

міжнародних зобов’язань тощо) не зможе принести цій державі 

бажаного та тривалого результату. Фактично на сьогодні це чи не 

«найсвіжіший» приклад «валютної (монетарно-кредитної) війни».  
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
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КОНФЛІКТІВ 
 

Для чого потрібне міжнародне гуманітарне право (МГП) і що 

воно собою являє? Норми МГП являють собою певний консенсус, 

який ґрунтується на принципі гуманності щодо поведінки сторін та 

учасників збройного конфлікту, зокрема захисту жертв війни й 

обмеження засобів та методів ведення бойових дій. Ці норми носять 

не тільки договірний, а й звичаєвий характер, відтак застосовуються 

не лише до держав, які надали згоду на обов’язковість його норм, а 

й до будь-яких суб’єктів міжнародного права. Які є основні 

проблеми застосування норм МГП під час збройних конфліктів? 

1. Сторони не визнають наявності збройного конфлікту, а 

намагаються «сховати» його під виглядом інших правових режимів. 

Норми МГП мають перш за все звичаєвий характер та 

застосовуються з фактичного початку збройних зіткнень між 

сторонами конфлікту, на що звертають увагу не тільки науковці, а й 

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) [1] та міжнародні 

кримінальні суди [2, п. 70; 3, п. 106; 4, п. 1173]. Однак, оскільки норми 

МГП покладають на держави обов’язки щодо його застосування, 

тому держави зазвичай намагаються уникнути їх застосування, 

підкреслюючи відсутність збройного конфлікту; не оголошується 

воєнний стан, а проводиться анти- або ж контртерористична 

операція. Дуже часто, це має політичне підґрунтя, адже для 

політичного керівництва складно усвідомити, що норми МГП, у 

силу принципу гуманності зобов’язують забезпечити мінімальний 

гуманітарний стандарт учасникам ворожих збройних сил, що 

воюють проти їх держави й потрапили у полон. Варто підкреслити, 
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що в окремих випадках, держави заявляють про застосування норм 

МГП до тих антитерористичних операцій, які мають місце на їх 

території; зокрема, це мало місце під час проведення Антитеро-

ристичної операції в Україні. 

Недоцільно кваліфікувати збройні конфлікти військово-полі-

тичними термінами, як-от «гібридна війна», оскільки вони не тільки 

не знаходить свого відображення у нормах міжнародного права, а й 

розмивають юридично визначену концепцію міжнародного/ неміж-

народного збройного конфлікту та у кінцевому результаті усклад-

нюють притягнення до відповідальності осіб, які вчинили воєнні 

злочини. Крім того, розмивання концепції «збройного конфлікту» 

іншими термінами, наприклад, «гібридна війна» замість міжнарод-

ного збройного конфлікту, ймовірно може ускладнити притягнення 

держави до відповідальності за міжнародно-протиправні діяння (в 

т. ч. акт агресії) й відшкодування завданої нею шкоди. 

2. Норми МГП є тільки одним з багатьох інструментів, які 

залучені для врегулювання суспільних відносин під час збройних 

конфліктів, відтак їх застосування значною мірою залежить від 

ефективності інших норм як національного, так і міжнародного 

права, зокрема норм кримінального права щодо притягнення 

винних осіб до кримінальної відповідальності за порушення норм 

МГП. Крім того, варто підтримати позицію МКЧХ, що вплив на 

застосування норм МГП мають політичні, економічні, соціальні, 

культурні та інші фактори, які так само рішуче впливають на 

поведінку людей як і правові норми [5, c. 721]. 

3. Відсутність ефективного механізму міжнародного криміналь-

ного судочинства. Сьогодні активно функціонує постійно діючий 

Міжнародний кримінальний суд (МКС), до предметної юрисдикції 

якого серед іншого входять воєнні злочини. Однак, слід визнати 

досить значні проблеми, пов’язані з його діяльністю, які стосуються 

як відсутності співробітництва з боку держав, що не є сторонами 

Римського статуту МКС, так і обмеженим фінансуванням МКС, що 

змушений встановлювати «пріоритетність» у притягненні до відпо-

відальності винних осіб. Видається, що процес створення та 
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діяльності міжнародних й інтернаціоналізованих кримінальних 

судів ad hoc, який був популярний та досить ефективний ще декіль-

ка десятиліть назад (Міжнародний кримінальний трибунал щодо 

колишньої Югославії, Міжнародний кримінальний трибунал щодо 

Руанди, Спеціальний суд щодо Сьєрра-Леоне) у сучасних умовах ма-

лоймовірний, у зв’язку з функціонуванням постійно діючого МКС. 

Слід підкреслити, що хоча й сучасна система міжнародного 

кримінального судочинства має багато суттєвих проблем, вона 

виконує превентивну функцію у вчиненні воєнних злочинів, 

заставляючи тих, хто може віддавати накази про вчинення 

серйозних порушень МГП задуматися про можливі наслідки у 

вигляді притягнення їх до відповідальності. 
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На Близькому Сході, окрім протистоянь «класичного типу», 

почали виникати конфлікти «нового покоління». До них 

відносяться, зокрема, суперечки навколо використання водних 

ресурсів. Перед арабськими країнами, значна частина території 

яких вкрита пустелею, дана проблема стоїть особливо гостро. Якщо 

у 2000 р. на Близькому Сході і Північній Африці  45 млн. осіб мало 

обмежений доступ до водних ресурсів, то, за прогнозами, до 2025 р. 

цей показник зросте до 63 млн. осіб [1, 5]. В арабських країнах для 

сільського господарства великого значення мають берегові рівнини, 

які інтенсивно освоєні і заселені [2, с. 18–19]. Інтенсивне і 

нераціональне використання води призведе до того, що до 2050 р. 

водозабезпеченість водою Лівану буде складати 1002 м3 в рік на одну 

людину, Сирії – 622, Омана – 227, Бахрейну – 99, Йорданії – 72, 

Саудівської Аравії – 50, Катара – 28, ОАЕ – 14, Кувейту – 3 м3 в рік на 

одну людину. При цьому, у категорії «надзвичайно низьке 

водозабезпечення» вважається менш ніж 1000 м3 в рік [1, с. 42]. 

Йордан – самий важливий річковий басейн в Палестині. На 

своєму шляху він утворює три озера: Хуле (Семахонітське), 

Генісаретське і Мертве море – і має довжину 252 км. Йордан 

виходить з Каф-Аутара (в горах Гермона на висоті 2860 м) і впадає у 

Мертве море, що не має стоку в океан.    . 

Особливу роль відіграє проблема розподілення водних ресурсів 

р. Йордан. Верхній Йордан отримує воду з трьох джерел: Дана, 

Хасбані і Баніаса. Їх злиття на території Ізраїлю утворює р. Йордан, 
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яка потім тече через Північний Ізраїль і впадає у Тіверіадське озеро. 

Це єдине природне водосховище, яке знаходилось в межах Ізраїлю 

до 1967 р. Незважаючи, що всі три джерела знадяться поруч, вони 

належать різним країнам: Хасбані – Лівану, Дан – Ізраїлю (у 

визнаних кордонах). Баяніс, що розташований на Голанських 

висотах, раніше належав Сирії, а тапер знаходиться під контролем 

Ізраїлю. З річного стоку р. Йордан у 1,3 млрд м3 98% відсотків 

забирають Ізраїль, Сирія і Йорданія. Більша частина води 

повертається назад, але лише третина її очищується. Воду з 

неочищеного Йордану вживає до 350 тис. палестинців, йорданців і 

ізраїльтян. Якщо не налагодити очищення стічних вод, легендарна 

річка може зникнути у майбутньому. 

Цей шокуючий висновок екологічної організації Friends of th 

Earth Middle East (FoEME) було надруковано 2008 р. в Аммані. На 

думку вчених, внаслідок відводу води було втрачено близько 50% 

флори фауни в районі річки. Для того, щоб повернути Йордан до 

життя, необхідно близько 400 млн. м3 води на рік, вважає директор 

йорданського представництва FoEME Мунке Мехьяр. В доповіді 

екологів визначається, що Ізраїль, Сирія та Йорданія повинні 

негайно почати перекачувати воду до Йордану [1, с. 44]. 

У 1987 р., з ініціативи Йорданії була підписана йордансько-

сирійська угода, що визначила умови спільної експлуатації води р. 

Ярмук, реалізація якого знову була припинена в 1990 р.: Світовий 

банк офіційно повідомив Йорданію, що для продовження 

фінансування будівництва необхідно врегулювати проблему розділу 

води з Ізраїлем. Фактичний зрив даного проекту вкрай негативно 

позначився на йорданській економіці, яка відчула гострий брак води 

буквально у всіх галузях [3, с. 58–77.]. 

З підписанням у 1994 р. йордансько-ізраїльського мирного 

договору ситуація докорінно змінилася: Йорданія частково зняла 

проблему боротьби за воду ярмукського басейну. Збільшення 

водних ресурсів було одним з важливих результатів договору 

(Мирний договір між Ізраїлем і Йорданією включав в себе п’ять 
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доповнень, два з яких присвячувалися воді і проблемам 

навколишнього середовища) [1, с. 44; 4, с. 114.]. 

У вересні 2002 р. країни досягли угоди за програмою 

відновлення рівня води в Мертвому морі. В рамках Всесвітнього 

саміту зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (проходив у вересні 

2002 р.) сторони вирішили приступити до будівництва 

трубопроводу для перекидання води з Червоного моря в Мертве з 

метою запобігання його висихання. Однак йордансько-ізраїльська 

ініціатива зустріла негативну реакцію у арабських країн, які були 

фінансовими спонсорами проекту. Після початку Інтифади в 2000 р. 

жорсткі дії ізраїльських військ на території ПНА спонсори 

вирішили заморозити великі проекти з Тель-Авівом. Зокрема, 

Єгипет попередив Амман, що введе проти Йорданії санкції, якщо 

вона підпише з Тель-Авівом проект угоди про будівництво цього 

каналу [1, с. 46]. 

Таким чином, перспектива регіонального співробітництва 

арабських країн за участю Йорданії, Ізраїлю і Сирії у справі 

вирішення проблеми справедливого розподілу і збільшення водних 

ресурсів р. Йордан поставлена в залежність від врегулювання 

палестино-ізраїльського конфлікту. 
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НАЛАГОДЖЕННЯ МІЖДЕРЖАВНОГО ДІАЛОГУ  

МІЖ КНДР ТА ПІВДЕННОЮ КОРЕЄЮ  

 

До закінчення Другої світової війни Корея тривалий час 

існувала як єдина злагоджена держава. Проте біполярність світу 

після 1945 р. та жага встановлення контролю країнами-

переможницями над регіонами світу зіграли негативну роль. 

Політичний тиск з боку США та СРСР, пропагування абсолютно 

протилежних ідеологій призвели до того, що Корею спіткала війна, 

результатом якої став поділ країни на Корейську Народно-

Демократичну Республіку (далі – КНДР) та Республіку Корея (далі – 

РК) по 38-й паралелі демілітаризованою зоною, зафіксованою в 

Договорі про перемир’я в селищі Пханмунджом 27 липня 1953 р. 

Цей поділ зберігається і на сучасному етапі, що неодноразово 

створювало загрозу безпеки в Тихоокеанському регіоні. 

Отже, КНДР і КР від часу свого розділення пішли різними 

шляхами економічного та політичного розвитку, від чого напряму 

залежить примирення між державами. Так, згідно Конституції, 

КНДР – фактично комуністична тоталітарна країна з лідером, думки 

та дії якого є єдино правильними. В економічному плані, КНДР – 

технологічно та економічно відстала країна, зі значними 

гуманітарними проблемами. Повною протилежністю є РК – 

капіталістична країна зі демократично обраним президентом. За 

економічними показниками Південна Корея є прогресивною у всіх 

 
* Науковий керівник: Давлєтов О. Р., к.і.н., професор, кафедра всесвітньої історії та 
міжнародних відносин, Запорізький національний університет. 
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сферах, що демонструє її високий показник добробуту. Враховуючи 

цей  фактор, є очевидним той факт, що рівень та умови життя для 

розвитку людини в РК набагато кращі, ніж в КНДР.  Однак державні 

лідери РК і КНДР вважають своє бачення розвитку єдино 

правильним. Спочатку кожна керувалась гаслом «війна до 

переможного кінця, повна капітуляція ворога». Пізніше ці ідеї були 

поступово відкинуті з метою налагодження відносин, відкидаючи 

метод збройного протистояння заради об’єднання.  

Варто зазначити, що перші спроби регулювання і нала-

годження міждержавного корейського діалогу розпочалося із заяви 

Юга Лі, представника РК, та Хау Рак, представника з КНДР, про 

«виключення зовнішнього впливу та необхідності гуртування на 

основі своєї нації» 1972 р. Однак до розпаду СРСР така ситуація була 

маловірогідною, і вже у 1991-1992 рр. президент РК Ро Деу здійснив 

спробу піти на зближення, яка увінчалось успіхом завдяки тиску 

США. Їх позиція полягала у повній ліквідації режиму та вірогідної 

ядерної небезпеки, тому питання міжнародної безпеки стали 

першочерговими.  

Варто підкреслити, що між Президентами КНДР та РК Кім Чен 

Іром і Кім Де Чжуном та Кім Чен Іром і Но Му Хьоном у 2000 та 2007 

рр. відповідно був закладений фундамент мирного співіснування 

корейських країн. Результатом стали домовленості щодо сумісних 

проектів – Кексонський промисловий комплекс, відновлення 

залізничного руху, турпоїздки в курортні міста. Складається 

враження, що КНДР, намагається законсервувати свій режим 

певними домовленостями, які привертають грошові інвестиції РК, 

виключаючи вплив США. 

Однак у 2010 р. ситуація змінилась у зв’язку зі смертю лідера 

КНДР Кім Чен Іра та зухвалою політикою з цього приводу 

президента РК Лі Мьон Бака, який сприйняв цю подію як шанс 

об’єднання Кореї. Після артилерійської дуелі в районі Йопхіндо 23 

листопада 2010 р. розпочалась низка дій щодо посилення 

напруженості на Корейському півострові.  
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І хоча наступний президент РК пані Пак Чжон Хі визнала 

помилки попередника, новообраний лідер КНДР Кім Чен Ин обрав 

шлях напруження одразу посиливши свою владу, та погрозами у 

розправі з потенційними противниками. Можливо, на той час це 

був єдиний варіант для нього укріпити свої позиції у питання 

міжкорейського діалогу. Так, ракетні запуски 2012 р. та ядерні 

випробування 2013 р. можуть підтвердити зазначену тезу.  

Безумовно, що такі дії не залишились непомітними, що 

призвело до впровадження низки санкцій РБ ООН проти КНДР [1]. 

У відповідь всьому світу КНДР розпочала своєрідну психологічну та 

інформаційну війну проти Заходу з погрозами розпочати «ядерну 

війну», введення воєнного стану та запуском ракет. Однак РК була 

готова до найгіршого сценарію розвитку кризи, розробивши план 

превентивного удару по КНДР у випадку ядерної загрози. Варто 

підкреслити, що президенту РК Пак Кин Хьо вдалося зберігти 

зовнішньополітичну рівновагу, заявляючи Вашингтону «про 

проводження процесу налагодження взаємної довіри», та 

підкреслюючи неприйняття «ядерної провокації КНДР». 

Відносини між двома країнами не рушили з місця до 2018 р., 

коли у квітні лідери КНДР і РК вперше зустрілись в демілі-

таризованій на кордоні країн зоні, а у вересні чинним президент РК 

Му Чже Ін з офіційним візитом прибув до Пхеньяну [2]. В результаті 

історичних перемовин між сторонами була підписана спільна 

декларація, відновлено поштовий і телефонний зв’язок, проведено 

скорочення воєнної присутності в демілітаризованій зоні, а 

розділені сім’ї змогли вперше за багато років зустрітись. Не 

зважаючи на той факт, що це дає підстави стверджувати про 

поліпшення відносин, зменшення напруженості та налагодження 

безпекової ситуації в регіоні, ситуація має свої особливості. 

Проблема полягає в тому, що в регіоні переплітаються 

політичні інтереси Китаю, США та Росії. Остання зацікавлена у 

зменшенні напруженості на Корейському півострові та готова 

виступати посередником у мирних перемовинах між КНДР та РК за 

необхідності. Присутність США на Корейському півострові 
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зумовлена поширенням впливу в стратегічно важливому регіоні. 

Китай не зацікавлений в тому, щоб ракетні комплекси знаходились 

поряд з країною. Тому об’єднання під владою РК може означати 

підпустити ворога ближче.  

США не підтримує амбіції керівництва КНДР маніпуляції та 

використання ядерної зброї КНДР з метою погроз і захисту. Однак 

у 2018 р. відбулась історична зустріч між президентом США 

Дональдом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином в Сингапурі, 

а в 2019 р. – вже у корейській демілітаризованій зоні [3]. З точки зору 

безпеки, зустріч мала велике значення. Зокрема  Кім Чен Ин заявив 

про готовність відмовитись від ядерної зброї в обмін на гарантії 

безпеки.  

Останнім часом спостерігається тенденція поліпшення 

відносин між КНДР та РК, проте без радикальних кроків. РК 

намагається підтримати поточний  рівень взаємовідносин, хоча 

серед політиків існують різні бачення вирішення корейського 

питання. Зокрема консервативні Корейська патріотична партія, 

Партія Вільна Корея, Правильна партія виступають за агресивну 

зовнішню політику та силовий метод  вирішення корейської 

дилеми. Однак ліберальні сили – Демократична партія Тобуро, 

Народна партія – підтримують мирне врегулювання. КНДР – 

закрита країна, але, враховуючи її заяви та дії, можемо 

стверджувати, що країна готова повернутись на міжнародну арену, 

але за умов гарантій безпеки та стабільності режиму.  

Отже, відсутність свідомої єдності південно- та північно-

корейців, а також вплив особистих інтересів політичних сил є 

причинами того, що налагодження міждержавних відносин між 

КНДР та КР просувається повільно. Процес об’єднання можливий 

лише за умов співпадіння інтересів політичних еліт та громадського 

населення Північної та Південної Кореї.  
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Нагірний Карабах проголосив свою незалежність від Азер-

байджану у 1991 р. Це спровокувало військовий конфлікт, де 

Нагірно-Карабаський регіон підтримала Вірменія. 

Нагірно-Карабаський регіон є частиною території Азербай-

джану. Це підтверджується резолюцією Ради Безпеки ООН №884 

(1993) в якій Рада Безпеки виражала занепокоєння щодо триваючого 

конфлікту та окупації азербайджанських територій в Нагірно-

Карабаському регіоні цієї держави [1]. 

Поряд з цим у зазначеній резолюції, РБ ООН доволі дипло-

матично утримується від звинувачень Вірменії у провокації 

конфлікту. В резолюції зазначено заклик до уряду Вірменії 

використати свій вплив з метою досягнути дотримання вірменами 

Нагірно-Карабаського регіону Азербайджанської республіки 

резолюцій РБ ООН [1]. 
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Офіційна позиція України також підтримує територіальну 

цілісність Азербайджану. Так на запит державної митної служби 

України МЗУ України подало роз’яснення про правовий статус 

Нагірного Карабаху. В документі йдеться, що Україна продовжує 

виступати за якнайшвидше врегулювання конфлікту в Нагірному 

Карабасі на основі принципів міжнародного права і поваги до 

суверенітету та територіальної цілісності Азербайджану. Україна 

зазначила, що товари вироблені на території Нагірного Карабаху, 

не можуть бути визнаними такими, що походять з території 

Республіки Вірменії. Більше того товари, які вироблені на території 

Нагірного Карабаху, мають вважатись такими, що походять з  

території Азербайджанської Республіки за умови подання митним 

органам України відповідного сертифіката походження товарів.[2] 

З метою допомоги по врегулюванню Карабаського конфлікту 

було створено Мінську групу ОБСЄ, яка не змогла добитись 

ефективних результатів. 

Станом на 2020 р. Вірменія по факту виступала державою 

окупантом у Нагірному Карабасі. Її війська здійснювали 

ефективний контроль над цією територією, що доводять факти їх 

фізичної присутності на цій території. Це в свою чергу не допускало 

ефективне місцеве врядування чи можливість формувати свою 

владу на місці. 

Зазначений конфлікт підлягає врегулюванню договірними та 

звичаєвими нормами міжнародного права, як щодо окупації 

території так і щодо регулювання міжнародного збройного 

конфлікту. Ключові документи, які діють в цій ситуації – це Гаазька 

конвенція про закони і звичаї сухопутної війни 1907 р., Женевська 

конвенція про захист цивільних осіб під час війни 1949 р. 

Нагірно-Карабаський конфлікт, ескалація якого почалась 27 

вересня 2020 р. та завершилась 9 листопада 2020 р. шляхом 

підписання тристороннього мирного договору між Вірменією, 

Азербайджаном та Росією був наймаcштабнішим від часів 

завершення війни у регіоні 1994 р. Більше ніж 6 тижнів активних 

бойових дій спровокували більше сотні загиблих цивільних і кілька 
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тисяч військових з обох боків. Відповідно до цього договору 

Азербайджан залишається на територіях, які він здобув під час 

військових дій. Офіційний Азербайджан вважає такі результати 

перемогою у війні [3]. 

 

Список використаних джерел: 

1. S/RES/884 (1993) 12 November 1993. URL: https://undocs.org/ 

ru/S/RES/884(1993). 

2. Про правовий статус Нагірного Карабаху. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4700342-11#Text. 

3. Територія без життя: Нагірний Карабах після війни і перемир'я. 

24.11.2020. URL: https://www.dw.com/uk/terytoriia-bez-zhyttia-

nahirnyi-karabakh-pislia-viiny-i-peremyria/a-55709672. 

 

 

Natalia Zemzyulina  
doctor of Historical Sciences, professor of 

World History and international relations 
The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy 

Daniil Zamula 
4 year student, Educational and Scientific  Institute of 

International Relations, History, and philosophy, 
The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy 

 

SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF THE INFLUENCE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE POST-STUDY SPACE 

 

Studies of the processes of internal transformation in the post-Soviet 

countries (along with the countries of Central and Eastern Europe) in the 

context of their common communist past have already taken shape in an 

independent direction - post-communist research. The key in such 

studies is the concept of transformation of the political regime, the so-

called "transition" (transit) from one structure of socio-political system to 

another. In our work, as much as its volume will allow, we will try to 

understand the socio-cultural mechanisms of influence on society living 
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in the post-Soviet countries by the former metropolis - the Russian 

Federation. What are the so-called socio-cultural aspects (meanings) of 

influence? 

Sociocultural meanings of the conceptual model are interpretations 

(knowledge, ideas about the objects of the world: people, objects, 

phenomena, processes, events, situations, etc.), characteristics of a 

certain society in a certain period, and repeated during it in various 

sources. They form a conditional social consensus on the interpretation 

of an event, a common foundation based on which individual differences 

can be built. Socio-cultural aspects of Ukraine-Russia relations appear as 

relatively stable for a certain period of time models of relations between 

Ukraine and Russia, acceptable for information sources, albeit of 

different ideological orientation, but designed for representatives of one 

society - the Soviet people. 

At the beginning of the XXI century. Russia has adopted a number 

of fundamental documents that clearly define Russia's course to restore 

and strengthen its leadership in the CIS as a zone of its "privileged 

interests". The post-Soviet space is invariably seen as one of the main 

priorities of Russia's foreign policy in the President's annual messages to 

the Russian Federal Assembly: the 2001 Message emphasizes that "the 

Russian Federation is the core of integration processes in the 

Commonwealth," and the 2003 Message states: "strengthening our 

relations with the countries of the Commonwealth of Independent States 

remains our unconditional foreign policy priority, and we consider the 

CIS space as an area of our strategic interests", the 2005 Message 

emphasizes the "civilization mission" of the Russian nation on the 

Eurasian continent, and the 2007 Message states that " Russia intends to 

continue to play a proactive role in the processes of economic integration 

in the CIS" [1]. 

Russia has always had a visible and strong position in the "near 

abroad" countries. Russia's "soft power" in Eastern Europe is based on 

historical and cultural proximity, the presence of Russian minorities in 

neighboring countries, the Russian language, post-Soviet nostalgia, and 

the strength of the Russian Orthodox Church. Ethnic Russians make up 
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17.3% of the population in Ukraine, 11.4% - in Belarus, and 9.4% - in 

Moldova [2, p. 29]. The number of Russian speakers in Eastern Europe 

even exceeds the number of ethnic Russians. For example, in Ukraine, 

according to the 2001 census, 29.6% of citizens of different nationalities 

considered Russian their mother tongue. About 80% of Belarusians 

belong to the Belarusian Orthodox Church, 37% of Ukrainians to the 

Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate), and 75% in 

Moldova to the Moldovan Orthodox Church. All these churches are 

subordinated to the Russian Orthodox Church [2, p. 29]. Ukraine and 

Belarus remain part of the Russian music and art space, and Kyiv is one 

of the largest centers of the Russian-language pop industry. Russian 

propaganda films which is massively removed to the state order, have 

flooded the screens of Ukrainian and Belarusian cinemas, and TV series 

has captured the attention from viewers. In addition, since 2007 the 

Concept of Foreign Policy of the Russian Federation provides for a 

relatively new direction - the "humanitarian dimension" of foreign 

policy, which is a mixture of non-violent and non-economic means - in 

addition to the military and economic power of the Kremlin: "Sovereign 

democracy" and "protection of the rights of compatriots abroad". It is also 

worth noting that Russia's influence in the "near abroad" is based not 

only on historical, cultural, linguistic, or social ties but also on the 

interests of national political and business elites. Russian capital largely 

guarantees the realization of Russian interests in the countries of the 

region, while national business and administrative groups focused on 

relations with Russia serve as political lobbyists for these interests [3, p. 

191]. 

The law "On the State Policy of the Russian Federation Concerning 

Compatriots Abroad" provides mainly for cultural cooperation: support 

for Russian centers of science and culture, cultural and educational 

organizations, assistance in maintaining compatriots' knowledge of 

native languages of Russian nationalities, creating the necessary 

conditions for transmitting information from Russia. and radio 

programs, distribution of printed publications, film products, audio and 

video materials in the native language, etc. On December 24, 2014, 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/attention+from+viewers
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Russian President Vladimir Putin approved "the Fundamentals of State 

Cultural Policy", which became "the basic document for the development 

and improvement of legislative and other normative legal acts of the 

Russian Federation regulating the processes of cultural development in 

the Russian Federation, as well as state and municipal programs" [4]. 

Discussion of this document began in the spring of 2014 and ended with 

the formulation of the basic universal foundations of Russian cultural 

policy. It should be noted that the preamble of the document states that 

"State cultural policy is an integral part of the national security strategy 

of the Russian Federation" [4]. For comparison, note that in Ukrainian 

strategic documents, in particular, "On the Fundamentals of National 

Security of Ukraine", culture is mentioned in passing, and among the 

national priorities only the development of the Ukrainian language is 

mentioned. In contrast, the new Russian strategy "for the first time raises 

culture to the rank of 335 national priorities and recognizes it ... as a 

guarantor of the preservation of a single cultural space and territorial 

integrity of Russia" [4]. "Russia's state cultural policy covers such areas 

of state and public life as all types of cultural activities, humanities, 

education, international relations, support for Russian culture abroad, 

international humanitarian and cultural cooperation, as well as 

education and self-education of citizens, education for children and 

youth movement, the formation of the information space of the state" [4]. 

It is worth noting the definition of cultural policy, which is characterized 

by "actions carried out by public authorities of the Russian Federation 

and public institutions aimed at ... the formation of personality on the 

basis of inherent in n society system of values" [4]. As for the objects of 

state cultural policy, they are much broader than those considered in the 

Ukrainian discourse. Thus, "objects of state cultural policy are tangible 

and intangible cultural heritage, all types and results of creative activity, 

education system, science, Russian language and languages of the 

peoples of the Russian Federation, family, systems of interpersonal and 

public communication, media and information space, international 

cultural and humanitarian relations" [4]. The main purpose of cultural 

policy is to form a harmoniously developed personality and strengthen 
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the unity of n society, strengthening civic identity. Emphasis is placed on 

the fact that achieving the goals and objectives of state cultural policy 

requires at least 15-20 years during which a new generation will be 

formed. Although the first positive results of the state cultural policy can 

be obtained in the next 5-7 years [4]. The text of the document emphasizes 

the role of Orthodoxy and many mention the role of the Russian 

language that needs to be developed. As you can see, the document 

identifies the main components of the "Russian world", and therefore, do 

not underestimate its applied value. It is the "Russian world" in the 

minds of millions of Russians and citizens of other post-Soviet states that 

serves as a support for the Kremlin. The civic mission of culture is 

understood as "a tool for the transmission to new generations of moral, 

ethical and aesthetic values that form the core of national identity". So, 

given the fact that Russia's humanitarian policy will be modernized, 

Ukraine should be prepared to skillfully resist the latest cultural and 

communication pressure from Russia, and the main feature of the new 

Russian approach will be that cultural policy is understood as an all-

encompassing frontier within which the entire humanitarian sphere is 

located. At the same time, all humanitarian components are aimed at a 

single goal: the formation of the type of person and society that the state 

will need for generations to come. In this context, it becomes clear that 

various types of creativity, along with science, education, upbringing, 

etc. are only tools to achieve this goal, they are not valuable, and the 

concentration of efforts in the humanitarian field should provide a 

comprehensive impact on the individual. 
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ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У СІПЛЬНІЙ БЕЗПЕКОВІЙ 

ТА ОБОРОННІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Україна має досвід співробітництва у Спільній безпековій та 

оборонній політиці ЄС (СБОП ЄС), починаючи з 2005 р. Серед  

вдалих прикладів можна назвати участь представників  ЗСУ  у 

чотирьох бойових тактичних групах (БТГ) ЄС з 2010 р., участь 

фрегату «Гетьман Сагайдачний» та кількох інших військових підроз-

ділів в операції ЄС "Аталанта" біля берегів Сомалі в Аденській затоці 

Індійського океану задля протидії морському піратству у 2013 р.  

Перспективи та можливості співробітництва нашої держави та 

ЄС у СБОП значно зросли після підписання у 2014 р. Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС (УА). Права та обов’язки сторін у 

сфері військового співробітництва систематизовані у розділі ІІ 

Угоди («Політичний діалог та реформи, політична асоціація, 

співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової 

політики», статті 4–13). 
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Сьогодні воєнно-політичне співробітництво України з ЄС 

здійснюється у форматі регулярних зустрічей керівництва ЗСУ з 

керівництвом військових структур ЄС, а також у рамках заходів, 

визначених  річним Робочим планом співробітництва ЗСУ та 

Секретаріату Ради ЄС (у сфері СБОП). Урядом України  визначено 

чотири головні пріоритети у оборонній сфері в рамках виконання 

УА. Зокрема, це розширення формату діалогу з ЄС за воєнно-полі-

тичним, військово-технічним та військовим напрямами; посилення 

практичного співробітництва з ЄС у рамках СБОП (залучення сил і 

засобів ЗСУ до міжнародних операцій з підтримання миру і безпе-

ки під проводом ЄС та бойових тактичних груп ЄС); участь в ініціа-

тиві ЄС “Східне партнерство”; розвиток співпраці з Європейським 

оборонним агентством (ЄОА), залучення до проектів програми 

Постійного структурованого співробітництва в сфері безпеки і обо-

рони (PESCO). Таким чином, сформовано досить широке політико-

правове поле співробітництва України та ЄС у сфері безпеки та 

оборони. ЄС ще весною 2014 р. однозначно і рішуче висловлювався 

у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, 

засудив анексію Криму та розв’язання Росією збройного конфлікту 

на Донбасі та впровадив низку санкцій та обмежень у відносинах з 

Москвою, дія яких постійно продовжується і навіть розширюється. 

Окремо варто відзначити участь українських військовослуж-

бовців у складі Українсько-польського батальйону (УкрПолбату) та 

Литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбригу). Так, 

ЛитПолУкрбриг було створено у 2014 р. на основі Угоди між КМ 

України та урядами Литви і Польщі. Метою створення зазначалось 

покращення співробітництва між трьома країнами та забезпечення 

національного внеску до багатонаціональних військових формувань 

високого рівня готовності (Резервні підрозділи ООН, Бойові 

тактичні групи ЄС, Сили реагування НАТО), а також задля участі у 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою 

ООН, НАТО чи ЄС. 

Добрим прикладом теперішнього співробітництва між 

Україною та ЄС в рамках СБОП є участь двох спостережних місій  
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ЄС на території нашої держави - це місія EUBAM (Moldova and 

Ukraine) в межах Придністров’я на українсько-молдовському 

кордоні – з 2005 р. та  EUAM – з 2014 р. – консультативна місія у сфері 

цивільної безпеки та правових реформ. Серед практичних заходів 

співпраці з ЄС на сьогодні та з врахуванням потреб України у 

контексті збройного протистояння з Росією постало питання  

постачання сучасних озброєнь за участю ВПК країн-членів ЄС. Вже 

зараз сторони вийшли на новий якісний рівень військово-технічного 

співробітництва, коли  почалися поставки не тільки окремих вузлів 

чи дрібних озброєнь, але й закупівлі базових платформ озброєнь.  

Серед пріоритетних напрямів співробітництва України з ЄС у 

рамках СБОП визначено розвиток військово-політичного діалогу, 

залучення сил та засобів ЗСУ до операцій із врегулювання криз під 

егідою ЄС та бойових тактичних груп ЄС,  досягнення домов-

леностей щодо надання ЄС послуг у стратегічному перекиданні 

військ та перевезенні вантажів із застосуванням авіатранспортних 

можливостей України, залученні військових підрозділів до 

проведення миротворчих операцій під егідою ЄС, вирішенні проб-

лем утилізації непридатних боєприпасів та ліквідації проти-

піхотних мін тощо. Теперішні реалії проведення миротворчих 

операцій потребують більшого залучення поліцейського та цивіль-

ного персоналу, окрім військового. Досі Україна була представлена 

саме військовими, тому існує потреба можливого збільшення участі 

кваліфікованого поліцейського та цивільного персоналу. 

Україна володіє значним оборонно-промисловим потенціалом, 

що становить добру основу для співпраці з  ЄС у різних оборонних 

проектах. В середовищі експертів ЄС проголошуються ідеї 

залучення України до створення європейської системи проти-

ракетної оборони. Неоціненним є досвід нашої держави у 

нейтралізації застосування принципів гібридної війни та виявленні 

і ліквідації гібридних загроз. Особливого погодження потребують 

спільні заходи сучасної кібербезпеки. 
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ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ  

БЕЗПЕКОВОЇ СИТУАЦІЇ В РЕГІОНІ 

 

Події останніх років і місяців в Східній Європі демонструють 

негативні безпекові тенденції та викривають фундаментальні і 

принципові проблеми, що існують в регіоні з точки зору 

забезпечення безпеки. 

В регіоні, який охоплює Україну, Білорусь, Молдову, Росію, 

Закавказзя, склався комплекс безпекових проблем, які мають різну 

природу походження, динаміку і вплив на загальну безпекову 

картину. Ці безпекові проблеми, виклики та загрози стосуються як 

«традиційного» військово-політичного сектору, так і «нових» 

секторів – економіки, соціальної сфери, оточуючого середовища. В 

кожному разі загрози глобального характеру накладаються на 

регіональну та локальну специфіку, забезпечуючи складний 

взаємовплив різних безпекових секторів та різних безпекових 

проблем та викликів. Окрім того, на політичну та безпекову 

ситуацію безпосередньо впливають гравці глобального рівня (США, 

ЄС, Китай), та регіональні лідери суміжних регіонів (до прикладу 

Туреччина, Польща). 

Чинники, які впливають на безпекову ситуацію в регіоні: 

1. Прагнення Російської Федерації до відновлення і зміцнення 

політичного, економічного та ідеологічного впливу на теренах 

колишнього СРСР. 

2. Протистояння Російської Федерації із «колективним 

Заходом» у військово-політичній площині. 
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3. Відсутність визначеної політики з боку ЄС (та безпекового 

альянсу НАТО) щодо подальшого розширення загалом, та таких 

країн як Україна, Молдова, Грузія, зокрема. 

4. Крихкість демократії та зростання тенденцій до посилення 

авторитаризму у внутрішній політиці країн регіону. 

5. Проблеми, пов’язані із корумпованістю владних структур. 

6. Економічні проблеми та відсутність сталого розвитку. 

7. Бідність та соціальна незахищеність населення. 

8. Ціла низка «заморожених» та застарілих міжетнічних 

конфліктів, які є спадком доби розпаду Радянського Союзу і часто 

використовуються Російською Федерацією для проєктування та 

зміцнення свого впливу на країни регіону. 

9. Єдина міжнародна безпекова структура, яка охоплює країни 

регіону – ОБСЄ, не демонструє наявності дієвих механізмів 

вирішення конфліктів. 

Агресія Російської Федерації спочатку проти Грузії у 2008 р, а 

згодом у 2014 р. проти України та силове захоплення кримського 

півострова, а також періодичне загострення конфлікту між 

Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабаху, останнє з яких 

закінчилось поверненням під контроль Азербайджану значних 

територій, продемонстрували низку моментів, які характеризують 

сучасну безпекову ситуацію в регіоні: воєнна сила залишається 

вагомим інструментом зовнішньої і безпекової політики держави; 

форма та способи застосування воєнної сили швидко і динамічно 

змінюються; у регіоні відсутні міжнароднополітичні механізми та 

інституції, які спроможні діяти проактивно і запобігати 

інтенсифікації «заморожених» конфліктів чи застосуванню сили у 

вирішенні міжнародних суперечок. Події в Білорусі демонструють 

інший аспект безпекових проблем, а саме тенденцію до посилення 

авторитаризму правлячих еліт в умовах, коли демократичні 

інститути недостатньо розвинуті і не можуть забезпечити 

демократичний транзит влади, що веде до внутрішньої 

дестабілізації, соціальної напруженості та розгортання 

громадянських конфліктів. 
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З іншого боку, глобальна пандемія коронавірусної хвороби і 

викликані нею соціально-економічні проблеми, в свою чергу, 

показали, що глобальні загрози людству та їх наслідки і впливи 

перестають бути предметом теоретичних дискусій та питанням 

віддаленого майбутнього. Натомість подібні глобальні виклики, по-

перше, починають чинити реальний вплив на сьогоденну дійсність і 

мають враховуватись при аналізі і виробленні безпекової політики, 

по-друге, знову ж таки демонструють відсутність ефективних 

механізмів протидії чи попередження таких загроз.  

Комбінація реалізації окремими державами безпекової 

політики, що базується на приматі сили, за відсутності 

сформованих і ефективних механізмів та інституцій, які спроможні 

протидіяти таким глобальним викликам та загрозам в умовах 

загострення і ускладнення геополітичного і геоекономічного 

протиборства, загрожує існуючій глобалізованій системі 

міжнародних відносин. Вирішення цих проблем потребує 

комплексного підходу та творення принципово нової системи 

регулювання міждержавних відносин, яка повинна враховувати 

реалії глобалізованого світу та наголошувати на приматі глобальних 

загроз людській цивілізації.  

Що ж стосується України та вирішення нею власних безпекових 

проблем в контексті регіональних відносин, то в короткостроковій 

та середньостроковій перспективі стоять наступні завдання: 

− Посилення військової компоненти та пришвидшена реформа 

збройних сил відповідно до сучасних тенденцій у військовій 

сфері; 

− Зміцнення демократичних інститутів та розвиток 

громадянського суспільства, які повинні допомогти подолати 

внутрішні соціально-економічні проблеми та досягти 

консенсусу всередині українського суспільства; 

− Залагодження існуючих політичних конфліктів з сусідніми 

державами; 

− Отримання військово-політичної підтримки та формування 

союзницьких відносин з регіональними гравцями для 
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отримання вигідних дипломатичних і військово-політичних 

позицій у протистоянні з Російською Федерацію у питаннях 

відновлення контролю над тимчасово окупованими 

територіями на сході України та Кримом. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ФОРМУВАННІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 

ПРАВОВА ПЛАТФОРМА 

 

Сучасна концепція стратегічного управління економічною 

безпекою виникла у відповідь на виклики і загрози зовнішнього та 

внутрішнього середовища, викликаних тотальною діджеталізацією 

суспільства. Для інформаційного суспільства характерне перманентне 

вдосконалення інформаційних технологій й швидкі темпи їхнього 

впровадження у всі сфери суспільного життя. Результатом є 

віртуалізація значної частини суспільних відносин  і посилення 

залежності країн від електронних мереж та інформаційних систем. 

Важливими тенденціями сучасного етапу є також інтенсифікація 

транскордонних інформаційних потоків, а також поширення 

різноманітних способів і засобів інформаційного обміну, які практично 

не контролюються. В результаті набувають поширення нові – 

інформаційні – загрози та виклики, що вимагають від ЄС і кожної 

країни зокрема, негайного реагування й застосування нестандартних 
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заходів і рішень. В зв’язку з цим пріоритетним питанням у формуванні 

економічної безпеки ЄС стає інформаційна безпека.  

У 2001 році Європейською Комісією було представлено документ 

під назвою «Мережева та інформаційна безпека: європейський 

політичний підхід» (Network and Information Security: Proposal for A 

European Policy Approach), в якому окреслено європейський підхід до 

проблеми інформаційної безпеки. [1]. Дії, що порушують безпеку 

інформаційних мереж і систем, згруповані таким чином: перехоплення 

електронної комунікації, копіювання або модифікація даних; 

неавторизований доступ до комп’ютера або комп’ютерних мереж; 

деструктивні атаки на мережі, зокрема атаки на доменні імена, 

перевантаження мережі штучними повідомленнями, атаки, 

спрямовані на порушення маршрутизації; шкідливе програмне 

забезпечення; підробка веб-сайтів; безпекові інциденти як наслідок 

непередбачених і ненавмисних подій, таких як природні катаклізми, 

збої у роботі апаратних засобів та програмного забезпечення, людські 

помилки. 

В цьому контексті сформовано основні напрямки європейської 

політики інформаційної безпеки, зокрема це: 1. Створення 

європейської системи попередження та інформування про нові 

загрози. 2. Забезпечення технологічної підтримки. Пріоритетне 

значення надається розвитку досліджень з проблеми мережевої та 

інформаційної безпеки. 3. Підтримка ринково орієнтованої 

стандартизації та сертифікації. 4. Правове забезпечення. 5. Зміцнення 

безпеки на державному рівні. 6. Розвиток міжнародного 

співробітництва з питань інформаційної безпеки. Основне завдання ЄС 

– зміцнення діалогу Європейської Комісії з міжнародними 

організаціями та партнерами щодо проблеми мережевої безпеки та, 

зокрема, щодо зростаючої залежності від електронних мереж. 

В рамках ЄС значна увага приділяється проблемі кібербезпеки як 

складової інформаційної безпеки. З 1999 року ЄС реалізує програми 

«Безпечніший Інтернет» (Safer Internet) [3]. У травні 2007 році 

Європейською Комісією представлено документ «На шляху до 

загальної політики в сфері боротьби з кіберзлочинністю» [4]. Політика 

Європейської Комісії в сфері боротьби з кіберзлочинністю реалізується 

на основі законотворчого процесу. Найбільш важливим законодавчим 
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рішенням є Рамкове рішення Ради Міністрів ЄС щодо атак на 

інформаційні системи від 17 січня 2005 року., окрім того,  Європейська 

Комісія заохочує транскордонне співробітництво правоохоронних 

органів країн ЄС. В березні 2009 року опубліковано Повідомлення 

Європейської Комісії під назвою «Захист Європи від 

широкомасштабних кібер-атак та руйнувань: посилення рівня 

підготовленості, безпеки та стійкості», в якому визначено основні 

проблеми, які потребують негайного реагування ЄС, а також окреслено 

основні заходи, необхідні для посилення безпеки та здатності 

європейської критичної інформаційної інфраструктури протистояти 

зовнішнім впливам [5]. Згідно з документом, основними викликами 

безпеці інформаційних інфраструктур ЄС є некоординовані 

національні підходи до безпеки інформаційних інфраструктур, а також  

відсутність міжнародного консенсусу щодо пріоритетів у реалізації 

політики захисту критичної інформаційної інфраструктури що знижує 

ефективність національних заходів.  

В цьому контексті, організація процесу стратегічного управління 

економічною безпекою ЄС передбачає таку послідовність: визначення 

стратегічних цілей → стратегічний аналіз → визначення переліку та 

пріоритетності загроз економічній безпеці → оцінювання рівня 

економічної безпеки  → моделювання сценаріїв убезпечення як 

економіки ЄС, так і національних економік → формування стратегії та 

тактики забезпечення економічної безпеки Європейського Союзу та 

країн ЄС → розроблення заходів, засобів та механізмів реалізації 

стратегії економічної безпеки країни → моніторинг і контроль. 
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ 

 

У статті охарактеризовано поняття та зміст зовнішньополітичних 

стратегій. Зроблено аналіз термінів «стратегія» та «зовнішньополітична 

стратегія», проаналізовано складові чинники зовнішньополітичної 

стратегії,  також суб'єкти її реалізації. Зазначено основні цілі та способи 

реалізації зовнішньополітичних стратегій держави. 

Ключові слова: стратегія, зовнішня політика, держава, цілі, завдання.  

 

Актуальність теми. Сучасні міжнародні відносини 

характеризуються складністю та неоднорідністю, головною 

причиною чого є зміни, які відбуваються у сфері міжнародних 

відносин, а саме – процеси глобалізації та регіоналізації 

міжнародних відносин. Ці зміни вимагають перегляду механізмів 

співпраці серед усіх світових держав. Зовнішня політика країн 

вимагає мудрого та раціонального використання її механізмів. 

Одним з найголовніших механізмів зовнішньої політики держави є 

її зовнішньополітична стратегія [1, с. 2-3]. 

 
* Науковий керівник: Шуляк А. М., д. політ. н., декан факультету міжнародних 
відносин, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу, 
Волинський національний університет імені Лесі Українки.   
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Метою цієї статті є характеристика поняття зовнішньопо-

літичних стратегій, а також пояснення її ключових аспектів. 

Викладення основного матеріалу. Проаналізуємо поняття 

зовнішньополітичних стратегій. Одне із найпопулярніших 

визначень стратегії представив К. фон Клаузевіц, для якого стратегія 

– «…це спосіб поєднання наявних цілей і доступних ресурсів … для 

отримання певної вигоди». Поняття стратегії в сучасних 

міжнародних відносинах має мультидисциплінарне значення, 

натомість колись – поняття стратегії більше використовувалося в 

контексті аналізу перебігу військових операцій. Так, наприклад, для 

науковця Е. Ожиганова, стратегія – це «проектування політичних 

дій та оволодіння ключовими чинниками політичної ситуації з 

метою досягнення панування в якійсь сфері інтересі» [2, C.2]. 

Маючи поняття про те, чим є «стратегія» можна перейти до 

аналізу поняття «зовнішньополітична стратегія» держави. Отже, 

зовнішньополітична стратегія – це бачення державою свого 

сучасного становища у системі міжародних відносин, а також 

бажаної майбутньої ролі; бачення пріорітетів взаємодії з іншими 

учасниками міжнародних відносин, основних сфер активності та 

пріорітетних способів реалізації зовнішньої політики. Цілі такої 

стратегії залежать від політичного режиму держави та форми її 

правління; від економіки, географічного розташування, історії, 

традицій та культури держави; від взаємодії та відносин з іншими 

учасниками міжнародних відносин. Реалізація зовнішньопо-

літичної стратегії належить до компетенції спеціалізованих 

державних органів; установ міністерства зовнішньої політики, 

оборони; системи дипломатичних і консульських установ; 

торговельних, наукових, культурних місій тощо [3]. 

Поняття зовнішньополітичної стратегії також можна 

охарактеризувати як «мистецтво керівництва суспільними проце-

сами» або як «мистецтво керівництва чимось, заснованого на 

правильних й довгострокових прогнозах». Для такої стратегії 

характерною рисою являється «продумана концепція співвідно-

шення в просторі та у часі сил і засобів, якою володіє держава і яка 
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може вільно маневрувати ними; визначенням ключових етапів у 

досягненні основних цілей; усвідомлення специфіки кожного етапу 

дій та його переваг і недоліків»[1, С.10]. 

Серед основних завдань зовнішньополітичної стратегії 

знаходиться покликання визначати принципові позиції держави по 

кардинальним, довгостроковим, глобальним та регіональним 

питанням міжнародних відносин,   а саме: питання війни та миру, 

довгострокових планів зовнішньополітичної діяльності держави, 

головних напрямків зовнішньої політики. Зовнішньополітична 

стратегія використовує різні методи досягнення своїх цілей( мирні 

й немирні); обирає фундаментальні ділянки співробітництва та 

протиборства; а також створює шляхи розвитку взаємин із 

провідними державами [1, с.10-11]. 

Висновки. Аналіз вищезазначених дефініцій дає можливість 

зробити висновок про те, що зовнішньополітична стратегія держави 

являє собою систему великомасштабних політичних рішень, 

прийнятих керівництвом країни. Дані рішення визначають 

напрямок зовнішньої політики держави та перспективу її розвитку. 

Головним завданням зовнішньополітичної стратегії являється 

забезпечення реалізації національно-державних інтересів у сфері 

міжнародних відносин. 
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FOREIGN POLICY STRATEGIES OF THE STATE 

The article describes the concept and content of foreign policy strategies. 

Was made the analysis of the terms "strategy" and "foreign policy strategy", 

was analyzed the constituent factors of foreign policy strategy, as well as the 

subjects of its implementation. Was indicated the main goals and methods 

of implementing the foreign policy strategies of the state. 
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ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК ПІДҐРУНТЯ 

ЗБАЛАНСОВАНОСТІ БЕЗПЕКОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ 

 

Регіональна політика на нинішньому етапі суспільного 

розвитку розглядається радше як самостійна сфера державної 

політики, а не як конгломерат регіональних складових державної 

монетарної, економічної, промислової, соціальної, екологічної, 

науково-технічної політики та ін. Вона спрямована на розвиток і 

досягнення додаткового позитивного ефекту від раціонального 

використання наявних умов і чинників завдяки поєднанню 

галузевих важелів та ефекту синергії. Більшість сфер державної 

політики мають той чи інший просторовий ефект, який підсилює 

досягнення регіональної політики або, навпаки, зменшує її 

позитивний вплив і робить зусилля держави менш ефективними. 

Головна задача процесу децентралізації — створити дієві 

громади, які спроможні вирішувати свої проблеми. Припустимо, в 

сільській місцевості ці структури надто малі, порівняно з великими 

містами, щоб брати на себе відповідальність. Тому головною метою 

цієї реформи було створити саме спроможні громади за умовою 

достатнього фінансування. 



Contemporary International Conflicts:  
From Regional Confrontation to Global Rivalry 

 

60 

 В Україні потреба регіонального реформування, крім 

прагнення вирішити суто внутрішні проблеми політичного 

розвитку, зумовлена курсом на євроінтеграцію, який диктує 

вивчення досвіду функціонування регіонального рівня влади в 

Європейському Союзі. У країнах Європи відносини між 

національною і регіональною владами будуються за принципом 

субсидіарності, який передбачає делегування в центр тільки тих 

повноважень, вирішення яких неможливе на регіональному рівні. 

В Україні цей принцип закріплений у правових актах, які 

приведені у відповідність до нормативної бази ЄС, наприклад, у 

Концепції державної регіональної політики (2008 р.) та інших 

документах, які регламентують регіональну політику. Але якщо в 

Європейському Союзі принцип субсидіарності активно діє, то в 

Україні він більшою мірою декларативний і тільки починає 

впроваджуватися в практику. Розмаїття форм і способів взаємодії 

центральної і регіональної влади в європейських країнах на початку 

ХХІ ст. втілюється у наступних моделях регіоналізації: 1) 

адміністративна; 2) регіоналізація через існуючі органи місцевого 

самоврядування; 3) регіональна децентралізація; 4) регіональна 

автономія; 5) регіоналізація через федеральні утворення (держави-

члени) [1, с. 323].  

Говорячи  про нормативно – правове регулювання процесу 

децентралізації, треба зазначити, що у пояснювальній записці до 

законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади) (реєстр. № 2217-а від 15 липня 2015 р.) 

зазначається, що метою законопроекту є відхід від централізованої 

моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого 

самоврядування та побудова ефективної системи територіальної 

організації влади в Україні, реалізація повною мірою положень 

Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів 

субсидіарності, повсюдності та фінансової самодостатності 

місцевого самоврядування. 

При цьому запропоновані зміни відповідають встановленій у ст. 

2 Конституції України унітарній формі державного устрою.[1]  
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Наразі основним досягненням децентралізації є територіальна 

консолідація громад та супутнє розширення можливостей 

місцевого самоврядування. Наприкінці 2014 р. та на початку 2015 р. 

було запроваджено фіскальну децентралізацію та розпочалося 

об’єднання малих місцевих муніципалітетів у більші та більш 

самодостатні «об’єднані територіальні громади» (ОТГ). Ці нові 

суб’єкти набули значних повноважень щодо збору податків, а також 

користуються перевагами нещодавно запроваджених прямих 

трансфертів з центрального державного бюджету. За прикладом 

країн Балтії та Скандинавії, ОТГ отримують 60 відсотків зібраного 

податку на доходи фізичних осіб. Це породило новий соціальний 

контракт між місцевими компаніями, громадянами та органами 

самоврядування та стимулювало останніх зберігати та 

розширювати свої податкові бази – тобто утримувати та залучати 

бізнес. [2] ОТГ також беруть на себе додаткову відповідальність за 

надання публічних послуг та сприяння розвитку інфраструктури [3]. 

Роблячи це, ОТГ можуть співпрацювати між собою в рамках 

нещодавно запровадженої законодавчої бази для міжгромадської 

співпраці. 
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КОНФЛІКТ У НАГІРНОМУ КАРАБАСІ:  

“СИЛОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ” ЯК УРОК ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Питання вивчення міжнародних конфліктів не втрачає 

актуальності в міжнародно-політичній науці, оскільки самі по собі 

конфлікти не сходять з порядку денного міжнародної спільноти. 

Водночас слід зазначити трансформацію як самих міжнародних 

конфліктів, так і розуміння їхньої сутності, а відтак і шляхів їхнього 

врегулювання. 

Серед міжнародних конфліктів на особливу увагу заслуговують 

міждержавне суперництво за спірні території та конфлікти з 

ознаками геополітичного та цивілізаційного протистояння, чим 

значною мірою характерні конфлікти на пострадянському просторі, 

що актуалізувалися після розпаду Союзу РСР у 1991 році. Серед них 

найбільш затяжні та специфічні за своїм причинно-наслідковим 

обумовленням конфлікти у Придністров’ї, Нагірному Карабаху, 

Грузії та Україні. Усі вони, попри наявність етнічної специфіки 

перебігу кожного з них, характеризуються яскраво вираженим 

російським чинником, який здебільшого зводиться до поновлення 

та розширення геополітичного та цивілізаційного впливу РФ на ці 
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держави. Іншою, не менш важливою, є військовий компонент як в 

сенсі безпосередньої присутності збройних формувань Російської 

Федерації у державах (Придністров’я, Південна Осетія, Абхазія, 

Нагірний Карабах, Схід України), а й воєнні дії як інструмент 

ескалації чи розв’язання конфлікту. 

Відтак, аналіз зазначених конфліктів приводить до розуміння 

того, що лише вирішення причини конфлікту може дати шанс для 

його розв’язання шляхом мирного врегулювання при допомозі 

міжнародних організацій чи силами окремо взятої держави. 

Події осені 2020 року навколо Нагірного Карабаху привернули 

увагу багатьох дослідників та експертів з огляду на блискавичну 

спробу Республіки Азербайджан відновити втрачену на початку 90-

х років минулого сторіччя територіальну цілісність й поновити 

власний суверенітет над непідконтрольними районами самопро-

голошеної республіки Нагірний Карабах. 

Тридцятиліття азербайджано-вірменського протистояння на 

міжнародній арені завершилося блискавичною воєнною операцією 

збройних сил Азербайджану, які розпочали 27 вересня 2020 року 

наступальні дії зі звільнення зайнятих Вірменією територій. Ця 

військова операція залишається ще мало дослідженою з точки зору 

воєнного мистецтва, тактики й стратегії, водночас стала хорошим 

прикладом «силового врегулювання» цього міжнародного кон-

флікту на даному етапі. Незважаючи на довготривалу та 

довгоочікувану дипломатію конфліктного врегулювання, військо-

вий компонент виявився найдієвішим інструментом звільнення 

захоплених територій. 

З огляду на це, постає питання щодо умов ефективного 

використання методики успішного звільнення територій навіть за 

наявного доволі потужного російського чинника у цьому конфлікті. 

Відтак перерозподіл силових направляючих у Кавказькому регіоні 

та зростання воєнно-політичної значущості Туреччини та Ірану в 

цьому регіоні відіграли одну з ключових ролей у звільненні 

територій самопроголошеної Нагірнокарабахської Республіки та 

відновлення територіальної цілісності Азербайджану. Розглядаючи 
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питання воєнного компоненту у врегулюванні цього конфлікту, 

варто відзначити досить ґрунтовну підготовку збройних сил 

Азербайджану до реалізації військового сценарію звільнення. 

Як показує побіжний аналіз, збройні сили Азербайджану 

здійснили доволі глибоку модернізацію технічного парку та 

обладнання із застосуванням не лише вдосконалення вже існуючих 

зразків озброєння, а й залучення та закупівля новітніх військових 

систем та обладнання для ведення військових дій як в денний, так і в 

нічний час. Огляд військових операцій здійснених збройними 

силами Азербайджану засвідчує наявність передового досвіду та 

розвиток воєнно-технічного співробітництва з сусідніми 

державами. Характерним став акцент у веденні наступальних 

операцій на застосування безпілотних літальних апаратів, активна 

глибока розвідувальна діяльність та, відповідно, пріоритет 

збереження людського життя як нова якість збройних сил.  

Непрямим доказом наявності турецького чинника у такому 

врегулюванні є не лише використання спільних розробок, а й 

широка інформаційна та пропагандистська кампанія, розгорнута 

російськими пропагандистськими каналами. Серед іншого, мова 

йде про «ворожість Туреччини» та, як результат, спроби 

запровадження антитурецьких санкцій Російською Федерацією. 

Врешті, присутність в тексті азербайджано-вірменської угоди про 

припинення вогню від 10 листопада положення про присутність на 

звільнених територіях поряд російських та турецьких миротворців 

засвідчує факт наявності не лише турецької, а й російської 

присутності в цьому врегулюванні. Також у цьому конфлікті чітко 

проглядається зацікавленість Росії у збереженні своєї присутності в 

регіоні, яка значно послаблена. 

Врешті, відсутність чіткої позиції Росії в питанні надання 

військової допомоги Вірменії як за умовами двосторонніх 

домовленостей, так і в рамках військово-політичного союзу 

пострадянських держав ОДКБ засвідчує послаблення російського 

впливу, як, врешті, і самої Росії в цьому регіоні та перерозподілу 

впливу на користь зростаючого регіонального лідера Туреччини. У 
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цьому контексті можна також згадати низку непрямих протистоянь 

Туреччини та Росії у Сирії та інших гарячих точках як показник 

наростаючої конфліктогенності у двосторонніх відносинах. 

Сьогодні передчасно говорити про повне звільнення територій 

та повернення до нормального життя. Про це йде мова по обидва 

боки конфлікту. Якщо для Азербайджану це є великою перемогою, 

то Вірменія, як і Росія, вважають це порушенням міжнародно-

правових принципів. 

Звідси випливає кілька висновків. Насамперед слід вказати на 

неефективності міжнародних форматів врегулювання цього 

конфлікту, а відтак його затягування та заговорювання, що 

обумовило існування протягом десятиліть гарячої точки в регіоні 

Кавказу. Іншим аспектом була реалізація РФ політики спрямованої 

на створення «зони комфорту та стратегічного партнерства» з 

держав-сусідів для забезпечення власної національної безпеки та 

геополітичного домінування в регіоні. 

Для зовнішньої політики України розв’язання конфлікту у 

Нагірному Карабаху військовим шляхом дає привід замислитися 

над дієвістю такого шляху врегулювання за умови пробуксовування 

дипломатичного інструментарію врегулювання. Відтак створення 

сприятливих умов на міжнародних переговорних майданчиках та 

формування зрозумілої стратегії дій щодо звільнення з-під 

російської окупації території Автономної Республіки Крим та 

території Донецької та Луганської областей повинно стати 

пріоритетом для експертів та політиків. 

Створення сприятливих умов та посилення обороноздатності 

держави може стати запорукою від подальшої «повзучої» окупації 

інших територій та основою для створення вигідних переговорних 

позицій на шляху відновлення територіальної цілісності України. 

Врешті, подальша розбудова та вдосконалення збройних сил 

України має на меті не лише набуття стандартів НАТО як самоціль, 

а й у разі необхідності підтримати дипломатичні змагання України 

за відновлення суверенітету над своїми територіями. Саме 

військовий сценарій звільнення окупованих територій не є 
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пріоритетним сьогодні, а один з елементів формування 

переговорної позиції щодо врегулювання. Відтак міф про 

неспроможність протистояти потужній ядерній державі є 

розвіяний досвідом силового врегулювання конфлікту у Нагірному 

Карабаху і може використовуватися як хороший приклад як 

військової тактики і стратегії ведення воєнних операцій, так і 

розглядатися як один з компонентів комплексної стратегії 

звільнення окупованих територій урядом України. 

 

 

 
Євген Магда  

кандидат політичних наук, доцент  
НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського 

 

ГІБРИДНІ ВИКЛИКИ ТА АСИМЕТРИЧНІ ВІДПОВІДІ 

 

Російська Федерація продовжує нав’язувати світовій спільноті 

гібридні методи впливу на міжнародну політику. Їй сприяють 

структура державної влади РФ, агресивні настрої всередині її 

політичної еліти. Додаткові аргументи та важелі – розміри Росії, її 

статус постійного члена Ради Безпеки ООН та наявність потужного 

ядерного арсеналу. 

До ключових гібридних викликів, які генерує Кремль у 

міжнародних відносинах можна віднести наступні: 

− Бойові дії низького ступеня інтенсивності у різних регіонах світу 

(Україна, Сирія, Лівія) 

− Масове виробництво та поширення фейків у інформаційному 

просторі планети 

− Функціонування інформаційно-пропагандистської тріади 

(Russia Today – Sputnik Media – мережа ботів та тролів) 

− Кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури за кордоном 

− Використання у власних цілях інфодемії, спричиненої 

пандемією коронавірусу COVID-19 
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− Маніпуляції вакциною від коронавірусу Sputnik V 

− Спроби використати в інтересах Кремля гуманітарні 

катастрофи, їх проекція на дестабілізацію ситуацію всередині 

Європейського Союзу 

− Здійснення тиску на внутрішньополітичний порядок денний 

країн пострадянського простору 

− Виконання гібридних жандармських функцій на постра-

дянському просторі (Білорусь, країни Південного Кавказу) 

− Спекуляції на суперечливих сторінках історичної пам’яті 

Європи (гібридизація Голокосту, колаборація з нацистами, 

акція «Безсмертний полк») 

− Співпраця з антиглобалістами, євроскептиками, підтримка 

відцентрових тенденцій всередині Європейського Союзу 

− Втручання до перебігу волевиявлення у різних країнах світу 

− Використання для посилення власних позицій факторів 

енергетичного впливу (постачання газу та нафти, будівництво 

АЕС за російським проєктом) 

− Агресивне просування теорії та практики «руского міра». 

Ефективна протидія ним може бути виключно у асиметричний 

спосіб, з огляду на згадані вищі переваги Росії та відсутність 

прагнення колективного Заходу добитися її суттєвого послаблення. 

Вказані нижче асиметричні кроки можуть бути застосовані як 

європейськими країнами, так і США, опинитися на порядку 

денному функціонування НАТО 

− Активізація вивчення методів гібридної агресії Росії, 

систематизація протидії її методам, проведення науково-

практичних заходів та тренінгів 

− Поширення медіаграмотності та критичного мислення 

− Використання новітніх каналів комунікації для донесення 

інформації про плани Росії та методи їх реалізації 

− Просування ідей про демократичні перетворення та 

демократичний устрій як запоруку розвитку як окремих країн, 

так і регіонів в цілому 
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− Створення ефекту «світла наприкінці тунелю» у питаннях 

протидії коронавірусу, револьверне коментування викликів 

− Деконструкція подій Другої світової війни на «кривавих землях», 

підготовка спільного підручника з історії Європи 

− Поширення владою інформації за принципом «єдиного голосу» 

− Збільшення поінформованості про сусідів у субрегіонах Європи 

− Активізація реалізації програм з енергоефективності. 

Росія – небезпечний суперник, протидіяти їй можливо 

виключно шляхом консолідації зусиль зацікавлених країн та 

використання асиметричних методів нейтралізації її активності.  

 

 
Маркіян Мальський  

доктор економічних наук, професор 
Львівський національний університет  

імені Івана Франка 
 

ПОЛІТИКА СУСІДСТВА У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ 

СИТУАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

1. Важливим елементом реалізації ефективної зовнішньої 

політики держави в умовах загострення глобального протистояння 

та спалаху багаточисельних регіональних конфліктів є нала-

годження шляхом постійного політичного діалогу співробітництва 

з державами – сусідами з метою зміцнення регіональної 

міждержавної співпраці та стабільності у регіоні, безпеки та 

добробуту, попередження та уникнення можливих загострень та 

конфліктів. 

У концептуальному формуванні такої політики важливою є її 

інтелектуальна складова. Думка вчених та експертів стає необхідною 

для політичних рішень, хоча за словами відомого польського 

вченого і дипломата Адама Ротфельда формування політичних 

стратегій не є обов’язком академічного середовища, а лише 

можливістю запропонувати певні критерії, на які мають опиратися 
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при прийнятті зовнішньополітичних рішень головні актори 

регіональної та глобальної міжнародної сцени. 

2. Українська політика сусідства може запозичити ключові 

елементи відомої Європейської політики сусідства та повинна 

базуватись на дотриманні норм міжнародного права, 

загальновизнаних принципів добросусідства, недоторканності 

кордонів та невтручання у внутрішні справи держав-сусідів.  

При цьому особливо важливим в умовах відкритої агресії 

Російської Федерації проти України є пошук компромісу щодо 

основних безпекових викликів та шляхів їх подолання з західними 

сусідами України, забезпечення їх підтримки щодо стратегії 

поглиблення інтеграції України в європейські та євроатлантичні 

структури. За оцінками українських експертів часто сплеск 

націоналістичних та популістичних рухів інколи затьмарює спільні 

інтереси та породжує тимчасові непорозуміння і конфлікти. 

3. За оцінкою С. Герасимчука сьогодні Україна перебуває у 

відносинах з державами сусідами у декількох форматах:  

− партнерські двосторонні відносини без певних проблем і 

суперечностей (Словаччина); 

− конструктивні відносини, з відчутною підтримкою і допомогою, 

хоч з певними історичними та територіальними питаннями 

(Польща, Румунія); 

− суперечливі відносини, що залежать від внутрішньополітичної 

ситуації (Білорусь, Молдова), або постійних політичних 

конфліктів (Угорщина); 

− ворожі відносини, що виникли у результаті агресивної політики 

держави-сусіда та характеризується високим рівнем загроз і 

конфліктів. 

4. Слід погодитись з думкою експертів, що Україні бракує 

системного стратегічного підходу до відносин з державами сусіда-

ми, що базується на міцному фундаменті всестороннього наукового 

аналізу з чітким означенням національного інтересу у кожному 

конкретному випадку. Це вказує на необхідність виокремлення 
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політики сусідства в окрему пріоритетну парадигму зовнішньо-

політичної стратегії України з усіма належними кроками: 

політичними, інституційними, організаційними та інформа-

ційними. 

 

 
Любов Микієвич  

студентка юридичного факультету 
Львівський національний університет 

імені Івана Франка*  
 

ЗАХИСТ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ ТА ЙОГО ОБМЕЖЕННЯ: 

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА 

УКРАЇНИ (ДО 70-РІЧЧЯ ПІДПИСАННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД) 

 

Уся міжнародна спільнота широко відзначила 4 листопада 

цього року 70-річчя підписання у Римі Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод (далі- Конвенція) [7]. 

Ця Конвенція Ради Європи, до якої Україна вступила 9 

листопада 1995 року, пізніше ратифікувавши Конвенцію, стала для 

усього прогресивного людства фундаментом міжнародно-правового 

регулювання у галузі прав людини, захисту її законних інтересів і 

потреб та символом глибинних демократичних перетворень на 

європейському континенті після Другої світової війни. Конвенція 

запровадила  визнаний і ефективний механізм захисту прав 

людини, до якої має честь бути долучена і Україна. 

Тому, дана публікація присвячена такій знаменній події і у ній 

ми спробуємо проаналізувати одне із найважливіших прав 

сучасного інформатизованого і технократизованого суспільства – 

право на інформацію. 

 
* Науковий керівник: Бек Ю.Б., кандидат юридичних наук, доцент. Львівський 

національний університет імені Івана Франка. 
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В теперішніх умовах, коли через пандемію коронавірусу, багато 

суспільних відносин переходять on-line, це право, а також його 

правомірне застосування різними суб’єктами правовідносин, 

набуває особливого значення і вимагає додаткової уваги з боку 

держави, щоб максимально мінімізувати зловживання цим правом. 

Міжнародне співтовариство приділяло увагу цьому праву ще 

перед закріпленням його в Конвенції.  

Так, в статті 19 Загальної декларації прав людини вже 

зазначалось, що  «Кожна людина має право на свободу переконань 

i на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно 

дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати i 

поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами i незалежно 

від державних кордонів» [2]. 

А вже ст. 10 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод під назвою «Свобода вираження поглядів» 

передбачала: «1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. 

Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, 

одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів 

державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не 

перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності 

радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств. 

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками 

і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, 

обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними 

в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для 

захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання 

розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання 

авторитету і безсторонності суду» [7].  

Ми бачимо, що Конвенція вже передбачала певні обмеження з 

боку держави, з метою захисту так званого публічного порядку 

держави. 
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Більш чіткіше про обмеження говорить вже ч. 3 ст. 19 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права: «… 

Користування  передбаченими в пункті 2 цієї статті правами 

накладає особливі обов'язки і особливу відповідальність. Воно може 

бути,  отже,  пов'язане з певними обмеженнями,  які,  однак, мають  

встановлюватися законом і бути необхідними: 

а) для поважання прав і репутації інших осіб; 

b) для  охорони  державної  безпеки, громадського порядку, 

здоров'я чи моральності населення» [9]. 

Таким чином, дані статті передбачають не тільки негативні 

обов’язки держави забороняти обмеження права на інформацію, 

яка в документах узагальнюється, як свобода вираження поглядів, а 

й позитивні обов’язки, які, наприклад, полягають у засудженні 

поширення інформації, яка може зашкодити фізичному чи 

моральному стану інших людей чи юридичних осіб. 

Так, наприклад, «частиною позитивного обов’язку держави із 

захисту моральності та прав інших осіб може бути засудження в 

кримінальному порядку за порнографічні та непристойні фото в 

Інтернеті [1, ст. 345].  

Європейський суд з прав людини своєю практикою уточнює та 

розширює зміст цих позитивних  обов’язків. Так, у справі «Perrin v. 

the United Kingdom» від 18.10.2005, він засуджує ситуацію, коли 

держава не виконує своїх обов’язків, коли вона в своєму 

законодавстві не захищає і не намагається захистити молодих осіб, 

які перебувають у вразливому становищі [10].  

На нашу думку, Україна достатньо відповідально підійшла до 

цього питання, передбачивши законодавчі механізми захисту від 

негативного впливу інформації, особливо на такі вразливі верстви 

населення, як діти і підлітки. 

Зокрема, це передбачено, перш за все в Конституції України, де 

згідно ч. 2 ст. 34, здійснення права на інформацію «може  бути 

обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадського порядку з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для 
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захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя» [8]. 

У Цивільному кодексі України також передбачено право на 

інформацію з відповідними застереженнями, щодо захисту 

приватної інформації:  

«1. Фізична особа має право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію. 

Збирання, зберігання, використання і поширення інформації 

про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, 

крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної 

безпеки, економічного добробуту та прав людини» [11]. 

У відповідному контексті ч.2. ст.5 Закону України «Про 

інформацію» передбачає теж, що «…реалізація права на 

інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, 

економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і 

законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних 

осіб» [4]. 

Наявність своїх позитивних зобов’язань щодо захисту своїх 

громадян, особливо дітей, від негативного впливу під час реалізації 

права на інформацію, Україна передбачила ще в ряді нормативних 

актів. 

Так, ст. 20 Закону України «Про охорону дитинства» забороняє 

пропагування у засобах масової інформації культу насильства і 

жорстокості, розповсюдження порнографії та інформації, що 

зневажає людську гідність і завдає шкоди моральному 

благополуччю дитини» [5]. 

Подібні норми містяться також у Законі України «Про захист 

суспільної моралі» [3] та ст. 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» [6]. 

Таким чином, в цьому контексті, захист права на інформацію 

передбачено в українському законодавстві достатньо повно. Звідси, 

видається необхідним, із врахуванням положень цих та інших 

законів, відповідним суб’єктам правовідносин більш відповідально 
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підходити до своєї діяльності в процесі реалізації права на 

інформацію і свободу вираження поглядів через призму 

європейських стандартів. Важливим також видається  ефективне 

дотримання і захист права на інформацію, у тому числі судовий. 

Хоча треба пам’ятати і про особливу роль сім’ї та батьків в дієвому 

захисті дітей та підлітків від шкідливої інформації, особливо в 

сучасних суспільно-економічних умовах. 
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Ефіопія-Абісинія за минулі 140 років пройшла низку істотних 

політичних та економічних трансформацій, що дали їй змогу 

підтвердити дієздатність її державності, яка налічує три тисячі 

років, і тягнеться від доби давніх царств Дамот (Х-V ст. до н.е.) та 

Аксум (І ст. до.н.е.-Х ст.н.е.). Зберігши свою автентичність, Ефіопія, 

багата на природні ресурси, особливо родючі землі та воду, стала 

економічним важковаговиком континентального значення. При 

цьому з 2003 р. темпи зростання ВВП були часто двозначними, що 

дало Ефіопії можливість вийти на 6-7 позицію за показником 

номінального ВВП в Африці, з перспективою досягнення рівня 

Єгипту, вже в найближчі десятиліття. 

Ретроспектива військово-політичного становлення Ефіопії 

засвідчує, що воно вирізнялося високим рівнем конфліктності різної 

природи. Йдеться про стрімке територіальне розширення країни за 

часів негуса Менеліка ІІ (1889-1913 рр.), ефективну відсіч італійським 

завойовникам  у війні 1895-1896 рр., невдалу спроба абсорбції земель 

італійської колонії Еритрея (1952-1993 рр.) та збройний конфлікт 

вже з незалежною Еритреєю (1998-2000 рр.), повалення 

монархічного режиму (1974 р.) та провальний соціалістичний 

експеримент (1977-1991 рр.).  
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На і без того суперечливі внутрішньополітичні процеси в 

середині Ефіопії накладається надзвичайно складна етно-

національна будова 110-мільйонного населення. Усього в Ефіопії 

нараховується 80 націй, народностей, національностей, але панів-

ними за кількістю є оромо (35%), амхара (27%), сомалійці (6%) та 

тиграї (6%). У цьому «етнічному чотирикутнику», і сконцентрована 

основна боротьба за владу в середині країни. Саме одним з епізодів 

цього протистояння виступає збройний конфлікт в ефіопській 

провінції  Тиграй (Kilili Tygrai), що розпочався в листопаді 2020 р. 

Передумовами конфлікту виступають: 1. Демонтаж діючим прем’-

єр-міністром Абієм Ахмедом особливих привілеїв тиграйських еліт 

в політичному та економічному житті Ефіопії, що існували в рамках 

системи етнічного федералізму («мелесизму») [5]. При цьому 

панування Народного фронту визволення Тиграй (НФВТ або 

Woyane) та його «партійних компаній» під парасольковою структу-

рою фонду EFFORT відбувається за рахунок дискримінації більш 

чисельних інших етнічних груп, зокрема оромо та амхара;  2. 

Антиконституційний заколот організований керівництвом НФВТ на 

чолі з Дебриціоном Гебремікаелем, коли у супереч рішенням 

Федеральної парламентської асамблеї (ФПА), щодо перенесення 

виборів в країні, з огляду на негативний вплив чинників пандемії 

COVID-19, в регіоні Тиграй були проведені місцеві вибори та 

створений уряд під контролем НФВТ. Фронт виступив на платформі 

відмови від визнання легітимності парламенту та центрального 

уряду, мандат яких начебто сплив 7 жовтня 2020 р. Коли ж ФПА 

анулювала результати цих «виборів», а міністерство фінансів 

зупинило бюджетні трансферти у розмірі 285 млн. бир [3], НФВТ 

взявся за зброю та 4 листопада 2020 р. атакував бази урядових 

збройних сил у Мекеле та Данша. Відповіддю уряду Абія Ахмеда 

стала воєнна операція з відновлення конституційного порядку. При 

цьому НФВТ був проголошений терористичною організацією, в 

провінції запроваджено надзвичайний стан, а її кордони взяті під 

військовий контроль. Аддис-Абеба створила Перехідний уряд 

регіону Тиграй на чолі з др. Мулу Негою, а в самому регіоні 
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обмежили доступ до соціальних мереж з метою деескалації та 

контролю над інформаційним простором.  У підсумку військова 

фаза конфлікту була завершена вже 28 листопада, коли заколотники 

втратили контроль над м.Мекеле. Протистояння перейшло у якісно 

нову асиметричну фазу партизанського конфлікту, бо бійці НФВТ 

розчинилися серед населення або відійшли до гірських районів.  

Саме завершення фази відкритого збройного протистояння дає 

можливість здійснити аналіз міжнародного виміру конфлікту у 

регіоні Тиграй. Геостратегічне положення регіону Тиграй, що 

межує з ефіопськими регіонами Амхара та Афар, а також має вихід 

до ділянок міжнародних кордонів з Еритреєю та Суданом, давало 

надію керівництву НФВТ, що можна буде отримувати закордонну 

допомогу від зовнішніх сил з метою продовження тривалого опору. 

Втім, ці розрахунки виявилися невірними. По-перше, уряд Еритреї 

на чолі з президентом Ісайясом Афеверкі традиційно вороже ста-

виться до НФВТ та після нормалізації відносин з Ефіопією в 2018 р. 

виступив на підтримку центрального уряду. Еритрейські військові 

називаються однією із неофіційних сторін конфлікту [1] та 

проводять приховані воєнні операції з метою нейтралізації тиграй-

ської загрози, що тяжіла над їх країною багато десятиліть поспіль. 

По-друге, єдиною «лінією життя» для НФВТ лишався «суданський 

коридор», але Судан зайняв нейтральну позицію в конфлікті, і не дав 

можливості тиграйцям скористатися своєю територією для 

налагодження постачання зброї через Порт-Судан. В Хартумі спо-

кійно сприйняли рішення Аддис-Абеби тимчасово закрити пункти 

пропуску на ефіопсько-суданському кордоні. Натомість збройні 

сили Судану, провели в період ескалації конфлікту в Тиграй спільні 

з Єгиптом демонстраційні військові навчання ВПС на авіабазі Ме-

раві. В підсумку саме Судан став чи не найбільшим вигодонабувачем 

за підсумками конфлікту. Ізоляція сил НФВТ та закриття кордону, 

відрізали доступ до суданської прикордонної провінції Аль-Гадареф 

ефіопським бандформуванням «шифта» (shifta). Відповідно судан-

ська армія здійснила зачистку трикутника «Ель-Фашага» (el-Fashaga 

Triangle) площею 250 кв.км. До цього цей регіон з 600000 акрів 
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родючих земель в долинах річок Атбара, Сетайт та Баслам 25 років 

перебував поза урядовим контролем [4]. 

На регіональному рівні свою підтримку «операції федераль-

ного уряду Ефіопії з відновлення конституційного порядку» у 

Тиграй також надали: Джибуті, що змусила місцевих тиграйців, 

переважно водіїв-далекобійників, залишити країну; Кенія, яка 

зацікавлена у втіленні транспортного коридору «Порт Ламу-

Південний Судан-Ефіопія» (LAPSSET); Сомалі, де голову МЗС 

Ахмеда Авада позбавили посади, через непродуманий заклик до 

«діалогу» між центральним урядом Ефіопії та НФВТ. 

Власне специфічною рисою «тиграйського конфлікту» стала 

відмова прем’єр-міністра Ахмеда від міжнародного посередництва. 

Подібні пропозиції надійшли до Аддис-Абеби від Африканського 

Союзу, і були схвально прийняті тиграйською стороною. Проте 

вони постали в той момент, коли заколотники майже зазнали 

військової поразки. За відсутності предметності ефіопський уряд 

відмовився від послуг емісарів АС. Основна проблема при 

вирішенні якої Ефіопія все ж вдається до міжнародної підтримки – 

це надання гуманітарної допомоги 45000 біженців з регіону Тиграй 

у Судані. Згідно оцінок ООН, очікується, що їхня кількість зросте в 

2021 р. до 100000 осіб.   

Союзником тиграйців у протистоянні з урядом виступив 

Єгипет, в якого є свої претензії до Ефіопії, пов’язані з водною 

проблематикою та спорудження Хідаської греблі на р. Блакитний 

Ніл, що боляче вдарить по АПК та енергетиці АРЄ. 30 листопада в 

Джубі (Південний Судан) відбулася таємна зустріч керівника НФВТ 

Гебремікаеля з єгипетським президентом Абдель-Фатахом ас-Сісі та 

керівником єгипетської розвідки Аббасом Камелем. Очевидно, що в 

Каїрі зберігають надію використати НФВТ для продовження тиску 

на Ефіопію, отже цей міжнародний чинник буде зберігати свій 

вплив на стан конфліктності в регіоні Тиграй [1], що очевидно ще 

далека від вичерпання.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА В СИСТЕМІ  

ГІБРИДНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО СВІТУ 

 

Сьогодні ЗМІ та соціальні мережі декларують твердження, що 

ми живемо у світі пост-правди, де межі між правдою та вигадкою 

настільки розмиті, що це створює загрозу для людства у ХХІ ст.  

Йдеться про абсолютно новий рівень маніпулятивних 

технологій для пропагування вигідної інформації, стереотипів чи 

міфів, які стають елементом гібридного протистояння в умовах 

війни, яке не обмежується інформаційними впливами. Перед нами 
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- протистояння, де перемога на полі бою є лише однією з бажаних, 

але точно не найголовнішою.  

Внаслідок стрімкої еволюції воєн, одні механізми впливу 

змінюють інші, і час, за який відбуваються ці зміни, стає щораз 

коротшим. Війни, які колись були відкритим та теоретично 

зрозумілим явищем, сьогодні перетворилися на незрозумілі 

офіційно неоголошені дії – «війни-мутанти», «гібридні війни», які 

важко окреслити певними рамками.  

Зрозуміло, що «гібридна війна» – це не винахід сьогодення. 

Адже схожі комбінації інформаційної, психологічної, економічної 

та військової боротьби використовувалися і раніше. Але в сучасних 

конфліктах набагато більша кількість факторів, від яких залежить 

успіх, в рази сильніша і пропаганда через ЗМІ.  

Сучасні «гібридні війни» із тривимірного простору (суходіл, 

море, повітря) поступово перейшли у четвертий вимір – психіку 

воюючих сторін. Більше того, вони, як правило, починаються 

зненацька. Тому військовим вкрай важко вчитися протистояти 

неочікуваними загрозам, адже час працює проти тих, хто 

орієнтується на старі моделі війни. Успіху в «гібридній війні» зможе 

досягти лише той, хто вміє працювати з масовою свідомістю. 

Так чи інакше світова карта сьогодення переповнена 

гібридними протистояннями, мова і про невеликі конфлікти, і про 

масштабні війни, з’являється потреба розробляти асиметричну, 

гібридну відповідь.  

Відповідно, сучасні типи конфліктів потребують зовсім іншого 

правового трактування й визначення місця «гібридної війни» у 

міжнародному праві, оскільки досі немає чітких рамок, які 

окреслювали б поняття «гібридної війни».  

Яскравим прикладом сучасної «гібридної війни» є російсько-

українська війна на Сході України, що розпочалася у 2014 році і 

триває досі, перерісши у перманентний стан. Мета Росії очевидна: 

підірвати структуру управління України, інфраструктуру, посіяти 

хаос та дестабілізацію.  
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Сучасні технології перебувають на такому високому рівні, що це 

дає змогу уникати гострої фази. На думку українського політолога 

К. Бондаренка, російсько-українська війна на 80% складається з 

інформаційних і економічних дій і лише 20% – з бойових, яких може 

взагалі і не бути. «Україна, насправді, не є учасником війни. Вона є 

полем битви, на жаль, а українці є таким собі «гарматним м’ясом» у 

цій «гібридній війні». Війна ведеться між великими гравцями, 

геополітичними гравцями – між Заходом і Росією. Що стосується 

України – вона, як і Сирія та інші арабські держави, є полігоном. На 

жаль, українці цього не розуміють».  

Україна вперше зіштовхнулася з війною, яку дуже важко 

розпізнати, через специфіку її ведення. А воювати з «невійною» 

насправді нелегко, тим паче, що почалось усе з маніпулювання 

чинниками довіри та недовіри. І тут гостро постає питання 

відсутності реального захисту інформаційного (новини) та 

віртуального (література, культура, ідеологія) просторів країни.  

Відтак, в умовах гібридної російсько-української війни 

формується новітня російська пропаганда, головним інструментом 

якої стають ЗМІ. Отож, медіа і пропаганда стають тотожними. 

Попри те, що військовий складник об’єктивно залишається 

пріоритетним, важливість інформації невпинно зростає. 

Росія використовує широкий спектр методів гібридної війни: 

«перекручування, пересмикування фактів та дискурсів; викривлення 

фактів українсько-російської історії; створення видимості 

відсутності агресії; умисне створення зростання панічних настроїв, 

намагання створити проросійську коаліцію на Заході, лобіювання 

проросійських інтересів; інформаційна кампанія спрямована на 

формування позитивного образу Росії в Європі».  

Один із фронтів інформаційної війни знаходиться, звісно ж, в 

самій Росії, більшість населення сліпо підтримує імперські амбіції 

Росії і вірить усьому, що лунає з телеекранів. Втім, не менш 

важливий для «гібридної війни» зовнішній фронт, на який поши-

рює пропагандистські меседжі російська пропаганда. І тут мова не 

лише про Україну, стратегічним напрямком є Європа та світ.  
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Росія пропагує очевидну неправду, однак світова спільнота 

вдає, що не помічає цю відверту брехню? Мета Росії – показати, що 

правди не існує, що реальність є дуже гнучкою і абсурдною. Саме ця 

ідея і лягла в основу новітньої пропаганди у контексті «гібридної 

війни» і чинить велику загрозу для Заходу.  

Європейські медіа часто не розуміють, що іноді самі грають на 

користь Кремля, використовуючи неперевірені факти. Такі 

помилки, яких припускаються західні журналісти, можуть стати 

фатальними і йдеться навіть не про перемогу чи поразку суто в 

інформаційній війні, а про геополітичну долю Європи.  

У протистоянні – «гібридній війні» важливо: 

− по-перше, щоби новини інформаційних агентств базувались на 

оперативних інфоприводах  та обговорювалися в соцмережах.  

Необхідно тримати руку на пульсі суспільного, політичного та 

економічного життя країни та світу в цілому; 

− по-друге, новини повинні бути правдивими, достовірними, не 

маніпулятивними, наповненими реальними фактами, щоби 

подавати максимально повну й точну інформацію, а щодо 

висновків, то читач зробить їх самостійно. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ” ТА “ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ” 

В МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ПРАВІ 

 

Необхідно зазначити, що навколишнє середовище є основою 

існування та виживання кожної людини. Саме тому міжнародне 

гуманітарне право ставить собі за мету захистити не тільки довкілля, 

а й жертв війни від негативних наслідків його руйнування та 
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знищення. Заподіяння значної шкоди навколишньому середовищу 

під час збройних конфліктів може призвести до екологічної 

катастрофи, а це, у свою чергу, означає, що під загрозою може 

опинитися життя та здоровʼя людини. Не випадково 6 листопада 

Генеральною Асамблеєю ООН на підставі резолюції 56/4 від 5 

листопада 2001 року було встановлено Міжнародний день 

запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни 

та збройних конфліктів з метою привернення уваги до екологічних 

наслідків війни та відмови  від застосування методів і засобів воєнних 

дій, які завдають значної шкоди довкіллю [6].  

У міжнародних договорах в сфері міжнародного гуманітарного 

права, положення яких присвячені охороні довкілля під час 

збройних конфліктів, використовуються поняття «навколишнє 

середовище» та «природне середовище», які потребують уточнення 

при застосуванні відповідних норм. Наприклад, згідно з п. 3 ст. 35 

Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року, що 

стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 

червня 1977 року забороняється застосовувати методи або засоби 

ведення воєнних дій, які мають на меті завдати або, як можна 

очікувати, завдадуть широкої, довгочасної і серйозної шкоди 

природному середовищу. У ст. 55, яка має назву «Захист природного 

середовища», зазначено, що під час ведення воєнних дій повинна 

бути виявлена турбота про захист природного  середовища від 

широкої, довгострокової і серйозної шкоди. Такий захист включає 

заборону використання методів або засобів ведення  війни, які 

мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть такої 

шкоди природному середовищу й тим самим завдадуть шкоди 

здоровʼю або виживанню населення [1]. Натомість, ст. 2 Конвенції 

про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів 

бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення 

від 10 квітня 1972 року передбачає, що при виконанні положень 

даної статті держави мають вживати всіх запобіжних заходів для 

захисту населення і навколишнього середовища [4]. Доцільно 

підкреслити, що в ст. 2 Конвенції про заборону військового або будь-
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якого іншого ворожого використання засобів впливу на навколишнє 

середовище від 10 грудня 1976 року розкривається зміст поняття 

«засоби впливу на  природне середовище», під яким варто розуміти 

такі засоби, які слугують змінам ‒ шляхом навмисного управління 

природними процесами ‒ динаміки, складу або структури Землі, 

включаючи її біоту, літосферу, гідросферу та атмосферу, або 

космічного простору [3]. 

М. Лехто у Другій доповіді щодо захисту навколишнього 

середовища у звʼязку зі збройними конфліктами для Комісії 

міжнародного права ООН в 2019 році підкреслила, що у більшості 

міжнародних природоохоронних договорах або відсутнє 

визначення поняття «навколишнє середовище», або міститься 

загальне його розуміння, або воно тлумачиться в обмеженому 

контексті залежно від конкретного документу  (п. 191) [8, р. 

107].Разом з тим, Комісія міжнародного права ООН під час роботи 

над принципами, що стосуються розподілу збитків у разі 

транскордонної шкоди, завданої у результаті небезпечних видів 

діяльності, запропонувала наступне трактування  поняття 

«навколишнє середовище»: «навколишнє середовище включає 

природні ресурси, як абіотичні, так і біотичні, такі, як повітря, вода, 

ґрунт, фауна та флора, і взаємодію між цими факторами, і 

характерні аспекти ландшафту» (принцип 2.b) [2, с. 107]. При його 

розробці вона взяла до уваги ст. 2 Конвенції про охорону всесвітньої 

культурної і природної спадщини від 16 листопада 1972 року. У ст. 2 

під «природною спадщиною» слід розуміти: природні памʼятки, 

створені фізичними та біологічними утвореннями або групами 

таких  утворень, що мають видатну універсальну цінність з точки 

зору естетики чи науки; геологічні та фізіографічні утворення й 

суворо обмежені зони, що є ареалом видів тварин і рослин, які 

зазнають загрози та мають видатну універсальну цінність з точки 

зору науки чи збереження; природні визначні місця або суворо 

обмежені природні зони,  що мають видатну універсальну цінність 

з точки зору науки, збереження чи природної краси [5].  



Сучасні міжнародні конфлікти: 85 
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Загалом, Комісія міжнародного права ООН використовує 

широке визначення вищевказаного поняття, яке не обмежується 

такими природними ресурсами, як повітря, ґрунт, вода, флора і 

фауна та їх взаємодією. Воно включає екологічні цінності, а саме – 

естетичні аспекти ландшафту, як зауважила М. Якобсон у 

Попередній доповіді щодо захисту навколишнього середовища у 

звʼязку зі збройними конфліктами для Комісії міжнародного права 

ООН в 2014 р. (п. 80‒81) [7, р. 22‒23].У Додатковому протоколі І 1977 

р. в п. 3 ст. 35 використовується поняття «природне середовище», 

яке, на думку Міжнародного комітету Червоного Хреста, 

відрізняється від поняття «навколишнє середовище». Насамперед, 

«природним середовищем» є система міцних взаємозвʼязків між 

живими організмами та оточуючим їх неорганічним середовищем 

(п. 83) [7, р. 23]. У своїй доповіді М. Лехто зазначила, що навколишнє 

середовище є складною системою взаємозвʼязків, в якій людина та 

природне середовище взаємодіють різним способом один з одним, 

що не дозволяє розглядати їх окремо (п. 196). Крім того, вона 

рекомендує вживати один термін ‒ «навколишнє середовище» для 

уникнення плутанини та правильного застосування і тлумачення 

норм Додаткового протоколу І 1977 р. та інших положень 

міжнародно-правових актів (п. 197) [8, р. 86]. 

Таким чином, поняття «навколишнє середовище» та «природне 

середовище», які використовуються в міжнародному гуманітарному 

праві в контексті правової охорони довкілля під час збройних 

конфліктів, є взаємоповʼязаними, але не тотожними. Навколишнє 

середовище є поняттям ширшим за обсягом, що включає в себе й 

природне середовище.   
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ДОКТРИНА Р. ЧЕЙНІ У КОНТЕКСТІ  

ГЛОБАЛЬНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ ТЕРОРИЗМУ 

 

Віце-президент в адміністрації президента Дж. У. Буша Річард 

Чейні мав безпрецедентний вплив. На відміну від своїх 

попередників, які займалися окремими питаннями державної 

політики, переважно внутрішньої, Чейні брав активну участь у 

виробленні зовнішньої політики США після терористичних атак 11 

вересня 2001 р. На нього працював цілий штаб помічників і 

радників, що допомагав формулювати теоретичні засади «війни 

проти тероризму», проголошеної президентом Бушем невдовзі 

після терактів. Оскільки повалення режиму талібів в Афганістані і 

ліквідації осередків Аль-Каїди на території країни виявилося 

недостатньо, продовженням «війни проти тероризму» стала 

боротьба проти режиму С. Хусейна в Іраку. Підстав для цього було 

багато: 

− співпраця іракського керівництва з Аль-Каїдою (що так і не 

вдалося довести); 

− намагання здобути ядерні матеріали для реалізації власної 

«ядерної програми» (очевидних доказів цього не знайшлося); 

− наявність зброї масового знищення (інформацію американської 

розвідки було складно перевірити, тому скористалися доказами 

британської розвідки); 

− тривале перешкоджання роботі міжнародних інспекцій щодо 

нагляду за ліквідацією хімічної і біологічної зброї на території 

країни і порушення інших зобов’язань, визначених резолюцією 

687 Ради Безпеки ООН від 3 квітня 1991 р. (С. Хусейн у 1997 р. 
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вигнав частину інспекторів за звинуваченням у шпигунстві, а 

наприкінці 1998 р. інспекторам довелося остаточно залишити 

Ірак через безперспективність подальшої роботи); 

− невиконання вимог резолюції 1441 Ради Безпеки ООН від 8 

листопада 2002 р. (іракське керівництво продовжувало 

маніпулювати, робило вигляд, що погоджується 

співпрацювати, а насправді надавало міжнародним експертам 

застарілу й неактуальну інформацію щодо своїх озброєнь, 

сподіваючись на розкол серед постійних членів Ради Безпеки, а 

саме на те, що Франція і Росія не поділяли жорсткої позиції 

США та Великої Британії щодо Іраку). 

Однак навіть у сукупності ці підстави не легітимізували збройну 

інтервенцію в Ірак, яку планували в адміністрації Буша ще до 

терактів 11 вересня, а вже детальніше – з кінця листопада 2001 р. На 

допомогу прийшла доктрина Чейні, або т. зв. «доктрина одного 

відсотка». Спочатку це була реакція віце-президента на 

повідомлення директора ЦРУ Дж. Тенета про ймовірність контактів 

Ummah Tameer-e-Nau (пакистанської організації «Ісламське 

відродження», що володіла технологією виготовлення ядерної 

бомби) з представниками Аль-Каїди. Подібні загрози під час 

другого місяця антитерористичної кампанії в Афганістані вимагали 

ретельної уваги і реагування у спосіб, ще не визначений офіційно. 

Чейні сказав: «Якщо існує хоча б один відсоток того, що пакистанські 

вчені допомагають Аль-Каїді здобути ядерну бомбу, ми повинні 

трактувати це як очевидне у контексті нашої відповіді» [3, p. 62]. 

Йшлося не про аналіз інформації чи знаходження неспростовних 

доказів, а саме про реакцію США. Відтак, «доктрина одного 

відсотка» стала ключовим означенням поведінки американської 

адміністрації у межах «війни проти тероризму». Оскільки 

президент Буш та його оточення не могли собі дозволити допустити 

новий напад на США, усі зусилля було спрямовано на завчасне 

виявлення будь-яких загроз національній безпеці країни з метою 

їхнього превентивного знешкодження. І бажано робити це 

якнайдалі від кордонів США. 
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Реагувати на загрозу з боку Іраку, згідно доктрини Чейні, були 

готові у військовому відомстві на чолі з Д. Рамсфельдом. Саме удар 

по Іраку, а не вторгнення в Афганістан, розглядали як серйозне 

свідчення рішучості США протистояти спонсорам тероризму. До 

слова, Ірак був чи не єдиною країною, де відкрито вітали теракти 11 

вересня. Позицію Чейні – Рамсфельда не поділяв держсекретар К. 

Пауелл, який наполягав на активнішому залученні механізмів ООН 

для контролю за військовими програмами Іраку. На думку Чейні, 

Ірак потрібно роззброювати, а не інспектувати [1, p. 284]. Після 

деяких вагань радник з питань національної безпеки К. Райс також 

зайняла радикальнішу позицію, не кажучи вже про президента 

Буша, який за характером був людиною дії. На відміну від свого 

батька – 41-го президента Дж. Буша, він не любив довгих роздумів, 

детального обговорення і комплексного аналізу питань, а приймав 

рішення швидше інстинктивно, послуговуючись порадами свого 

оточення, яке добирав за принципом особистої відданості і довіри. 

Чейні і Рамсфельд бачили у ньому сина президента, якому забракло 

рішучості виконати історичну місію – усунути від влади С. Хусейна 

ще у 1991 р. Незважаючи на те, що син не мав батькового досвіду 

ведення зовнішньої політики, а все ж намагався вийти з його тіні, у 

нього була можливість перевершити батька: спочатку повалити 

Хусейна, а завдяки цьому – переобратися на другий президентський 

термін [2, p. 517]. 

Доктрина Чейні відповідала і вимогам ситуації, і вимогам 

особисто президента Буша. Вона звільняла його від зайвої, як він 

вважав, аналітичної роботи у процесі прийняття рішень, давала 

змогу діяти імпульсивно і жорстко, обґрунтовувала такі дії 

превентивною необхідністю і демонструвала усьому світові 

готовність США беззастережно боротися з тероризмом. 

Сфокусований більше на тактиці, ніж стратегії, президент Буш 

інтуїтивно відчував, як втілювати в життя доктрину Чейні. Оскільки 

він добре знав і з великою повагою ставився до віце-президента, то 

наділяв його широкими повноваженнями і здатністю впливати на 

зовнішньополітичний процес. Своєю чергою, Чейні разом з 
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Рамсфельдом не лише зуміли переконати адміністрацію 

президента, виробивши альтернативу поміркованій позиції 

Пауелла і директора ЦРУ Дж. Тенета щодо Іраку, а й схилити на свій 

бік лідерів Демократичної партії. Колишній віце-президент і 

суперник Дж. Буша на президентських виборах А. Гор, старший з 

демократів у Сенатському комітеті з міжнародних відносин Дж. 

Байден, сенатор від штату Нью-Йорк Х. Клінтон, лідер демократів у 

Палаті представників Р. Гефардт вважали режим С. Хусейна 

загрозливим, який необхідно було змінити, але доцільніше це 

зробити за санкцією ООН [1, p. 283–284]. 

Однак президент Буш діяв прямолінійно, більше нагадуючи 

«Рейгана-молодшого», ніж Буша-молодшого. Переконаний у тому, 

що президенти самі визначають свій мандат, озброєний доктриною 

Чейні, він повів США в Ірак, незважаючи на критику і скептичне 

ставлення з боку лідерів Франції, Німеччини та Росії. Так поставала 

Велика стратегія США – лідера монополярного світу з глобальними 

інтересами, правом і здатністю діяти превентивно (і самостійно, 

якщо необхідно), змінюючи існуючий міжнародний порядок і не 

особливо переймаючись дотриманням загально визнаних норм і 

правил поведінки. 
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КОНФЛІКТОГЕННІ ЧИННИКИ ТА СУЧАСНІ  

ВИКЛИКИ У КОНТЕКСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ  

ПРИДНІСТРОВСЬКОГО КОНФЛІКТУ  

 

1) Нещодавні кардинальні внутрішньополітичні зміни у 

Республіці Молдова (перемога на президентських виборах лідерки 

проєвропейського табору політичних сил та прихильниці ревізії 

наявних підходів до врегулювання Придністровського питання Маї 

Санду) та недавня реаскалація й розмороження схожого за певними 

ознаками Нагірнокарабахського конфлікту та як наслідок – суттєва 

модифікація усталеного статус-кво у цілому регіоні Південного 

Кавказу зумовлюють актуалізацію та звернення уваги до іншого 

замороженого конфлікту на пострадянському просторі – конфлікту 

у Придністров’ї.  

2) Слід згадати, що Придністровський конфлікт – затяжний 

етнополітичний територіальний конфлікт між центральним 

урядом Республіки Молдови і самопроголошеною в 1990 р. 

Придністровською Молдавською Республікою (ПМР) за суверенітет 

над східними районами Молдови, розташованими на лівому березі 

ріки Дністер (Придністров’ям). Загострення відносин між 

Кишиневом і Придністров’ям відбулось у 1989-1990 рр. і було 

обумовлене прагненням прорумунськи налаштованого 

республіканського керівництва до посилення зв’язків з Румунією, в 

той час як еліти та населення Придністров’я орієнтувались на 

збереження цілісності СРСР та розвиток економічної співпраці з 

Україною і Росією. Ескалація протистояння між Кишиневом і 

Тирасполем досягла свого піку  на початку 1992 р., коли 

республіканський уряд ввів 28 березня в країні надзвичайний стан і 

локальні сутички між збройними формуваннями Молдови і ПМР 
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переросли у масштабний збройний конфлікт. Придністровські 

формування отримали підтримку з боку російської 14-ї армії, 

дислокованої в регіоні, на їх стороні виступили також добровольчі 

загони з Росії та України. Під тиском РФ Кишинів був змушений 

погодитись на перемир’я, так і не відновивши свій суверенітет над 

Придністров’ям. 

3) Підтримання порядку зоні безпеки взяли на себе тристоронні 

російсько-молдовсько-придністровські миротворчі сили. Проте 

сторони не зуміли досягти повного врегулювання конфлікту, що 

зайшов в глухий кут, оскільки центральна влада Молдови прагне 

врегулювання на основі збереження суверенітету над 

Придністров’ям та територіальної цілісності Молдови, в той час як 

керівництво ПМР розглядає переговорний процес як діалог двох 

суверенних держав. Кишинів однією з основних перепон на шляху 

врегулювання конфлікту вважає присутність в регіоні  російської 14-

ої армії (перетвореної у 1995 р. в групу військ), в той час як ПМР 

розглядає її як фактор збереження миру і стабільності. Загалом 

перспективи врегулювання Придністровського конфлікту 

залишаються невизначеними. Як і НКР, Придністровська 

Молдавська Республіка залишається абсолютно невизнаним 

суб’єктом з боку усіх держав світу і не має легітимного міжнародно-

правового статусу. 

4) Незважаючи на певні зрушення у переговорному процесі 

(«план Козака», «план Ющенка», формат «5+2»), загалом він 

протікає мляво та залишає невизначеними перспективи 

всеосяжного врегулювання Придністровського конфлікту. З одного 

боку конфліктуючі сторони не відчувають тієї ж гостроти ворожості, 

яка спостерігалась на початку 1990-х років, з іншого боку за          30-

річний період Придністров’ю вдалось сформувати попри своє 

невизнання жодною державою-членом ООН максимально 

можливий набір державної атрибутики, який би свідчив про його 

окремішність: органи влади, кордони, армію, судову систему, власну 

валюту тощо, тоді як Молдова незмінно наполягає на унітарному 

реінтеграційному розв’язанні придністровського питання 
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виключно в рамках територіальної цілісності країни, будучи 

готовою надати Тирасполю щонайбільше особливий правовий 

статус всередині РМ.  

5) За 30 років Кишинів і Тирасполь виробили взаємну систему 

стримувань та противаг стосовно один одного, що блокує 

можливість комплексного вирішення конфлікту. Придністровська 

проблема складається на сьогодні з кількох ключових аспектів, а 

саме: а) подолання негативних наслідків конфлікту, зокрема 

відновлення економічної торгівельної взаємодії, транспортного 

сполучення між обома берегами Дністра, налагодження 

співробітництва у гуманітарній сфері та не в останню чергу 

подолання контрабанди, транскордонної злочинності та 

нелегальної міграції; б) розміщення військ Російської Федерації на 

території ПМР у формі миротворчого контингенту та залишків 

колишньої 14-ї армії у вигляді Оперативної групи російських військ 

(ОГРВ) та в) визначення політико-правового статусу Придністров’я. 

Врегулюванню вище вказаних аспектів перешкоджають політичні, 

безпекові, економічні, соціальні фактори конфліктогенності на 

глобальному, регіональному та локальному рівнях, зокрема 

геополітичне протистояння Росії і Заходу в умовах південно-

східного розширення НАТО та використання Москвою 

придністровського чинника для стримування євроінтеграційного 

курсу Молдови та певною мірою України; політична, економічна та 

фінансова залежність Тирасполя і частково Кишинева від Росії, 

насамперед в енергетичному секторі; зацікавленість еліт обох 

берегів Дністра, Росії, України та Румунії у збереженні «статус-кво», 

а саме у недостатній контрольованості кордонів, збереженні 

тіньових контрабандних схем; взаємна недовіра між берегами 

Дністра помножена на тривалий досвід окремого існування, 

негативну пропаганду обох сторін через ЗМІ, а також традиційну 

вибухонебезпечну мовну проблему у міжлюдських стосунках по 

обидва береги Дністра. Усі ці та інші аспекти свідчать на користь 

консервації актуальної ситуації в регіоні та віддаляють перспективи 
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всеосяжного врегулювання Придністровського конфлікту на 

невизначений термін. 

6) Утім, актуальні тенденції у розвитку країн пострадянського 

простору – поступова втрата Російською Федерацією визначального 

впливу як на внутрішньополітичні (перемога проєвропейських сил 

у Молдові, затяжні громадянські протести у Білорусі проти 

владного режиму, який користується підтримкою Москви, 

зміцнення та поглиблення євроатлантичного курсу України та 

Грузії), так і на регіональні й міжнародно-політичні процеси (втрата 

свого виняткового становища та впливу у Південному Кавказі на 

користь Туреччини, Центральній Азії на користь КНР, загалом у 

пострадянському регіоні на користь ЄС та США) – дозволяють 

припускати, що із деградацією ключового «утримувача та 

бенефеціара» заморожених конфліктів, а відтак і «поясу 

нестабільності» у цілому регіоні з’являться нові можливості для 

комплексних довгострокових заходів із всеосяжного врегулювання, 

зокрема, Придністровської проблеми. 

7)  У цей контекст вписується і доволі рішуча заява новообраної 

президентки Молдови про необхідність виведення Оперативної 

групи російських сил у складі близько 1700 військовослужбовців з 

території Придністров’я як ключової передумови для мирного 

врегулювання конфлікту. Нагадавши, що перебування там 

російських військ не має під собою жодного юридичного підґрунтя, 

а радше навпаки – суперечить Конституції РМ, яка визначає 

Молдову як позаблокову та нейтральну державу, де неприпустима 

постійна присутність іноземних військ*, а також Стамбульським 

зобов’язанням самої РФ про виведення своїх сил з території 

Придністров’я до 2002 року (!), Санду з огляду на відсутність будь-

якої небезпеки збройної ескалації виступила за перетворення 

миротворчої місії, яка ґрунтується на молдовсько-російському 

договорі 1992 року, на цивільну місію під егідою ОБСЄ. 

 
* Рішення Конституційного суду Республіки Молдова від 2 травня 2017 року. 
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8) Утім, негайна різка заява Москви про безвідповідальність 

таких заяв, неготовність прийняти таку вимогу, адже це, мовляв, 

навряд чи допоможе врегулюванню і може призвести до серйозної 

дестабілізації в регіоні свідчить про малу ймовірність швидкого 

розв’язання проблеми, як це було у випадку з Нагірним Карабахом, 

де Азербайджану вдалось скористатись сприятливою міжнародно-

політичною кон’юнктурою, заручитись підтримкою Туреччини, 

реалізувати свою військово-технічну та економічну перевагу над 

противником та не в останню чергу «прикрити» свої агресивні дії 

солідною та загальновизнаною міжнародно-правовою аргумен-

тацією.  

9) Більш ймовірним сценарієм виглядає продовження 

замороженого стану конфлікту із посиленням міжнародного тиску 

на Москву, яка, вочевидь, наполягатиме на подальшому перебуванні 

своїх сил до досягнення прийнятного для себе формату (федера-

лізації Молдови з можливістю через новостворених федеральних 

суб’єктів (Придністров’я та, ймовірно, Гагаузії) контролювати та 

впливати на внутрішню та зовнішню політику держави), тоді як 

новообрана проєвропейська партія влади спробує піти «україн-

ським сценарієм», уникаючи усіх російських нормативних пасток, 

на кшталт легімітизації ПМР чи федералізації країни, позбуваючись 

енергетичної, фінансово-економічної залежності від Москви, 

активізуючи та поглиблюючи співпрацю з Європейським Союзом, 

причому із застосуванням м’яких, гнучких, та лояльних підходів 

щодо Придністров’я. Така інклюзивна політика у формі 

економічної підтримки, розбудові стратегічних інфраструктурних 

проектів, відкриття ринків для придністровської продукції можуть 

сприяти відновленню діалогу про реінтеграцію Молдови без 

деструктивних посередників з Москви та переведенню переговор-

ного процесу з гуманітарної та соціально-економічної площини у 

формат обговорення політичного та безпекового статусу Придні-

стровського регіону на умовах сталої та ефективної реінтеграції 

країни.  
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АНТИПОЛЬСЬКІ НАРАТИВИ В ПРОРОСІЙСЬКИХ 

ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ ЗМІ БІЛОРУСІ  

(НА ПРИКЛАДІ SPUTNIK.BY) 

 

Напередодні президентських виборів у Білорусі в 

проросійських ЗМІ почав посилюватися наратив “польської 

загрози” для білоруської держави. Окремі пропагандистські 

ресурси публікують матеріали, в яких Польща позиціюється як 

імперіалістична, агресивна русофобська держава, яка є загрозою 

для Білорусі і є маріонеткою Заходу. Крім того, політична криза в 

Білорусі, яка почалася у серпні 2020 року, дала поштовх появі 

великої кількості матеріалів з характерною антипольської 

спрямованістю. 

Одним з популярних російських ЗМІ в Білорусі, на якому 

розміщено значну кількість матеріалів присвячених даній тематиці, 

є Sputnik.by. Даний матеріал підготовлений на основі моніторингу 

аудіо, відео та текстового контенту веб-ресурсу Sputnik.by в 2019-2020 

роках. У жовтні 2020 року кількість унікальних відвідувачів сайту 

становила 3,69 млн., при загальній кількості переглядів 8,59 млн. в 

місяць. 

Головними пропагандистськими наративами використовува-

ними Sputnik.by, покликаними формувати серед білорусів 

негативний образ польської держави можна назвати такі: 

1) Польща – агресивна імперіалістична держава; 

2) русофобська польська держава є маріонеткою США і НАТО; 

3) Польща інспірує політичну криза в Білорусі; 

4) врятувати Білорусь від Польщі може тільки союз із Росією. 

Розглянемо докладніше кожну із наведених тез, і 

використовуючи конкретні цитати проілюструємо як висвітлюється 

польська тематика на Sputnik.by. 
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Агресивна імперіалістична Польща, яка має територіальні 

претензії до Білорусі і розглядає сусідню державу виключно з 

метою подальшої територіальної експансії 

Певна частка контенту Sputnik.by присвячена темі 

територіальних зазіхань Польщі. При цьому, не наводиться 

належної аргументації цього твердження і не називається реальних 

фактів, які б свідчили про таку загрозу [1]. У деяких випадках на 

сайті тиражують новини в яких висвітлюються звинувачення з 

білоруської сторони і спростування з польського боку [2],[3],[4],[5]. 

Така риторика є співзвучною із заявою Олександра Лукашенка 

щодо Польщі, яка за його словами, “чекає, коли Гродненська 

область відійде їй” [6]. Теза про загарбницькі устремління Польщі є 

однією з іпостасей наративу про ворожий Захід, який за допомогою 

польської держави просуває свої деструктивні інтереси в регіоні і 

Білорусі, зокрема [7]. 

“Бажання стати регіональною імперією ніхто не приховував, і в 

даному випадку вони [Польща] протистоять в регіоні Росії, реалізуючи 

це на різних рівнях” [8]. 

Дискредитація польської держави і позиціювання її як 

маріонетки та васала США і НАТО, які спільно штучно 

створюють напруженість на кордонах з Росією і Білоруссю 

Зростання кількості публікацій в яких просувався вказаний 

наратив, зв’язується з проведенням Польщею спільних військових 

навчань в рамках НАТО, або у відповідь на повідомлення про 

розширення військової інфраструктури на території Польщі. 

Наприклад, як загострення ситуації в Східній Європі розглядається, 

зокрема, проведення Польщею спільно з США військових навчань 

Defender Europe 2020 [9]. 

Іноді, коментатори Sputnik.by використовують відверто 

емоційну і зневажливу риторику по відношенню до польської 

держави: “Білий дім і Пентагон стали робити ставку на Польщу як на 

головний антиросійський плацдарм, антиросійський кулак, зробивши 

країну “ватажком на районі”.  Польща зображується не як “добрий 
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сусід, а як головний бульдог США, якого Трамп смикає за повідок, а він 

готовий гавкати на Москву” [10]. 

“Потрібно особливо відзначити, що польське керівництво не просто 

“задерши штани біжить за комсомолом”, а самостійно ініціює різні 

мілітаристські проекти, причому так, що в публічному просторі 

створюється відчуття, ніби Вашингтон навіть стримує войовничий 

запал своїх польських союзників” [11]. 

Політична криза в Білорусі, з-поміж іншого, викликана 

зовнішнім тиском, у тому числі з сусідньої Польщі 

Ця теза почала активно реалізовуватися з серпня 2020 року. У 

такому контексті, Польща разом з Литвою позиціонуються як 

найбільш зацікавлені сторони у дестабілізації ситуації всередині 

Білорусі і здійснюють різноманітну деструктивну діяльність в 

даному напрямку: “Польща з Литвою зараз здійснюють синхронну 

політику. Суть цієї політики в тому, щоб втягнути якомога більшу 

кількість країн Євросоюзу в білоруську кризу…  Криза, в якій опинилася 

республіка - багато в чому рукотворна. І “ручки” ростуть саме звідти. 

Тому, зараз вони реалізують свою стратегію для того, щоб поглибити 

політичну кризу всередині республіки” [12]. 

“І Польща, і Литва – зацікавлені сторони, відповідно, вони ніколи не 

можуть бути посередниками. Окупантами можуть, посередниками-

ні” [13]. 

Як інструмент польського впливу розглядається також ставка 

Польщі на білоруське суспільство, а не на еліту. Відзначається, що 

такий вплив здійснюється, з-поміж іншого, за допомогою стипендії 

імені Кастуся Калиновського, “яка видається білоруським студентам, 

які беруть участь в акціях протесту” [14]. 

Тільки Росія врятує Білорусь від ворожої Польщі 

Даний наратив виходить за рамки антипольської риторики і 

просуває тезу про необхідність орієнтації на Росію як 

безальтернативний історичний і цивілізаційний орієнтир. На сайті 

Sputnik.by цій темі присвячено окремий розділ під назвою 

“Інтеграція з Росією” [15].  
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“І я б не запевняв, що при сприятливих обставинах Варшава не 

спробує силою відновити історичну справедливість. Причому якщо 

Білорусь рятує союз з Росією, то іншим сподіватися нема на кого” [16]. 

“Зараз Вільнюс з Варшавою намагаються втягнути в цю кризу 

[президентські вибори в Білорусі 2020 року], в тому числі, і весь 

Європейський союз, але завдяки жорсткій позиції Росії цю кризу на рівні 

Євросоюзу вдалося обмежити” [17]. 

“У разі реальної військової загрози від військових об’єктів на 

території Польщі (аж ніяк не важливо, чиї вони – американські або 

польські) один щебінь залишиться” [18]. 

“Історія вимагає від Мінська і Москви державної мудрості і 

економічних компромісів, більшого згуртування і співробітництва в усіх 

сферах, включаючи сфери бойового застосування військ ” [19]. 

Паралельно, нав’язується теза про те, що Білорусь і Росію потрібно 

розглядати як одне ціле, в єдиному цивілізаційному просторі, до 

якого будуть інтегруватися інші пострадянські республіки, а 

білорусько-російський союз є флагманом цього процесу [19]. 

Підсумовуючи, зауважимо, що переважна більшість новинних 

повідомлень на Sputnik.by пов’язаних з Польщею, не є політично 

заангажованими і мають нейтральний характер. Тому, в кількісному 

співвідношенні, від усього наявного потоку новин, які стосуються 

польської тематики, відсоток відкрито пропагандистських 

матеріалів не є високим. Такий підхід дозволяє дозовано і 

ненав’язливо подавати цільовій аудиторії інформацію і просувати 

необхідні тези. Пропагування антипольських наративів 

здійснюється через проросійськи орієнтованих коментаторів та 

оглядачів, які паралельно нав’язують білоруській аудиторії 

російськоцентричну картину світу. Розглянуті аудіо та 

відеоматеріали розміщені на сайті, зазвичай, є однобокими і 

представляють тільки суб’єктивні , часто не підкріплені фактами 

тези без належного розкриття суті проблеми. 
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ГІБРИДНА ВІЙНА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ КРИЗ ТА 

КОНФЛІКТІВ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ І АЗЕРБАЙДЖАНУ 
 

Під час активного розвитку конфлікту та після його завершення 

важливу роль мають засоби масової інформації, які формують 

думку аудиторії про саме явище та його наслідки. Розвитку будь-

якого конфлікту багато в чому сприяють саме засоби масової інфор-

мації, які, маніпулюючи думками аудиторії та пропагуючи певні 

ідеали, зумовлюють виникнення реакції своєї аудиторії, яка в по-

дальшому й впливає на перебіг конфліктної ситуації. Саме тому 

вивчення характеру гібридної війни та ролі ЗМІ під час конфліктів у 

Нагірному Карабаху й в Україні набуває дедалі більшої 

актуальності.  

Азербайджан має дуже схожу історію з Україною. Тюркські 

народи з українськими народами більшою мірою є послідовними 

партнерами. За винятком окремих епізодів в історії. Але в цілому ці 

народи жили в співдружності. Як за часів Київської Русі, так і за часів 

Османської імперії. Сьогодні, можна констатувати, що дружба 

України і Азербайджану є міцною і відіграє велику роль в сучасному 

європейському світі.  

Сучасні події на сході України та у Нагірному Карабаху 

експерти називають гібридною війною зі сторони Росії. Росія веде 

гібридну війну проти цивілізованого світу. І в ситуації з 

Азербайджаном, вони публічно намагаються показати нібито 

нейтральність. А за спиною використовують своїх агентів на 

території України, щоб посварити Україну з Азербайджаном – це на 

міжнародній арені їм найвигідніше. Гібридна війна (англ. Hybrid 

warfare ) –  це змішання класичного ведення війни з використанням 

нерегулярних збройних формувань [2]. 
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Держава, яка веде гібридну війну, здійснює операцію з 

недержавними виконавцями – бойовиками, групами місцевого 

населення, організаціями, зв'язок з якими формально повністю 

заперечується. Ці виконавці можуть робити такі речі, які сама 

держава робити не може, тому що будь-яка держава зобов'язана 

слідувати Женевської конвенції та Гаазької конвенції про закони 

сухопутної війни, домовленостям з іншими країнами. 

Таким чином, багато впливової та недійсної інформації 

пропагується недержавними формуваннями. Саме це має місце в 

подіях на Донбасі та Нагірному Карабаху. Також особливістю 

зазначених конфліктів є їх потужна інформаційна складова, яку за 

правом можна вважати інформаційною війною. 

Відомо, що важливим та й найголовнішим напрямом 

діяльності сучасних ЗМІ є висвітлення політичних конфліктів. Саме 

на суперечках, проблемах чи будь-яких негараздах базується 

більшість новин ЗМІ. Засоби масової інформації, висвітлюючи 

проблему, мають можливість не просто передати факт, а й 

вплинути на його сприйняття аудиторією, сформувати конкретну 

думку про подію чи явище, зумовити виникнення позитивних чи 

негативних емоцій. Як правило, методами інформаційної війни є 

викид дезінформації, або подання інформації у вигідному для себе 

ключі. Дані методи дозволяють спотворювати оцінку того, що 

відбувається насправді, деморалізувати громадян, і, в перспективі, 

забезпечити перехід на сторону інформаційного агресора. 

Дивлячись на легкість, з якою агресори заволоділи як 

аналоговим так і цифровим ефірним наземним телебаченням 

України, можна стверджувати про недостатній рівень інформа-

ційної безпеки, або небажання протидіяти в першу чергу на 

технологічному, а не військовому рівнях.  

Як військовий конфлікт у Нагірному Карабахі й на Донбасі, мав 

чітко виражену та розгалужену гібридну складову. Вона містила в 

собі весь комплекс заходів для отримання переваги не лише на полі 

бою, але й в інформаційному просторі. Окремо можна виділити 

такі складові інформаційно-психологічної боротьби під час 
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військових дій: контроль за каналами передачі інформації, введення 

цензури; створення та поширення класичних агітаційно-

пропагандистських матеріалів з метою підвищити бойовий дух 

власної армії та населення, або дискредитувати армію та населення 

супротивника; використання емоцій під час створення 

пропагандистського контенту, hate speech для супротивника, 

пафосно-переможна риторика для власного населення; створення 

та поширення фейків, відвертої дезінформації та мізінформації; 

поширення чуток, зокрема з використанням сучасних каналів, 

(зокрема, SMS та месенджерів), як першоджерела дезінформації; 

використання лідерів суспільної думки в пропагандистських акціях; 

намагання пропагандистів посіяти розбрат між урядом та народом; 

маніпулювання почуттями; боротьба у кіберпросторі, атаки хакерів. 

Особливу увагу України має пригорнути використання 

пропагандистів, які раніше були залучені до інформаційного 

супроводу анексії Криму та російсько-української війни, до 

висвітлення подій навколо Нагорного Карабаху, а також намагання 

зобразити Україну державою, яка прямо чи опосередковано сприяє 

веденню бойових дій у Нагірному Карабаху [1]. 

Так, Україна в умовах «гібридної війни» вперше за роки 

незалежності зазнала найбільш серйозного випробування. Усі три її 

простори – фізичний, інформаційний та віртуальний – виявилися 

не готовими до цього. Україна понад шість років відстоює 

нелегітимність анексії Криму Росією та створення маріонеткових 

держав у Луганській та Донецькій областях. Немає висновків щодо 

позиціонування України та Росії в міжнародному інформаційному 

полі, налагодженої інформаційної роботи на окупованих терито-

ріях, інформаційної роботи з примирення всередині України.  

Що ж стосовно конфлікту у Нагірному Карабасі, то Президент 

Азербайджанської Республіки І. Аліев, Прем'єр-міністр Республіки 

Вірменія Н. Пашінян і Президент Російської Федерації В. Путін, 

оголосили про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні 

нагірно-карабахського конфлікту з 10 листопада 2020 р. 

Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на 
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займаних ними позиціях. Термін перебування миротворчого 

контингенту Російської Федерації – 5 років з автоматичним продов-

женням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із сторін не заявить 

за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити 

застосування даного положення. З метою підвищення ефективності 

контролю за виконанням домовленостей розгортається миротвор-

чий центр по контролю за припиненням вогню. Республіка 

Вірменія повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарський, 

Агдамський і Лачинський райони, при цьому в Лачинський кори-

дор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного 

Карабаху з Вірменією не зачіпаючи г. Шушу, де будуть розміщені 

російські миротворці [2]. Протягом трьох років буде прокладена 

альтернативна дорога в обхід Лачинського коридору, а також 

сторони погодилися забезпечити будівництво нових транспортних 

комунікацій, що зв'язують Нахчиванську Автономну Республіку з 

західними районами Азербайджану. Азербайджан гарантує 

безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних 

засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним 

сполученням між західними районами Азербайджану і Нахічевані 

здійснюватимуть органи Прикордонної служби ФСБ Росії. [3]. 

Таким чином, на прикладі Азербайджану та України бачимо, 

що інформація сьогодні є справжньою потужною силою в руках 

влади. Але інформація сама по собі є сировиною. Саме цьому уряди 

тоталітарних держав намагається контролювати ЗМІ з метою впли-

ву на свідомість і дії людей. На жаль, часом передові ЗМІ демокра-

тичних країн також перетворюються в інструмент пропаганди. Так, 

впливовий європейський аналітичний портал EU Reporter 

опублікував статтю, де зроблений детальний аналіз того, як деякі 

західні ЗМІ відкрито упереджено висвітлюють вірмено-азербай-

джанський конфлікт навколо Нагірного Карабаху [4]. Це явища у 

сучасному світі називають пропагандою нового типу, яка 

використовує насамперед психологічний вплив. Незважаючи на це 

медіа повинні забезпечувати вільний неупереджений доступ 
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розповсюдження інформації. Так само як у сучасному світі існують 

свободи пересування, вільна торгівля та досконала конкуренція.  

Тому, телеканали та радіостанції, що поширюють 

дезінформаційний контент потрібно позбавляти ліцензії. Зокрема, 

відстежувати це повинна Нацрада з питань телебачення та 

радіомовлення. Не менш важливими є механізми державного 

регулювання з програмного наповнення суспільних мовників. 

Програмна політика повинна бути чітко визначена. Зокрема, 

глядачеві має гарантуватись незалежне висвітлення всіх точок зору, 

показ фактів і подій без перекручування і політичного забарвлення. 

На законодавчому рівні мають бути прописані випадки, в яких 

мовник несе відповідальність за інформацію, яку він повідомляє, 

висвітлюючи діяльність органів державної влади.  
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СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ  

РЕГІОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ НА ПРИКЛАДІ НДР  

У КІНЦІ 80-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РР. ХХ СТ. 

 

Кінець 80-х – початок 90-х рр. ознаменувався масштабними 

змінами на території сучасної Німеччини. В НДР (Німецька 

Демократична Республіка) під впливом революційних подій в 

інших країнах Східної та в Центральної Європи відбувалась 

цілковита трансформація суспільно-політичного життя. Отже, на 

перший план вийшли соціально-політичні протиріччя, котрі не 

вирішувались роками. Зокрема простежується  невдоволення, а в 

подальшому і обурення політикою влади. Витоки цього відношення 

можна знайти по-перше в соціально-економічному розвитку країни 

яка з середини 70-х років вступила в епоху застою. Так, наприклад в 

1977-1979 році у зв’язку зі світовим ростом цін на енергоносії в НДР 

спалахнула криза. Грошей в державній казні не вистачало і тому  

керівництвом НДР було прийнято рішення обов’язкового обміну 

валюти іноземними громадянами при відвідуванні Східного 

Берліну [1, с. 135]. В першу чергу це стосувалось німців з ФРН. Більш 

того спроби наповнення бюджету привели до вилучення почтовими 

відомствами валюти які були уложенні в почтові відправлення з 

ФРН. Проте ці спроби не дали якісного результату. Як висновок на 

1989 рік зовнішня заборгованість держави склала 50 млрд. 

західнонімецьких марок. Для порівняння в 1971 році – 2 млрд., в 1981 

році – 10 млрд. марок. По-друге, простежувались негативні фактори 

пов’язані зі збільшенням витрат на соціальну сферу [2, с. 110].  

Зокрема це стосувалось дорогої житлової програми яка по суті, 

знизила об’єм інвестицій в розвиток виробництва та оновлення 

застарілого обладнання. Так, наприклад на 1989 рік зношення 

обладнання становило 50 % в промисловості та 65 % у сільському 
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господарстві [5, с. 167]. З цієї причини більшість підприємств 

функціонуючих на території НДР після об’єднання з ФРН 

припинили своє існування. До цього ж можна зазначити і те що 

керівництво НДР передбачало підвищення економічного росту за 

рахунок експорту товарів в країни соцтабору, а також на здобуття 

західних кредитів [3, с, 253]. Як висновок ці отримані кредити йшли 

не на закупку нових технологій чи інвестиції в наявне виробництво, 

а на імпорт сировини для застарілих підприємств  та товарів 

широкого вжитку. В наслідок цього ріс зовнішній вищезазначений 

борг, який  так, чи інакше впливав на все населення держави. Що 

стосується політичних процесів то у цей період формувались 

громадські об’єднання та гуртки, які бажали негайних змін в країні. 

Зокрема засовуються опозиційні демократично налаштовані 

угрупування такі  як: «Демократичний прорив», «Об’єднані ліві» та 

«Новий Форум» (НФ) [4, с. 130].  Однак ключову роль в розбудови 

демократичних процесів в НДР стало анулювання конституційного 

положення, яке закріплювало керівну роль СЕПН [8, с, 110]. 1 грудня 

1989 року партії, які входили до правлячого блоку, а саме ХДСН 

(Християнсько-демократичний союз Німеччини), НДПН (Наці-

онал-демократична партія), ДСПН (Демократична селянська 

партія) та  ЛДПН (Ліберально-демократична партія),  нарешті отри-

мали самостійність [5, с. 7]. Все це привело до неабиякого піднесення 

населення Східної Німеччини, яке жадало швидких змін суспільно-

політичного устрою НДР аж до закликів об’єднання з ФРН.  

І найголовнішим чинником регіональних конфліктів в НДР 

стало падіння тоталітарного режиму в 1989 році, коли 

вищезазначені партії отримали самостійність [3, с. 261]. Були 

відкриті кордони, новостворені партії СДПН, ВДП та НСС 

(Німецький соціальний союз) почали співпрацювати зі своїми 

колегами за заходу Німеччини. Все це поглиблювало інтеграційні 

процеси, котрі переросли в подальше переформовування регіону [9, 

с, 25]. Населення Східної Німеччини почало вільно перетинати 

кордон та бачити реальну ситуацію в ФРН. Все це в решт-решт 
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призвело до об’єднання НДР та ФРН в єдину Німеччину, яке 

трапилось 3 жовтня 1990 року [7]. 

Таким чином, велику роль в прискоренні вирішення 

довготривалого регіонального конфлікту на Східної Німеччини 

зіграли саме соціально-політичні чинники, а саме: 

1)  економічні проблеми пов’язані з застарілою технікою 

виробництва та великі кредити, які керівництво НДР брало не на 

модернізацію підприємств, галузей, а на підтримку марки та на 

покупку сировини для вищезгаданих застарілих підприємств; 

2) трансформація партійної системи з утратою СЄПН керівної 

ролі привела до незалежного функціонування демократичних 

партій, а також створення осередків СДПН, ВДП та НСС та їх 

взаємодія с однодумцями з Західної Німеччини.  

Отже, за невеликий проміжок часу з 1989 по 1990 роки регіон 

Східної Німеччини пройшов еволюцію від протистояння до 

розрядки та подальшої стабілізації ситуації. Велику роль в цьому 

відіграло швидке формування якісної партійної системи з активним 

співробітництвом керівників партій з західними колегами. На 

відміну від інших країн колишнього соцтабору демократичні партії 

НДР без усяких проблем інтегрувались в загальну німецьку 

партійну систему показавши приклад безкровного вирішення 

регіональних конфліктів.   
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DYPLOMACJA JAKO NARZĘDZIE WOJNY INFORMACYJNEJ 

 

Wojna informacyjna jest dziś jednym z najważniejszych sposobów 

walki o dominację w polityce, a działaniom tym niezwykle trudno 

przeciwdziałać, gdyż wciąż nie wykształciliśmy barier mogących 

zapobiegać propagandzie, dezinformacji, manipulacji czy fake newsom.  

Kształtowanie treści informacji oraz wpływanie na sposób ich 

interpretacji dotyczy całych społeczeństw i szerokiego spektrum 

tematycznego. Są to doniesienia w zakresie polityki, ekonomii, 

bezpieczeństwa narodowego, ale też historii, sztuki, kultury czy zdrowia, 

czego przykładem tzw. ruchy antyszczepionkowe. Działania takie mogą być 

preludium do walk zbrojnych w tradycyjnym rozumieniu, ale zwykle 

skutkują destabilizacją sytuacji w kraju, kształtują poglądy, sympatie i 

antypatie polityczne, nastroje społeczne czy politykę historyczną. Często nie 

przynoszą natychmiastowych efektów, obliczone są na wiele lat, podczas 
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których następuje zmiana sposobu postrzegania rzeczywistości oraz szeroko 

rozumiany kryzys społeczny, polityczny, obronny i gospodarczy. W tego 

rodzaju walkę zaangażowani są ludzie i technika, w tym „inteligentne” 

programy komputerowe (boty). Działając na wielu frontach manipulują 

faktami, tworzą fake newsy, uprawdopodabniają kłamstwa, a prowokując 

konflikty wewnętrzne osłabiają pozycję państwa, czyniąc je bardziej 

podatnym na wpływy zewnętrzne.  

Obecnie coraz powszechniejsza jest wiedza o pracy internetowych 

trolli, znane są portale budujące narrację sprzyjającą określonym 

ugrupowaniom politycznym czy rządom, analizowane jest zaangażowanie 

kościołów i związków religijnych w tego rodzaju działania (tak, jak Cerkwi 

Prawosławnej). Jako tuba propagandowa Kremla identyfikowane są 

telewizyjny kanał Russia Today (RT), założony przez byłego ministra 

komunikacji Michaiła Lesina oraz rzecznika prasowego prezydenta Rosji 

Aleksieja Gromowa, agencja informacyjna RIA Novosti, finansowana z 

rosyjskiego budżetu, oraz przedsiębiorstwo medialne Rossija Siegodnia, 

powstałe na mocy dekretu Władimira Putina. Jednak rzadko zwraca się 

uwagę na wykorzystywanie do celów wojny informacyjnej placówek 

dyplomatycznych i ich pracowników, a przykładem takiej działalności jest 

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce. 

W tym przypadku podstawowym źródłem przekazu jest internetowa 

strona placówki. Prócz informacji konsularnych, tradycyjnie dostępnych na 

takich stronach, możemy zapoznać się na niej m.in. z wiadomościami na 

temat koncepcji polityki państwowej Federacji Rosyjskiej, rosyjskim 

poglądem na historię stosunków polsko-rosyjskich czy „historią Rosji w 

rosyjskich podręcznikach szkolnych”, w tym tą najnowszą. Dzięki temu 

odwiedzający stronę Ambasady mogą dowiedzieć się m.in., że w 2008 r. w 

Gruzji „Prezydent Rosji podjął decyzję o ochronie ludności i rosyjskich 

żołnierzy sił pokojowych” i dlatego „Armia rosyjska rozpoczęła operację 

wojskową w celu zmuszenia agresora [Gruzji] do przywrócenia pokoju”. 

Mogą także wyczytać, że w 2014 r. do władzy na Ukrainie doszli 

nacjonaliści, a po obaleniu prezydenta Wiktora Janukowycza 

zaproponowano „uchylenie ustawy nadającej językowi rosyjskiemu status 

języka regionalnego, co miałoby faktycznie oznaczać zakaz jego stosowania. 

W odpowiedzi na to rosyjskojęzyczni mieszkańcy południowych i 
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wschodnich regionów Ukrainy stanęli w obronie swoich praw”. Z kolei 

kreśląc „stosunki rosyjsko-polskie i kwestie bezpieczeństwa 

międzynarodowego” twórcy strony przedstawiają „tak zwaną” sprawę 

Skripalów czy „sytuację wokół Aleksija Nawalnego” – oczywiście z 

kremlowskiej perspektywy.  

Wiadomości te trudno uznać za priorytetowe w przypadku placówki 

dyplomatycznej, nie dotyczą działań ambasadora czy innych dyplomatów, 

kształtowania relacji polsko-rosyjskich, ani też spraw konsularnych. 

Ewidentnie ich celem jest budowanie określonego wizerunku Rosji i 

zaprezentowanie rosyjskocentrycznego punktu widzenia. Stosowane są 

zabiegi mające na celu dezinformację, jak w przypadku szeroko 

omawianego tak zwanego „kryzysu ukraińskiego”. Znamienne jest też 

umieszczenie w zakładce zatytułowanej „Mowa Niezależna: Najważniejsze 

teksty” wyłącznie przemówień Władimira Putina.  

Niewątpliwie za sprawą strony internetowej Ambasady FR w Polsce 

dyplomacja rosyjska podejmuje walkę na jednym z frontów wojny 

informacyjnej wykorzystując fakt, iż ludzie stali się bezradni wobec szumu 

informacyjnego, a choć istnieją możliwości weryfikacji wybranych treści, to 

większość odbiorców nie tylko nie posiada odpowiednich kompetencji, 

pozwalających to zrobić, ale wręcz nie czuje potrzeby, by poddawać 

wiadomości w wątpliwość. 
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ВПЛИВ ЗМІН В УМОВАХ КОНФЛІКТІВ: 

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 

 

У результаті реформ, котрі почали активно імплементо-

вуватися в Україні після Революції гідності 2013-2014 років,  можна 

відзначити окремі зрушення в соціальних і культурних статусах 

різних груп населення, а також зміни, що намітилися в системі 

цінностей громадян. Керуючись стратифікаційним підходом, що 

розвивається в західній соціології, можемо стверджувати, що цей 

процес перебуває під впливом трансформованої системи освіти. 

Однак, значна частина населення може відчувати такий вплив лише 

в зв’язку з набуттям масового характеру окремими новітніми 

ідейними течіями та підвищенням ролі інформації у суспільстві. 

Тенденції змін соціальної структури в Україні нині напряму 

пов’язані з війною, що триває на Сході: відбувається скорочення 

питомої ваги «традиційних» і зростання «нових» середніх 

прошарків населення, котрі відзначаються суттєвою специфікою 

ціннісних орієнтацій, сформованих на тлі поширення 

глобалізованої масової культури. Однак населення, котре проживає 

на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, 

відчуває вплив масової культури, сформованої російською 

пропагандою та ЗМІ, тому не може користуватися ані власним 
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інтелектуальним, ані професійним капіталом, затребуваним у 

прогресивному суспільстві. Середній клас тут «закритий» для 

проникнення представників інших груп, і каналами його 

поповнення можуть слугувати виключно лояльні до Росії спільноти, 

котрі сповідують відповідні культурні принципи. 

Технології формування таких принципів сприраються на 

технології становлення масової культури в умовах конфліктів, що 

часто відштовхуються від історичної обумовленості багатьох 

соціальних процесів і явищ, відзначаючи зростаючу залежність 

спільнот, в яких утрачені управлінські імпульси, від історичного 

минулого. У суспільних науках навіть утвердився спеціальний 

термін – path dependence – як залежність від пройденого шляху [1, 

c. 14]. Оскільки українська культурно-соціальна система протягом 

значного періоду часу складалася як система змішаного типу, її 

відмінною рисою є наявність великого різноманіття характеристик 

різних типів культур і відсутність чітко вираженої домінантної 

складової. Навіть у новому тисячолітті, поряд із появою елементів 

постіндустріального суспільства (зростання ролі людського чинника 

й інтелектуальних здібностей людини, розвиток інформаційно-

комунікативних технологій тощо), переважними в Україні 

залишаються риси індустріального суспільства (зростання технічної 

оснащеності праці, урбанізація і т. д.) і зберігаються й чітко 

виявляються окремі риси традиційного суспільства (розвиток 

особистих підсобних господарств, городництво, полювання тощо). 

Відповідно, можемо стверджувати, що в процесі формування 

суспільної системи зовнішнім акторам набагато легше здійснювати 

ідеологічний тиск на населення, нав’язуючи йому окремі культурні 

шаблони. Тим більше, що часто в умовах конфлікту окремі індивіди 

навіть не задумуються над тим, до якої цивілізації вони мають 

належати, – традиційної (російської) чи ліберальної (західної). 

Відносини циклічної конфронтації, які склалися між цими 

цивілізаціями в сфері внутрішньокультурних і соціальних зв’язків, 

стають причинами соціальних розколів (соціокультурного, політич-

ного, економічного тощо) і підсилюють ступінь невизначеності. 
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Саме тому для українського суспільства стали характерними 

«гібридні» ідеали, посилюється соціально-психологічний диском-

форт та зростають дезінтеграційні тенденції. 

Проміжні типи спільнот на практиці характеризуються 

неорганічністю змін, протистоянням моральних ідеалів, вико-

ристанням елементів відкритого суспільства для зміцнення 

закритості й навпаки. Змішаний тип українського суспільства є 

визначальним чинником особливостей динаміки соціуму й 

політично-соціальних інститутів. Характерними рисами культурно-

соціальних процесів залишається високий рівень їх дезорганізації, 

повільне просування до спільних принципів і канонів: така ситуація 

є прямою причиною розбалансування ситуації за рахунок 

конфліктогенної напруженості та постійного інформаційного тиску 

російських ЗМІ. Як результат, масова культура на Сході України 

формується за традиційними для РФ канонами, вбираючи всі 

недоліки механізму державного управління, значні патерналістські 

настрої людей, незатребуваність творчої ініціативи. 

Криза українського культурного середовища породжена і 

трансформацією національно-цивілізаційної ідентичності, яка 

пов’язана з потребою адаптації до реалій пострадянського існу-

вання, нової конфігурації влади і власності, масового освоєння нових 

соціально-політичних практик, норм, цінностей, установок. Для 

українців новою основою становлення соціально-економічної 

поведінки стають ліберально індивідуалістичні моделі, хоча значна 

частина вітчизняного суспільства на Сході так і не прийняла їх, не 

змігши успішно адаптуватися до пострадянських трансформацій: 

як результат, тут спостерігаємо формування нової, транс-

конфліктної культури, що характеризується масованим страхом 

загрози й ідеями постійного протистояння. 
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БЕЗПЕКА КОРОЛІВСТВА ШВЕЦІЯ: ВПЛИВ МІГРАНТІВ 

 

На сьогоднішній час Королівство Швеція будучи державою 

загального добробуту і протягом довгих років характеризувалася 

ліберальними підходами, тепер змушена переглядати реалії свого 

життя. Однією з причин такого стану справ стало те, що умиротворена 

і законослухняна країна зіштовхнулася з терористичною загрозою, при 

цьому в ЗМІ нерідко говорять про Швецію як про центр джихадистів. 

Характерні для сучасного періоду історичного розвитку процеси 

глобалізації спричинили трансформацію форм і методів тероризму, 

зміна його інституційної та ідеологічної платформи, призвели до його 

інтернаціоналізації. Протидіючи зростанню терористичної небезпеки, 

необхідно своєчасно розпізнати можливі больові точки і провести 

суспільно-державні профілактичні роботи, а саме, важливо виявити 

вогнища ураження, через які хвороба ззовні потрапляє в організм 

суспільства, а потім знешкодити її, що дозволить діагностувати і 

запобігти страшним наслідкам. 

Однією з таких вразливих точок для Швеції є проведена країною 

політика відкритих дверей. Гостинність по відношенню до біженців 

стала частиною національної ідентичності держави, яка пишається свої 

шляхетним відношенням і щедрістю до іноземців. Так, в роки Другої 

світової війни Швеція врятувала, приймаючи у себе, значну частину 

датських євреїв. У 1980-х країна прийняла іранців, еритрейців, 

сомалійців і курдів, в 1990-х - боснійців. На той момент щорічний 

наплив біженців до Швеції становив близько 40 тис. осіб, останнім 

часом ця цифра досягла 80 тисяч. 

Криза біженців, що почався влітку 2015 року, призвела до того, що 

в пошуках притулку до Швеції щотижня прибувало півтори тисячі 

чоловік; до вересня їх кількість збільшилася в чотири рази, а в жовтні 

число приїжджих становило вже близько 10 тис. чоловік в тиждень. 
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Швеція з населенням в 9,5 млн чоловік мала намір розмістити у 

себе 190 тис. біженців, що становило 2% від чисельності її населення [2]. 

У підсумку невелика Швеція прийняла набагато більше біженців в 

розрахунку на душу населення, ніж будь-яка інша країна в Європі. 

У Швеції очевидно, що одним з факторів ризику для громадської 

безпеки є координація міграційних потоків і протидії порушенням 

громадського порядку в нормальній життєдіяльності мігрантів. 

Координації вимагає і сама міграційна політика: «Швеція 

домагатиметься ширшого регіонального режиму захисту біженців та 

програми переселення біженців. Для сприяння досягненню цієї мети 

уряд має намір, зокрема: підтримувати постійну і тимчасову міграцію 

і повернення зі Швеції, в тому числі за допомогою скоординованих 

заходів зі боку відповідних органів; активно домагатися більш активної 

участі з боку ЄС і системи ООН знаходити власні шляхи розв'язання 

тривалих ситуацій з біженцями та внутрішніми переміщеннями; 

сприяти довгостроковим рішенням для біженців і вимушених 

переселенців, звертаючи увагу на їх конкретне становище і потреби в 

контексті двостороннього і багатостороннього розвитку 

співробітництва; активно просувати узгоджену політику ЄС в галузі 

надання притулку і міграції, яка підвищить здатність Європи 

забезпечувати захист нужденним; сприяти розвитку і тим самим 

сприяти боротьбі з бідністю і пригнобленістю і запобігати кризам та 

конфлікти, які змушують людей бігти за допомогою ефективних 

іноземних заходів в галузі політики, безпеки населення і оборони» [1]. 

Очевидно, що від координації дій правоохоронної системи 

залежить сама безпека населення: «Вони можуть включати в себе 

заходи по підготовці поліцейських сил країни або щодо посилення 

конституційного захисту громадян від зловживань і несправедливості, 

що здійснюються державою. Іноді дії можуть включати в себе щось 

основне, таке як установка і впровадження платіжної системи для 

забезпечення того, щоб солдати і поліцейські країни отримували 

заробітну плату. Добре управління сектором безпеки вимагає 

скоординованих дій з участю різних галузей політики і суб'єктів. 

Останні можуть включати юристів для надання допомоги в розробці 

законодавства, консультантів з питань розвитку, щоб допомогти 
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реформувати державну службу, а також експертів в галузі оборони, 

щоб допомогти зайнятися захисним сектором під цивільним 

контролем. На думку уряду, послідовні та скоординовані випадки 

втручання забезпечують основу для ефективного надання допомоги 

постраждалим від конфлікту країнам» [1]. 

Безумовно, імміграція як така не є причиною тероризму, проблема 

полягає в ставленні держави до цього процесу. В даному випадку 

політичне ігнорування реальності стало однією з першопричин 

формування і розвитку на території Швеції Робочої партії Курдистану, 

та інших рухів радикального спрямування, а отже пропаганди і 

фінансування тероризму. 

Крім того, виникає питання: як потік в більш ніж 100 тис. біженців 

з абсолютно різними особливостями культури вплине на зміну самої 

Швеції? Стаючи все більш мультикультурною, вона втрачає свою 

самобутність, а її громадяни - відчуття безпеки в суспільстві, яке є їхнім 

домом. Це відбувається тому що офіційною державною ідеологією 

вітається інтеграція шведів і приїжджих в різноманітному світі, де 

Швеція нагадує мозаїку. Міграційна криза поставила громадян і 

керівництво країни перед вибором між «ми можемо» і «ми повинні», 

які вимагають визначитися на користь морального універсалізму, який 

країна сповідує, і успадкованої історичної ідентичності. 
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“ЗАМОРОЖЕНИЙ КОНФЛІКТ” ЯК СУЧАСНИЙ  

СПОСІБ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ 

 

Важливою віхою у становленні нового світопорядку став розпад 

Радянського Союзу. Власне він призвів не лише до створення ряду 

незалежних держав, але і до створених нових конфліктів на 

території пострадянського простору. До них належать конфліктні 

ситуації є території, так званих, самопроголошених Нагірно–

Карабахської Республіки, Придністровсько–Молдавської Респуб-

ліки, Республіки Абхазія, Південно–Осетинської Республіки, 

територію АРК та частину територій Донецької та Луганської 

областей. Події, що відбуваються на цих територіях набули ознак 

«замороженого» конфлікту.  

«Заморожені» конфлікти стали своєрідним викликом міжна-

родній безпеці в цілому. За своєю природою  це припинений, як 

правило, шляхом тиску третіх сторін збройний конфлікт без 

вирішення головних суперечностей між сторонами і відповідно без 

укладення мирного договору. Даний конфлікт є результатом 

програшу міжнародних безпекових організацій, які не мають 

консолідованої політики та сучасної дипломатії в цілому. Можна 

посперечатися і зауважити, що це мирний вихід із ситуації з 

мінімальними втратами. Проте, така стратегія передбачає ство-

рення плацдарму для подальшої ескалації конфлікту. Міжнародне 

право також проявляє свою неефективність у сучасних умовах. Його 

рекомендаційний характер часто призводить до ігнорування 

сторонами конфлікту прямих вимог щодо врегулювання конфлікту. 

Таким чином, конфлікт виходить з гострої фази, але не набуває 

вирішення. Він лише відтерміновується на певний період часу і в 

подальшому неминуче буде знову розпалений. 
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Активним гравцем у створенні заморожених конфліктів на 

сучасному етапі стає Російська Федерація. Росія використовує 

конфлікти у колишніх республіках Радянського Союзу для 

закріплення своєї сфери впливу. Створюючи заморожені конфлік-

ти, РФ отримує важелі зовнішнього впливу на внутрішньополітичну 

ситуацію у державі щодо якої вона провадить агресію. Тим самим, 

вона розхитує ситуацію у державі, при чому не визнає себе 

стороною конфлікту і нібито дотримується нейтралітету. Спочатку 

це була тимчасова практика, але зрозумівши успішність даної 

тактики, РФ починає провадити гібридну війну задля створення 

заморожених конфліктів, що стає ефективним інструментом, що 

дає можливість диктувати свої правила. Адже після розвалу 

Радянського Союзу основною метою РФ стає відновлення статусу 

наддержави, яка поширює свій вплив на сусідні держави. 

Усі конфлікти, які відбувалися на пострадянському просторі 

мають коріння реваншистських ідей Російської Федерації. Вся 

ідеологія держави пронизана реваншизмом та пропагандою війни. 

Аналізуючи внутрішню і зовнішню політику Путіна, можна 

зробити висновок, що саме з його приходу до влади починається 

стрімке наростання реваншистських настроїв та відновлення  спроб 

геополітичного та геостратегічного панування. Для російської влади 

важливу роль в утриманні влади у своїх руках відіграє створення 

образу миротворця на міжнародній арені. Слід зазначити, що окрім 

того, що влада захищає уявні утиски громадян, які мають російське 

походження і проживають у сусідніх державах, а і представників 

інших держав, які протягом століть були зрусифіковані.  

Саме створення ілюзії захисту своїх «громадян» в Абхазії, 

Південній Осетії, Придністров’ї, Україні дало змогу використо-

вувати їх для поширення сфер свого впливу на даних територіях. На 

практиці це також означало, що Росія вкладала значні кошти у 

ведення пропаганди: створення фейкових ЗМІ, які інформували 

загал про позитивний імідж РФ та агресивні плани Заходу. Загалом, 

російська агресія яскраво продемонструвала зневагу РФ до 

міжнародного права та поставила під загрозу сучасний світо 
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порядок. Власне втручання у політичне життя сусідів РФ загалом 

подібне у різних державах. Основним критерієм, що відрізняє їх є 

специфіка населення певного регіону та їх стійкість до пропаганди. 

В усіх досліджуваних конфліктах РФ намагається займати роль 

посередника або арбітра. Саме такий статус дозволяє Росії 

контролювати переговорний процес із врегулювання конфліктів. 

Основною перевагою є те, що у такій ролі остання не бере на себе 

ніяких забов'язань та не визнається стороною конфлікту.  

Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, 

що замороження конфлікту є неефективним способом врегулю-

вання конфлікту, що в майбутньому призведе до загострення 

останнього.  
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МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ 2014-2020 РР. 

 

Українська криза – так найчастіше називають міжнародний 

конфлікт, що виник в середині Європи майже сім років тому. По-

різному дослідники трактують його причини, як давню, добре 

сплановану й підготовлену акцію або як нахабну імпровізацію в 

умовах, що склалися. 

28 лютого 2014 р. відбулося перше закрите засідання РБ ООН 

для розгляду листа S/2014/136 постійного представника України в 

ООН, щодо ситуації в Україні. Від того часу засідання РБ ООН щодо 

обговорення різних аспектів врегулювання російсько-українського 

конфлікту ініціювалися різними країнами, зокрема Україною, 

відбувалися сотні разів. Проте ухвалених рішень немає. Реакцією на 

«Кримський референдум» 16 березня та Указ Президента РФ 18 
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березня 2014 р. стало вето РФ та позиція Китаю – «утримався» на 

проєкт Резолюції, підтриманий рештою 13 членами РБ ООН. 

Першим й вкрай важливим документом, схваленим в ООН стала 

Резолюція ГА ООН A/RES/68/262 від 27 березня 2014 р. щодо 

підтвердження територіальної цілісності України, підтримана ста 

голосами держав-учасниць. 

Система санкцій проти РФ як інструмент для врегулювання 

кризи має важливе значення, навіть всупереч постійним заявам 

щодо їх неефективності, декоративності й демаршу Росії у вигляді 

антисанкцій. Багато країн, починаючи з США, Європейського 

Союзу й власне України, запроваджували в кілька етапів 

персональні та секторальні санкції щодо посадових осіб, певних 

галузей та підприємств РФ. Репутаційним політичним актом стало 

виключення РФ з формату G7 та проведення в листопаді 2014 р. в 

Брисбені саміту G20, на якому українське питання стало основною 

темою порядку денного. 

ОБСЄ з 21 березня 2014 р. на прохання української сторони 

створила Спеціальну моніторингову місію (SMMU) за згоди усіх 57 

країн-учасниць з метою збору інформації, спостереження і 

встановлення фатів щодо безпекової ситуації в Україні. Регулярні 

звіти місії – база даних щодо перебігу конфлікту, веріфікована 

міжнародною установою. Слід відзначити, що місія не має вільного 

доступу до усіх місць конфлікту. Очолювали місію посли: Ертугрул 

Апакан, а з 2019 р. Яшар Халит Чевік. 

Провал Женевських перемовин в квітні 2014 р. між Україною, 

ЄС, США та РФ, обумовив появу Нормандського формату – нового 

варіанту міжнародного посередництва врегулювання російсько-

українського конфлікту. Імпровізована ініціатива стала основним 

переговорним майданчиком для врегулювання ситуації на сході 

України, бо російська дипломатія доклала багато зусиль, щоб 

вивести кримське питання за межі переговорів. Чотиристоронні 

зустрічі лідерів України, ФРН, Франції та РФ завершилися 

мінськими домовленостями, створивши позиції вирішення 

конфлікту, схвалені міжнародним посередництвом ОБСЄ в 
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Тристоронній контактній групі (ТКГ) та Резолюцією РБ ООН № 

S/RES/2202. 

З червня 2014 р. тодішній голова ОБСЄ Дідьє Бурхалтер 

запровадив посаду Спеціального представника діючого голови 

ОБСЄ в Україні, яким стала Гайді Тальявіні. Вона представляла 

ОБСЄ в ТРК, беручи участь в домовленостях і підписуючи 

протоколи в Мінську в вересні 2014 р. та лютому 2015 р. З червня 2015 

р. цю посаду посів Мартін Сайдік, представляючи позицію 

міжнародного посередництва ОБСЄ в ТРК дотепер. Головуючих в 

ТКГ змінила російська сторона – з грудня 2015 р. Михайла Зурабова 

заступив Борис Гризлов, а Леонід Кравчук замінив Леоніда Кучму в 

ролі очільника української делегації наприкінці липня 2020 р. Як 

робочий орган по вирішенню оперативних завдань врегулювання 

ситуації на сході України ТКГ працює у чотирьох підгрупах: з 

безпекових, політичних, соціально-економічних та гуманітарних 

питань. Поступ та результативність їхньої діяльності має нелінійний 

характер, який залежить від багатьох зовнішньополітичних та 

внутрішньополітичних факторів, політичної ситуації в цілому. 

Корисним кроком в механізмі міжнародного врегулювання 

ситуації в Україні, спричиненої агресією РФ стало призначення в 

липні 2017 р. Курта Волкера спеціальним представником 

Держдепартаменту США з питань України. Повернення США в 

якості активного учасника врегулювання української кризи мало 

сприяти зміні методолог0ічного підходу у виконанні мінських 

домовленостей та появі альтернативних інструментів для 

розширення політичних контактів. Проте, відставка в вересні 2019 р. 

з цієї посади К. Волкера закрила цю опцію посередництва. 

Агресивна політика Росії проти України, яка ведеться з 2014 р. 

породила нові прояви міжнародної напруги, використовуючи нові 

способи і прийоми, перетворила конфлікт на «гібридний». 

Передусім, це стосується інформаційної політики, пропаганди, 

деформованих форм дипломатичної комунікації, які демонструє 

МЗС РФ в офіційних заявах, а також позиція вищого керівництва 

Росії в оцінках політичного життя в Україні, збитого літака МН17, 
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«гуманітарних» вантажів, видачі російських паспортів жителям 

ОРДЛО, російська сторона реалізовує виключно свої наміри або 

прагне замороження конфлікту. 

Пошук інструментів щодо вирішення конфлікту продов-

жуються. Варіанти введення різних «форматів» миротворчих сил 

обговорюється як відкрито так і кулуарно; відбувається розширення 

співпраці України в оборонній сфері як з країнами так і з різними 

організаціями; висуваються нові ініціативи й ведеться пошук 

адекватних відповідей викликам сьогодення, які впливають на 

ситуацію в Україні й на інші міжнародні конфлікти. 

Українська криза черговий раз підкреслила неефективність 

механізму діяльності ООН; єдиним міжнародним посередником 

цього конфлікту виступає ОБСЄ, де рішення приймаються на основі 

консенсусу з явно обмеженими можливостями впливу; новий 

контекст ситуації в міжнародних відносинах, ускладнений світовою 

пандемією, гальмує пошук простих рішень. В українському 

суспільстві відбуваються структурні зсуви, пов’язані з контентом 

війни, результатами національних та місцевих виборів, розвитком 

громадських ініціатив та зростанням національної самосвідомості. 

Це дозволяє припустити збільшення усвідомленої готовності, 

визнання мінських угод недієвим планом врегулювання. Така 

тенденція висловлюється різними верствами населення та влади, 

знаходячи підтримку у деяких партнерів України. Основним 

чинником неврегульованості конфлікту експерти і політики 

називають позицію РФ, якій вигідна ситуація, що склалася. 
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УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ БЕЗПЕКОВЕ  

СПІВРОБІТНИЦТВО В РАМКАХ НАТО 

 

Вирішення складних завдань із захисту територіальної 

цілісності та державного суверенітету диктує необхідність 

активізації міжнародної кооперації України у сфері безпеки та 

оборони. Ефективність такого співробітництва, серед іншого, 

залежить від оптимального поєднання багатосторонніх та 

двосторонніх форматів співпраці. Фактично мова йде про 

раціональне визначення пріоритетних держав – безпекових 

партнерів та максимально можливе використання їх 

зовнішньополітичного та ресурсного потенціалу на користь України 

в рамках існуючих структур колективної безпеки. 

Канада безсумнівно належить до кола ключових союзників 

нашої держави у світі. Українсько-канадське партнерство де-факто 

має особливий характер, що постійно підтверджується не лише 

деклараціями, але й практичними діями сторін. Саме тому 

політична підтримка Отавою інтересів Києва в рамках 

багатосторонніх організацій має принципове значення для 

успішної реалізації зовнішньої  політики України загалом, та її 

безпекового компоненту зокрема.     

Центральну роль у вітчизняній безпековій кооперації 

традиційно відіграє військово-політичний блок НАТО. Повноцінна 

інтеграція України до Альянсу є не лише офіційно визначеним 

першочерговим зовнішньополітичним орієнтиром Києва, але й 

дієвим засобом комплексного та ґрунтовного вирішення завдань з 

подолання ключових загроз у сфері безпеки і оборони.         

Додаткового значення особливий характер партнерства з 

Канадою в рамках НАТО набув у 2014 році, після анексії Криму та 
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трагічних подій на Донбасі. Українсько-російський конфлікт вивів 

на принципово новий рівень дискусію щодо доцільності надання 

Україні чіткої перспективи вступу до НАТО. Розуміння того, що 

самотужки Україна не здатна протидіяти масштабній зовнішній 

агресії, актуалізувало необхідність пошуку оптимальної моделі 

союзницької підтримки Києва з боку західних партнерів. При цьому 

усі учасники зазначеного процесу погоджуються, що завдяки 

інтенсифікації всебічної взаємодії з НАТО обороноздатність 

України лише зростатиме.  

У вище згаданій дискусії Канада займає послідовну позицію на 

користь застосування НАТО політики «відчинених дверей» по 

відношенню до України. При цьому канадські офіційні чинники 

акцентують на пріоритетності приведення філософії і стандартів 

Збройних сил України до стандартів Альянсу, насамперед, у сфері 

підготовки військових фахівців. З метою підтримки української 

євроатлантичної інтеграції Посольство Канади в Україні спільно з 

посольством Великобританії з 2019 року виконує функції контактної 

дипломатичної місії Північноатлантичного альянсу в нашій державі 

(Contact Point Embassy).  

Особливу зацікавленість Оттави  у підтримці євроатлантичних 

амбіцій Києва відзначають і в керівництві НАТО. Так, під час візиту 

до Оттави у липні 2019 року Генеральний секретар Альянсу 

Є. Столтенберг підкреслив, що Канада, як країна-засновник НАТО, 

відіграє ключову роль у гарантуванні міжнародної безпеки та 

окремо висловив вдячність за «рішучу підтримку України шляхом 

надання підготовки кадрів та фінансування» [1]. 

Канада послідовно привертає увагу до української 

проблематики в рамках політичних консультацій з партнерами по 

НАТО. Так, 13 жовтня 2019 року доповідь щодо ситуації в Україні  на 

засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні представляла 

канадська сенаторка Джейн Корді. У зазначеній доповіді 

наголошувалося, що:  Україна потребує амбіційний та забезпечений 

ресурсами пакет допомоги, подібний до Плану Маршалла; успіх 

України за активної підтримки НАТО та ЄС міг би стати додатковим 
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аргументом на користь ефективності зазначених організацій; 

євроатлантична спільнота має дати Україні чіткий сигнал щодо 

можливості членства, проявити у ставленні до нашої держави 

терпіння та гнучкість; істотна присутність НАТО у Чорному морі є 

стратегічною необхідністю; євроатлантична спільнота має 

продовжити зовнішній тиск на Росію, для того, щоб Москва 

припинила дестабілізацію ситуації в Україні, виконувала Мінські 

домовленості, повернула політичних в’язнів та відновила свободу 

судноплавства у Керченській протоці [2]. Згаданий документ, який 

цілком відповідає офіційній позиції Оттави,  було схвалено 

учасниками засідання без зауважень. 

На натівському майданчику підтримується активний 

українсько-канадський безпековий діалог. Зокрема, 13 лютого 2020 

року в рамках робочого візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі 

Міністр оборони України А. Загороднюк провів двосторонню 

зустріч з Міністром національної оборони Канади 

Х.С. Сейджжаном. Український міністр подякував своєму 

канадському колезі за всебічну підтримку України в рамках Альянсу 

та за сприяння в організації багатосторонніх зустрічей з міністрами 

оборони Великої Британії, Канади, Польщі, Литви та США, що 

відбулися в форматі «QUINT» [3]. Керівники оборонних відомств 

країн визначили перспективні напрями двостороннього оборонного 

співробітництва, серед яких: консультації щодо політичної стратегії 

з питань територіальної цілісності, політичної незалежності та 

безпеки; співпраця в рамках операції «UNIFIER» та військово-

технічне співробітництво; продовження консультативно-дорадчої 

допомоги. 

Взаємодія з канадськими партнерами у сфері євроатлантичної 

інтеграції залишатиметься важливим чинником ефективної 

реалізації безпекової політики України у найближчій перспективі.  
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ДОТРИМАННЯ НОРМ ЮРИДИЧНО-ПРАВОВОГО  

ХАРАКТЕРУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ У БОРОТЬБІ  

З НЕЗАКОННИМИ ЗБРОЙНИМИ ФОРМУВАННЯМИ 

 

Найбільш злободенною для України на сьогодні є питання 

дотримання норм юридично-правового характеру, міжнародного 

гуманітарного права (МГП) в умовах конфлікту на Донбасі та 

окупації Криму. Одним з елементів його досконалого та 

ефективного застосування є поширення знань про міжнародне 

гуманітарне право в Збройних силах України та інших військових 

формуваннях держави. Така діяльність відноситься до міжнародно-

правових зобов’язань України, і випливає з Женевських конвенцій 

1949 р. та Додаткових протоколів до них 1977 р. 

Законом України «Про зняття застережень України до 

Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 

року» №3413-IV від 8 лютого 2006 року зняті всі обмеження щодо 

виконання державою Україна «Женевської конвенції про 

поводження з військовополоненими» від 12 серпня 1949 року.  

Міжнародне гуманітарне право (право збройних конфліктів) - 

система міжнародно визнаних правових норм і принципів, що 
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застосовуються під час збройних конфліктів, встановлюють права і 

обов’язки суб’єктів міжнародного права щодо заборони чи 

обмеження використання певних засобів і методів ведення збройної 

боротьби, забезпечення захисту жертв конфлікту та визначають 

відповідальність за порушення цих норм. 

Виконуючи положення Женевської конвенції, Держава Україна 

зобов’язується… «застосовувати  як мінімум такі положення: з 

особами,  які не беруть активної участі у воєнних  діях, зокрема з 

тими особами зі складу збройних сил, які склали зброю, а також 

тими,  які припинили участь  у  воєнних  діях  у  зв'язку  з хворобою,  

пораненням,  триманням під арештом чи з будь-якої іншої 

причини,  поводяться за будь-яких обставин гуманно,  без будь-якої 

дискримінації   за   ознаками  раси,  кольору  шкіри,  релігії  чи 

вірування,  статі, походження чи майнового становища чи будь-

якими іншими аналогічними критеріями». 

Із цією  метою  заборонено  зараз  і  надалі вчиняти стосовно 

зазначених вище осіб такі дії:  

− насилля  над  життям  та  особистістю,  зокрема  всі  види вбивств, 

завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури;  

− захоплення заручників;  

− - наругу   над   людською  гідністю,  зокрема  образливе  та 

принизливе поводження;  

− засудження  та  застосування  покарання  без  попереднього 

судового рішення, винесеного судом, який створено належним 

чином і який надає судові  гарантії  визнані  цивілізованими  

народами  як необхідні.        

Вимоги щодо вивчення у Збройних Силах України норм МГП, 

які стосуються неміжнародних збройних конфліктів, базуються на 

світовому досвіді залучення формувань збройних сил для надання 

допомоги правоохоронним органам у боротьбі з тероризмом та 

участі в проведенні міжнародних миротворчих операцій на 

території інших держав. 

Основним завданням МГП є забезпечення максимально 

можливий під час збройного конфлікту захист всіх осіб, які не 
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воюють чи перестали воювати (через захоплення в полон, 

добровільну відмову, хворобу чи поранення). 

Виконуючи зазначені завдання, військовослужбовці зобов’язані 

дотримуватись вимог міжнародного права прав людини. Для 

дотримання особовим складом норм МГП мають здійснюватися 

заходи морально-психологічного забезпечення, що передбачають: 

проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з особовим 

складом щодо порядку застосування норм МГП, поширення 

інформаційно-довідкових матеріалів; оперативне доведення до 

військовослужбовців розпоряджень, наказів, директив командувачів 

(командирів, начальників) із питань застосування норм МГП; оцінку 

і прогнозування суспільно-політичної обстановки в районі 

виконання завдань; виховання особового складу в кращих 

українських традиціях гуманного ставлення до жертв збройних 

конфліктів і цивільних осіб; налагодження взаємодії з органами 

місцевої влади та самоврядування, громадськими організаціями та 

представниками засобів масової інформації щодо врегулювання 

конфліктних ситуацій, формування довіри до особового складу, до 

збройних сил в цілому. 

Дотримання МГП характеризує рівень професіоналізму, 

ступінь організованості та можливості управління військовими 

підрозділами. Дотримання положень статутів та інших норма-

тивних документів збройних сил характеризує рівень дисципліни в 

підрозділах, а будь-які порушення приводять до зниження бойової 

підготовки та втрати командирами авторитету. В силу цього 

важливо забезпечувати дотримання положень МГП для 

забезпечення дисципліни та авторитету командирів. 

Недодержання МГП тягне відповідальність – дисциплінарну та  

кримінальну – за скоєння воєнних злочинів. Відповідальність 

командирів може наступати за скоєння підлеглими воєнних 

злочинів; підлеглі несуть відповідальність за виконання незаконних 

наказів, які призводять до порушення МГП. Відповідальність 

військовослужбовців за міжнародним кримінальним правом за 

скоєння воєнних злочинів може наступити в тих випадках, коли 
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держава не може або не хоче притягнути їх до відповідальності. Для 

цього існують механізми міжнародної кримінальної відповідаль-

ності фізичних осіб. 

Прямими документами, які визначають діяльність і поведінку 

військовослужбовців в умовах збройного конфлікту є бойові 

статути. Всі вони містять положення МГП як у вигляді окремих 

розділів і положень, так і у вигляді правил бойового використання, 

формулювання яких враховують положення МГП. Спеціальним 

документом, який втілює положення МГП у ЗС України, є 

Інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітар-

ного права у Збройних Силах України, яка затверджена Наказом 

Міністерства оборони України від 23.03.2017 р. № 164 «Про затвер-

дження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного 

гуманітарного права у Збройних Силах України». Недодержання 

МГП є порушенням положень бойових статутів та інших 

нормативних документів, які регламентують ведення бойових дій. 

Порушення МГП, здійснення воєнних злочинів тягнуть украй 

несприятливі наслідки для держави в цілому. Воєнні злочини, які 

скоює особовий склад збройних сил, присвоюють державі в цілому. 

Саме держава несе міжнародно-правову відповідальність за скоєння 

воєнних злочинів її збройними силами. Результатом може бути 

позбавлення міжнародної підтримки, санкції, притягнення держа-

ви до відповідальності, включаючи відшкодування спричиненого 

збитку. 

Україна є стороною всіх основних міжнародних договорів із 

МГП. Згідно зі ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України.  
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СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО  

КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ЧЕРЕЗ  

СПІЛЬНУ ПРОТИДІЮ РОСІЙСЬКИМ ЗАГРОЗАМ 

 

Російська агресія в Україну суттєво вплинула на країни 

Центрально-Східної Європи. Втім цей не був однорідним. Для 

більшості це був не лише шок і обурення, але й розумінні того, що 

Балто-Чорноморський регіон розглядається Кремлем як сфера 

свого впливу, за панування в якій він готовий боротись всіма 

засобами, включно з військової агресією. Саме ці  країни (зокрема, 

Польща, Литва, Румунія) перейшли на позиції різнобічної 

підтримки України в збереження її суверенітету та відновлення 

територіальної цілісності.  

Практично всі країни Центрально-Східної Європи 

підтримували територіальну цілісність України під час всіх 

голосувань в ООН та інших міжнародних організаціях і 

висловлювали занепокоєння мілітаризацією окупованого Криму. 

Російська агресія в Україну стала посилила стратегічне партнерство 

України з Польщею, Литвою та іншими країнами Балтіїї та стала 

каталізатором розбудови стратегічного партнерства  з Румунією. 

Спільність цілей посилює сприяння з боку цих країн 

євроатлантичній і європейській інтеграції України.  

Стратегічне партнерство з США є життєво важливим для 

держав регіону які залежать від західних гарантій безпеки. 

Вторгнення Росії в Грузію в 2008 році, окупація Криму в 2014 році, 

триваюча війна на Донбасі та блокада Азовського моря в останні 

роки свідчать про те, що регіон настільки ж небезпечний, як і за часів 

холодної війни.  

В 2012 р. Румунія ініціювала тристоронній формат з Польщею 

та Туреччиною, але до початку  російської інвазії діяльність 
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обмежувалася щорічними зустрічами без реального впливу на 

безпеку на Балто-Чорноморському морі. Румунія та Польща несуть 

відповідальність за підтримку та просування цінностей 

європейського та євроатлантичного співтовариства.  З цієї точки 

зору Румунія та Польща активно підтримують європейський шлях 

східних партнерів - Республіки Молдова, України та Грузії, беруть 

активну участь у підвищенні рівня безпеки в регіоні, зокрема, 

розширення присутності США в нашому регіоні як у військовому, 

так і в економічному плані [1]. 

  Країни Центрально-Східної Європи побудували нову форму 

регіональної безпекової співпраці - Бухарестський формат (B9). Він 

бул започаткований 2015 році на задля зміцнення стратегічної 

стійкості нашого регіону як Східного флангу НАТО. Країни групи Б-

9, що об’єднує країни східного флангу Альянсу (Румунія, Болгарія, 

Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща та Словаччина) 

підкреслюють важливість подальшої присутності НАТО від 

Балтійського моря до Чорного моря і підтримують консолідовану 

військова присутність США та Канади в Європі, особливо на 

східному фланзі НАТО. 

Польща і Румунія стали головними прихильниками 

збільшення військової присутності НАТО та створення системи 

оборони на східному фланзі НАТО. В цьому контексті було б 

доречним долучення Румунії до нещодавно проголошеного 

Люблінського трикутника (Литва-Польща-Україна). 

Румунія та Польща розглядають присутність в Балто-

Чорноморському регіоні США та НАТО як чинник приборкання 

російської агресії. Росія задіяла щодо країн ЄС та НАТО свою 

найсильнішу зброю – підкуп і глибоко укорінену агентуру, причому 

на рівні найвищого є істеблішменту. Розмістивши американські 

військові бази на своїй території, Варшава та Бухарест захищають 

себе від вторгнення.  

Безпека Центрально-Східної Європи в цілому також залежить 

від оборони України, яка стоїть на передньому краї боротьби на 

кордоні демократичного світу з так званим «русским миром».  
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Критерієм стратегічного партнерства в регіоні має бути ставлення 

до російської агресії  в Україні. Наприклад, Румунія розглядає Росію 

як загрозу безпеці Румунії. Це зазначено в Національній стратегії 

оборони, затвердженій в червні 2020 р. [2]. 

Наше спільне з країнами регіону завдання полягає в тому, щоби 

усвідомлюючи всю складність наших стосунків у минулому, 

наявність спільних ризиків і загроз у сьогоденні, впевнено, 

послідовно і разом будувати безпечне і гідне майбутнє для наших 

країн, регіону та Європи в цілому. Об’єктивно, ми приречені на 

співпрацю.  Ми приречені на зміцнення відносин у галузі безпеки, 

військової співпраці та оборони.  Нам потрібне стратегічне 

партнерство.  Але задля реалізації цієї встановленої спільної мети 

потрібно побудувати довіру, створивши достатньо простору для 

руху та гнучкості позицій, що дозволяють партнеру створити хоро-

шу позицію для необхідної відкритості до суспільної та політичної 

прийнятності цього шляху. Можливі рекомендації:  Україна має 

ініціювати приєднання до Бухарестської дев’ятки в якості 

спостерігача (Б9+1), ініціювати включення Румунії до Люблінського 

трикутника (Литва-Польща-Україна). Можливо слід ініціювати 

юридичне закріплення обов’язкового представництва етнічних 

меншин (зокрема, румунської та угорської) у Верховній Раді. 
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РФ НАПЕРЕДОДНІ НАВЧАНЬ ”КАВКАЗ-2020” 

 

Хочу розпочати свій виступ з інформації, яку ми всі маємо 

пригадати і яка викладена в телеграмі посольства США у Москві 

№ 511 від 22 лютого 1946 року. Вона має назву “Довга телеграма”, в 

якій американський дипломат Джорж Кеннан виклав своє бачення 

стратегії стримування РФ, а саме: «…Навколо витоків маніакальної 

точки зору Кремля на міжнародні відносини лежить традиційне і 

інстинктивне для Росії почуття незахищеності. ...Ця незахищеність 

вселяла побоювання швидше російським правителям, оскільки 

російські правителі усвідомлювали архаїчність форми свого 

правління, слабкість і штучність своєї психологічної організації, 

нездатність витримати порівняння або входження в контакт з 

політичними системами західних країн. Ця теза несе в собі 

виправдання зростання військової та політичної могутності 

російської держави, зовнішньої ізоляції російського народу, а також 

постійного розширення меж російської політичної влади, що в 

цілому становить природні і інстинктивні переконання російських 

правителів. У своїй основі це просування вперед нестійкого 

російського націоналізму...». 

Останні події свідчать, що нічого не змінилось в Росії і зараз. 15 

січня 2020 року російський президент Володимир Путін оголосив 

про проведення так званої конституційної реформи, яка дає йому 

можливість залишатися на своєму посту довічно. Саме про 

автократію російських лідерів йдеться у ч.3 п.е зазначеної 

телеграми. Отже тут нам слід звернути увагу на те, що це означає 

дуже серйозну зміну принципів, що працюють. Тривають подальші 

спроби послабити трансатлантичні зв'язки, відбувається 

систематичне нанесення ударів по єдності НАТО, ЄС та інших 
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організацій західного світу. У ч.4 п.7 «а» і «д» документу Кеннана 

зазначається, що буде «зроблено все можливе, щоб налаштувати 

провідні західні держави один проти одного…».  

На сході України так і не запанував мир, ми продовжуємо чути 

про загибель українських військових. Ми бачимо агресивні кроки в 

Грузії, Сирії, Лівії і інших країнах. Останні події в Білорусі свідчать 

про те, що РФ не хоче відпускати бажаного члена союзної держави. 

Отже, Росія і сьогодні залишається дуже серйозною загрозою не 

тільки для європейської, а й для глобальної безпеки. Ми повинні 

зрозуміти, що маємо справу не з радянською Росією часів холодної 

війни, а з імперською Росією XXI століття, яка керується амбіціями 

сучасного століття. 

На території нашої країни відбувається сучасний варіант 

проксі-війни, які з'явилися не сьогодні. Історичний досвід дозволяє 

визначити ці війни як конфлікти, в яких у власних інтересах 

посередньо бере участь третя сторона, забезпечуючи одного з двох 

акторів конфлікту військовою, організаційною, ресурсною, 

політичною чи іншої підтримкою. Свого часу президент Д. 

Ейзенхауер визначив проксі-війни, як «війни, які ведуться чужими 

руками». Крім того, в одному з своїх виступів він оцінив подібні 

війни як «найдешевший спосіб досягнення національних цілей». 

Політолог Карл Дойч визначає їх як «міжнародний конфлікт між 

двома державами, одна з яких маскує свою участь за допомогою 

підтримки тієї чи іншої збройної сили в країні, з якої дана держава 

веде неоголошену війну. Проксі війна - це громадянська війна, яка 

або спровокована іноземною державою - третьою стороною 

конфлікту, або ведеться за її активної ресурсної, політичної та 

військової підтримки». Поєднання дешевизни та ефективності 

подібних дій справило величезне враження на сучасних військових 

теоретиків і практиків і додало опосередкованим війнам в очах 

політиків і військових командирів непереборну стратегічну 

чарівність. По мірі наближення до сучасності в якості третьої 

сторони, за якою ховається реальна держава - учасник, виступають 

приватні військові компанії (ПВК). Про роль яких переконливо 
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свідчить статистика ООН і дані аналітичних центрів. Сьогоднішній 

обсяг ринку послуг ПВК перевищує 250-270 млрд. доларів. І чим 

далі, тим більше вони стають обов'язковим учасником проксі-війн і 

особливо проксі-конфліктів. 

Хочу звернути нашу увагу на зміст положень Стратегії 

національної безпеки України, яка затверджена Указом Президента 

України від 14 вересня 2020 року № 392/2020, а саме: з розділу II. 

Поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та 

національним інтересам України з урахуванням зовнішньопо-

літичних та внутрішніх умов. 

«17. Для відновлення свого впливу в Україні Російська 

Федерація, продовжуючи гібридну війну, системно застосовує 

політичні, економічні, інформаційно-психологічні, кібер- і воєнні 

засоби. Посилюються угруповання збройних сил Російської 

Федерації та його наступальний потенціал, регулярно проводяться 

масштабні військові навчання поблизу державного кордону 

України, що свідчить про збереження загрози військового 

вторгнення. Зростає мілітаризація територій тимчасово окупованої 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Зберігається 

загроза з боку Російської Федерації вільному судноплавству у 

Чорному та Азовському морях, Керченській протоці». 

Отже, станом на липень 2020 року поблизу кордонів з Україною 

Росія створила три міжвидові угруповання військ, «які здатні без 

оголошення мобілізації і при мінімальних підготовчих заходах 

проводити раптові наступальні дії на території України з 

обмеженими цілями». І це не враховуючи перетвореного в 

«наземний авіаносець» півострова Крим і окупованих районів 

Донбасу, де розгорнуті Росією армійські корпуси по своїй військовій 

могутності та чисельності перевищують армії ряду європейських 

країн. Сьогодні уздовж кордону розгорнуто 28 батальйонно-

тактичних груп. В цілому чисельність наземного угруповання ЗС РФ 

уздовж кордону України становить близько 87 тис. 

військовослужбовців, до 1100 танків, до 2600 ББМ, до 1100 

артилерійських систем, до 360 РСЗВ, 18 ОТРК. 
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Досвід війн в Афганістані, Чеченських кампаніях та бойових дій 

на південному сході України свідчить про те, що однією з діючих сил 

є незаконні збройні формування (НЗФ). Як правило, термін 

«іррегулярні» використовується для позначення недержавних 

збройних груп, включаючи комбатантів, які не належать до 

регулярних ЗС національних держав, а являють собою військові 

формування терористичних мереж, неформалізовані збройні 

групи, що створюються тими чи іншими громадами і т. і. Щоб 

відрізнити власне тероризм від партизанського або національно-

визвольного руху, потрібно виходити з цілей і методів бойовиків. 

Цілі терористів і партизан в корені різні. Якщо вони захоплюють 

заручників або знищують мирних жителів, щоб залякати решту 

населення, то такі дії однозначно є тероризмом, який би розмах 

вони ні набували.  

Штатна чисельність 1-го і 2-го АК становить близько 35 тис. осіб. 

При цьому командні, штабні посади, а також посади дефіцитних 

спеціальностей займають кадрові військовослужбовці ЗС РФ 

загальною чисельністю близько 650 осіб. На озброєнні знаходиться 

481 бойовий танк, 914 ББМ, 720 артилерійських систем і 202 РСЗВ. 

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької та 

Луганської областей знаходяться підрозділи оперативного / 

бойового і логістичного забезпечення, військові радники, 

інструктори ЗС РФ. Їх загальна чисельність сягає 2,1 тис. осіб. Щоб 

підтримувати постійну напругу на лінії зіткнення і забезпечувати 

життєдіяльність 1-го і 2-го АК з території РФ через неконтрольовані 

ділянки державного кордону України поставляються боєприпаси і 

паливно-мастильні матеріали. 

На території тимчасово окупованої АР Крим створене потужне 

міжвидове угруповання військ (сил), що включає наземний, 

повітряний і морський компоненти, який налічує близько 32,5 тис. 

осіб. Крім того, створені сили берегової оборони і розгорнуті 

угруповання федеральної служби військ національної гвардії (до 

двох бригад) і прикордонної служби ФСБ Росії. Навіть за 

офіційними даними, наданими Росією в рамках щорічного обміну 
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інформацією відповідно до Віденського документу 2011 року (ВД-

2011), кількість озброєння і військової техніки ЗС РФ в АР Крим 

протягом останніх шести років зросла майже втричі. Так, за даними 

РФ по ВД-2011, станом на 1 січня 2020 року на території АР Крим 

знаходилося 684 одиниці озброєння і військової техніки, і це на 453 

одиниці більше, ніж 1 січня 2014 року.  

Чим ближче підходив термін проведення стратегічних навчань 

«Кавказ-2020», тим частіше виникали розмови про відновлення 

активної фази російсько-української війни. Доречно пригадати 

стратегічні цілі РФ і головні зовнішні загрози: у політичній, 

економічній сферах, інформаційному просторі і безперечно 

військові загрози. Кремль розглядає власні ЗС як інструмент 

досягнення зовнішньополітичних амбіцій, наказ про вторгнення до 

іншої держави - лише питання часу і можливостей. 

Колишній аналітик ЦРУ Пол Гобл в звіті американського 

центру досліджень The Jamestown Foundation писав, що ймовірність 

відкритого нападу Росії на Україну в цьому році як ніколи велика. 

Привід - нестача води в Криму. Екс-командувач силами США в 

Європі Бен Ходжес в інтерв'ю українським ЗМІ заявив, що 

вторгнення російських військ відбудеться в кінці вересня - початку 

жовтня, додавши, що Херсоном Путін не задовольниться і спробує 

зайняти все чорноморське узбережжя від Одеси до Керчі. 

Ухвалення стратегічного рішення про проведення наступальної 

операції проти України обмежують такі фактори: падіння цін на 

світових ринках нафти й газу привело до зменшення надходжень до 

російського бюджету; сподівання Москви використати COVID-19 

для перезавантаження відносин із Заходом; наближення місцевих 

виборів в Україні і сподівання посилити присутність проросійських 

сил в українському політикумі; відволікання ресурсів на турецько-

російське протистояння в Сирії та Лівії, в рамках вірмено-

азербайджанського конфлікту; місцеві вибори у РФ у вересні 2020 р. 

при падінні рейтингу довіри до Путіна до 23% та зростання 

протестної активності. 
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У зв'язку з цим між ГУР МО, ГШ ЗСУ, командуванням 

Об'єднаних сил налагоджено чітку взаємодію з обміну 

розвідувальною інформацією. Військові навчання ЗС РФ «Кавказ 

2020» проведені російським керівництвом для демонстрації своєї 

військової могутності Україні і державам Європи, а також є 

елементом тиску на Україну. «У цей час посилиться інформаційна 

кампанія Росії, в тому числі з використанням українського 

інформаційного простору. Основна мета полягатиме в залякуванні і 

нав'язуванні на всіх рівнях думки про незворотність виконання 

російських вимог щодо окупованих територій і можливості Кремля 

відстоювати свої інтереси з використанням військової сили», - сказав 

представник ГУР МО Вадим Скибицькій. 

В ході навчань «Кавказ 2020» відпрацьований весь комплекс 

заходів з підготовки та застосування російських сил загального 

призначення. «До навчань залучалися органи управління, 

об'єднання, з'єднання і частини Південного, Західного і 

Центрального військових округів, повітряно-космічних сил, 

військово-морського флоту, повітряно-десантних військ, Росгвардіі, 

інших військових формувань Росії. До участі в навчанні також були 

запрошені контингенти ЗС 17 країн-партнерів. Очікувалося 

залучення принаймні 100-120 тис. чоловік, 3 тис. бойових 

броньованих машин, з них не менше 500 танків, 300 літаків, 250 

гелікоптерів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів». Відповідно до заяв 

військового керівництва Росії навчання планувалося провести в 

глибині території країни на полігонах «Прудбой», «Капустін Яр», 

«Ашулук». Окремі епізоди навчання будуть відпрацьовані в 

прикордонних з Україною районах Росії, зокрема на полігонах 

«Кадамовський», «Кузьмінський», а також в окупованому Криму. В 

акваторії Чорного моря можливе проведення міжфлотського 

навчання. У той же час аналіз підготовки до навчань вказує, що ці 

заяви мають більш пропагандистський характер. Але в ході 

показової фази навчання не виключаються демонстраційні і 

провокаційні дії. Однією з особливостей цих масштабних маневрів 

стало створення коаліційного угруповання військ, до якої увійшли 
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військові з Росії, Білорусії, Ірану, Китаю, Вірменії, Пакистану та 

М'янми. За маневрами спостерігали військові аташе з 70 країн.  

Підсумовуючи зазначимо, що для нас загроза пов'язана з тим, 

що російські війська в рамках навчань «Кавказ-2020» вийдуть на 

полігони, проводитимуть бойове злагодження. А як показує досвід, 

саме в цей період угруповання військ, які створюються, є найбільш 

небезпечними - вони можуть швидко перейти від відпрацювання 

питань навчань або бойового злагодження до безпосереднього 

застосування. Також ми не можемо забувати і про існуючі варіанти 

дій ЗС РФ по захопленню території нашої країни. Вважаємо за 

необхідне звернути нашу увагу на пріоритетні завдання 

правоохоронним, спеціальним, розвідувальним та іншим 

державним органам відповідно до їх компетенції які вказані в 

Стратегії національної безпеки України, а саме: «…запобігання, 

виявлення та припинення проявів сепаратизму, тероризму, 

екстремізму, припинення діяльності незаконних збройних 

формувань, політично мотивованого насильства та інших зазіхань 

на конституційний лад…». 

 

 

Zuzanna Chorabik 
Magister 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

KONFLIKT NA UKRAINIE Z PERSPEKTYWY RUMUŃSKIEJ. 

WYBRANE PRZYKŁADY Z MEDIÓW RUMUŃSKICH 

 

Artykuł przedstawia konflikt na Ukrainie jako nie pozostający 

obojętnym dla państw sąsiadujących z Ukrainą. Jednym z takich państw, 

będących zarazem członkiem Unii Europejskiej, jest Rumunia. Kraina 

płynnie łącząca wschód i zachód, tradycyjnie antyrosyjska, bacznie 

obserwuje co się dzieje na północnym-wschodzie. Dodatkowym 

czynnikiem „aktywizującym” jest „problem” Mołdawii, a zwłaszcza 

Naddniestrza, będących pod wpływem rosyjskim. Wskazuje się, że 
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sytuacja politycznego „rozchwiania” regionu Naddniestrza przypomina 

to, co dzieje się ze wschodem Ukrainy. 

Przez konflikt na Ukrainie rozumiane są wydarzenia 

zapoczątkowane w 2014 roku agresją rosyjską na Krym i na południowo-

wschodni obszar państwa ukraińskiego. Zdestabilizowana sytuacja na 

Ukrainie oddziałuje także na państwa sąsiednie i na stosunki z Ukrainy 

z innymi państwami, jak również na stosunki z innymi podmiotami 

prawa międzynarodowego (m.in. na stosunki z Unią Europejską czy 

NATO). 

W niniejszej pracy starano się ukazać zainteresowanie mediów 

rumuńskich tematem Ukrainy w przedziale czasowym konfliktu 2015-

2020 roku. Do analizy wybrany został przekaz mediów internetowych. 

Pokazane zostały też wcześniejsze doniesienia. Analiza dotyczy 

wybranych mediów popularnych takich jak np. 

- Digi24, 

- Adevarul.ro 

- Libertatea Cuvantului, 

- Caleaeuropeana etc. 

Powyższe serwisy medialne bez wątpienia odwołują się do 

szerokich rzesz czytelników – nie są to portale wyspecjalizowane, dla 

wąskiej grupy odbiorców o ustalonych poglądach. W niniejszej pracy 

został zatem wysnuty wniosek, że artykuły z wybranych przeze mnie 

serwisów mają trafić do jak największej grupy odbiorców i są 

wyselekcjonowane tak, aby zaciekawić potencjalnego czytelnika. 

Artykuł konkluduje następujące wnioski: 

− media rumuńskie są jednoznacznie antyrosyjskie, 

− w mediach przedstawiana jest wyłącznie punkt widzenia ukraiński: 

Ukraina jest ofiarą, a Rosja agresorem – to jest fakt, 

− Rumunia uznaje siebie za część świata zachodniego, natomiast 

Ukrainę za państwo, które próbuje wyjść z rosyjskiej strefy 

wpływów, 

− Rosja przedstawiana jest jako łamiąca prawo międzynarodowe, 
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− Konflikt na wschodzie Ukrainy jest przyczynkiem do destabilizacji 

regionu, 

− Wojna hybrydowa jest zagrożeniem dla regionu, 

− Stosunek Rumunów do konfliktu w sąsiednim kraju jest mniej 

emocjonalny niż stosunek Polaków do tego samego konfliktu, 

− W okresie pandemii z „kierunku ukraińskiego” dominują przede 

wszystkim informacje o koronawirusie na Ukrainie jako „pilniejsze” 

niż informacje o wojnie. 

 

 

Олег Цебенко 

кандидат політичних наук, 

Національний університет 

“Львівська політехніка” 

 

ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ ДЕРЖАВ СВІТУ  

У СФЕРІ КОСМОСУ 

 

З початку становлення космічної ери у 50-х роках ХХ століття 

космос стає важливим ресурсом, а його освоєння – умовою сталого 

розвитку і виживання суспільства. З першими спробами освоєння 

космосу ця діяльність набула глобального значення а її результати 

та наслідки стали пріоритетними для забезпечення безпеки усієї 

міжнародної спільноти. На сьогодні система міжнародних відносин 

в цілому, так і структура міжнародних відносин у сфері космосу 

піддаються значній трансформації через вплив на них глобальних 

процесів. Аерокосмічні технології дають можливість забезпечити 

національну безпеку, сприяють розвитку науково-технічного, 

соціально-економічного потенціалу. Тому, активна діяльність в 

освоєнні космічної сфери є стратегічною для держав у сучасних 

міжнародних відносинах. 
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Збільшення учасників космічної діяльності в свою чергу 

призводить до загострення у цій сфері нових проблем та загроз як 

космічній безпеці кожної держави окремо, так і глобальній безпеці 

в цілому. До них відносяться відставання процесу створення норм 

міжнародного права від сучасного розвитку космічної діяльності, 

загроза розміщення зброї в космічному просторі, його забруднення, 

виступає сферою геополітичного протистояння та ін. Тому в 

сучасних умовах формується принципово нове розуміння 

глобальної безпеки, де проблеми космічної безпеки визначають 

необхідність спільних зусиль всіх акторів світової політики і 

міжнародних відносин з вироблення відповідних загальновизнаних 

міжнародно-правових норм і принципів.  

Головною загрозою космічної безпеки є мілітаризація космосу. 

«Друга космічна гонка» привела до того, що проблема мілітаризації 

космічного простору знову вийшла на перший план в 

міжнародному порядку денному, незважаючи на міжнародні угоди 

щодо обмеження використання космосу у військових цілях, а також 

щодо забезпечення захисту космічних апаратів від ворожих впливів. 

З розвитком науково-технічного прогресу створюються такі 

види і системи зброї, на які не поширюються міжнародно-правові 

заборони. Наприклад, стало можливим висунення в космос ударних 

бойових платформ, котрі класифікуються як системи 

«заатмосферного» перехоплення, звичайні озброєння з точки зору 

функціонального підходу до визначенню космосу. 

Відновлення боротьби за космос відзначено і відновленням 

випробувань протисупутникової зброї КНР і США. У січні 2007 року 

КНР знищила свій гідрометеорологічний супутник балістичною 

ракетою з метою демонстрації всьому світу, і перш за все США, своїй 

здатності порушити космічний зв'язок. У зв'язку з впровадженням 

США систем супутникової навігації в збройні сили, а також 

перекладанням на ці системи високоточної зброї при порушенні 

космічного зв'язку більша частина американських збройних сил 

зіткнеться з серйозними проблемами. Тому США заявили про 

готовність застосувати військову силу для захисту своєї космічної 
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системи. За цим слідувало загострення відносин між країнами. 

США збили свій шпигунський супутник для демонстрації сили і 

перевірки своєї космічної зброї. 

За даними розвідки США, в січні 2010 року КНР здійснила 

знищення своїх ракет на висоті 150 миль. США розцінили це як 

випробування протисупутникової зброї [1]. 

Ці події привели до того, що між Росією і КНР було підписано 

спільну декларацію з основних міжнародних питань, що включає 

пункт про мирне використання космосу, недопущення розміщення 

в ньому зброї і припинення гонки озброєнь [2]. Але подальша 

мілітаризація космосу може змусити Росію вийти з мораторію 1983 

року. А, в разі запуску нею проектів космічної оборони подібні 

кроки зробить і КНР, що призведе до посилення військово-

космічного протистояння країн світу. 

Незважаючи на збереження згоди країн світу про не 

мілітаризацію космосу, останні все більше розмиваються. На 

противагу тенденціям по недопущення використання космосу у 

військових цілях виступають дії окремих держав, спрямовані на 

досягнення виключно своїх національних інтересів. 

Варто зазначити, що в умовах геополітичного протистояння 

держав світу, космос використовується як поле протистояння, а його 

освоєння стає показником могутності тієї чи іншої держави. 

Супутники все частіше використовуються як засіб аерокосмічного 

шпигунства, що дозволяє державам стежити за іншими державами. 

Таким чином, в умовах постійно зростаючої боротьби за 

контроль над космосом міжнародне співробітництво з даної 

проблеми носить скоріше політичний, ніж характер роззброєння. 

Одні країни прагнуть перешкодити обмеженню військового 

використання космосу, а інші спільними зусиллями намагаються 

запобігти його мілітаризації. Це, в свою чергу, може привести до 

підриву норм міжнародного космічного права, подальшої 

мілітаризації космосу і виникненню нових військових конфліктів. 

Отже, в умовах «другої космічної гонки» виникають нові 

проблеми і загрози космічній безпеці як складової частини 



Contemporary International Conflicts:  
From Regional Confrontation to Global Rivalry 

 

146 

національної безпеки, так і глобальної в цілому. Для їх вирішення 

перш за все необхідно усунути існуючі прогалини в міжнародному 

космічному праві, а також внести в нього корективи, що 

відображають сучасний стан справ в освоєнні космосу, зміну 

характеру його учасників, розвиток космічних технологій і націлені 

на запобігання військового використання космосу окремими 

країнами в обхід міжнародних норм. Необхідно продовжувати 

розвивати міжнародне співробітництво щодо запобігання 

забруднення і мілітаризації космосу, по зміцненню принципів його 

коопераційного використання в мирних цілях.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧОЇ  

ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ: КОНФЛІКТОГЕННИЙ  

ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН В ЄВРОПІ 

 

Узагальнення результатів емпіричних досліджень динаміки 

ідентифікаційних процесів в Україні, а також форм і способів 

самоідентифікації її громадян в умовах перехідного періоду 
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дозволяє говорити про існування низки загроз не тільки для 

зовнішньополітичної ідентичності держави, а й для всієї системи 

міжнародних відносин Європейського регіону. Справді, нині 

Україна є одним із ключових елементів даної системи, тому 

тривалий конфлікт на Сході, викликаний російською збройною 

агресією, ставить під сумнів можливості єдиної зовнішньо-

політичної ідентифікації України, адже вона напряму залежить від 

рівня монолітності українського соціуму. 

У ході соціокультурних перетворень, що відбуваються в 

українському суспільстві, розширюються можливості індивіду-

ального альтернативного вибору в рамках палітри різноманітних 

ідентифікаційних образів полівалентної соціальної реальності. 

Особистість набуває потенційної можливості «міграції» між 

безліччю доступних (як реально, так і віртуально) соціальних полів 

із метою довільного конструювання своєї множинної соціальної 

ідентичності на основі диференціюючих звичних традиційних 

(громадянство, етнічна приналежність тощо) і принципово нових 

(обсяг приватної власності, політичні пріоритети, світоглядні риси і 

т. д.) ідентитетів. 

В умовах постійних соціальних трансформацій і потужного 

світоглядного тиску ззовні історичні механізми формування 

соціальних ідентичностей можуть виявитися не функціональними. 

Вони модифікуються, набуваючи іншого вигляду і сутності. До 

подібних «модифікованих» механізмів соціальної ідентифікації 

особистості, що виявляються в сучасному українському суспільстві, 

можна віднести ідентифікацію через «віртуальні страти»; 

ідентифікацію «від протилежного»; маргінальну ідентифікацію; 

«інверсійну» ідентифікацію («культурну інсценізацію» [1]). Усі 

зазначені механізми націлені, головним чином, на полегшення 

адаптації індивідів до соціокультурних умов, котрі перманентно 

змінюються. 

Однак, нестабільність соціальних взаємодій, у руслі яких 

здійснюються процеси соціальної самоідентифікації, часто пере-

шкоджає формуванню стійких індивідуальних і колективних 
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ідентичностей. В умовах конфлікту в українському суспільстві 

поширюються ідентичності несформованого типу, що набувають 

кризової і дифузної форм, підлаштовуючись під наявну політичну 

кон’юнктуру: соціум не підтримує зовнішньооплітичної ідентич-

ності держави, обраної владою, що, в свою чергу, перетворює 

Україну на непередбачуваного актора міжнародних відносин на 

регіональному й глобальному рівні. 

Дана ситуація нині стала можливою, адже протягом 1990-х 

років в Україні домінувала соціальна ідентифікація адаптивного 

характеру. Відповідно, сформована соціальна ідентичність нині 

притаманна лише частині населення, що може слугувати індика-

тором результативності адаптаційних процесів на особистісному 

рівні. Проте серед ідентифікаційних переваг більшості українців усе 

ще утримується домінанта контактних груп, які формуються на 

основі міжособистісних відносин і духовної близькості. Перш за все, 

це первинні малі групи (сім’я, друзі тощо), а також низка 

мезосоціальних символічних спільнот, котрі проходять процес 

конструювання (групи поколінь, етнічні утворення і т. д.). Слід 

наголосити, що символічні ідентифікації вагоміші для представ-

ників низькостатусних груп («тих, хто програв у результаті 

реформ»), виконуючи в даному разі компенсаторну функцію. 

Таким чином, для успішного розвитку трансформаційних 

процесів у сучасному українському суспільстві, а також для ста-

білізації зовнішньополітичної ідентичності держави в умовах 

конфлікту необхідне оптимальне поєднання макросоціальних 

солідарностей і різноманітних соціогрупових ідентичностей (як 

звичних традиційних, так і привнесених ззовні). В такому випадку 

можна прогнозувати, що цілеспрямоване реформування соціаль-

них умов міжгрупової взаємодії сприятиме зростанню загально-

національної консолідації українців за допомогою таких механізмів: 

1) ослаблення негативних ідентичностей, а також номінацій, 

що утворюються за допомогою «ідентифікації від противного» (за 

формулою «ми – не вони»); 
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2) витіснення із суспільної свідомості застарілих цивільних 

ідентичностей (наприклад, «радянський народ»); 

3) поширення і легітимізація в повсякденній свідомості нових 

загальнонаціональних, державних макроідентічностей («громадяни 

України», «європейці» тощо); 

4) підтримання ідентичнісного балансу на загальнонаціональ-

ному рівні за рахунок нівелювання негативних політичних впливів. 

За таких умов уможливлюється процес єднання українського 

соціуму зсередини та, відповідно, створюється можливість його 

ідентифікації та розвитку, що важливо в умовах конфлікту: єдина 

соціальна ідентичність дозволяє Україні сконструювати власну 

зовнішньополітичну ідентичність та набути рис передбачуваного 

елемента системи міжнародних відносин, що склалася в Європі.  
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Одним із нових напрямів в теорії міжнародних відносин, теорії 

зовнішньої політики і теорії дипломатії на сьогодні є – інститу-
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ціональна політична конфліктологія. Інституціональні й мондіалі-

заційні (глобалізаційні) політичні процеси, глобальна дипломатія 

ХХІ століття – це тренд сучасної моделі поліцентричного 

світоустрою. «Силові поля» політичного, інституціонального, 

дипломатичного, економічного та іншого впливу розподілені в 

сучасному світі як ніколи рівномірно, і цей процес лише набирає 

обертів. Як туго натягнута сітка, ці «силові поля», постійно 

удосконалюючи свій дипломатичний інструментарій, перешко-

джають надмірному посиленню того чи іншого претендента на 

особливий інституціональний статус [3, с. 26-29]. 

У цьому напрямі одним із об’єднавчих інституціональних 

векторів у світовій політиці є дипломатія як засіб нейтралізації 

конфліктогенних чинників та інструментарій урегулювання 

політичних і політико-дипломатичних конфліктів XXI століття. У 

сучасному поліцентричному світі інституціонально оформилися й 

трансформувалися як історично традиційні, так і нові політичні 

конфлікти у всьому різноманітті їх конкретного прояву. Теорія 

дипломатії та теорія міжнародних відносин ХХI століття активно 

досліджує їх базову аксіоматику, здійснює типологічний аналіз 

конфліктів, причинно-наслідкову обумовленість конфліктів, 

технології їх урегулювання, їх динаміку та управління конфліктами 

в умовах глобалізованого світоустрою (інституціональна політична 

конфліктологія) [1]. 

В історичному минулому теоретичною основою вивчення 

політичних конфліктів, служила гуманітарна парадигма, заснована 

на побудові вербальних образів конфліктів, їх чуттєвому сприйнятті 

й наступному аналізі методами логіки «здорового глузду», з опорою 

на історичний досвід, історичні моделі й традиції, на досвід 

попередників [1, с. 69-78; 7]. Новими теоретико-методологічними 

пріоритетами для моделювання конфліктів у сфері теорії 

дипломатії, зовнішньої політики і міжнародних відносин повинні 

стати – концепції теорії систем і системного аналізу, загальної теорії 

управління і кібернетики, синергетики, інформаційних технологій і 

логіколінгвістики, теорії хаосу й активних систем і т.д. [4]. 
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Нові тенденції в розвитку політичних і політико-диплома-

тичних конфліктів XXI століття вимагають і нових ефективних 

методів вивчення цих конфліктів на основі математичних, структур-

но-логічних, кібернетичних і імітаційно-комп’ютерних підходів. 

Політичні конфлікти сучасності – це клас (інституційний кластер) 

соціальних конфліктів. Політичні конфлікти відбуваються в 

соціальній сфері [3; 4]. Будь-який конфлікт набуває політичного 

забарвлення, якщо він пов’язаний із боротьбою за владу і важелі 

політичного впливу. Історія всіх цивілізацій є безперервний ланцюг 

політичних конфліктів різного масштабу і значущості. Звичайно, 

соціальні групи являють собою різнорідні інституціонально-ієрар-

хічні системи, в яких взаємодіють економіка, зовнішня політика, 

внутрішня політика, дипломатія, соціологія, церква, релігія, 

культура, мистецтво, географічне середовище, побут людей, норми 

їх поведінки, дипломатичний протокол, етикет міжнародної 

ввічливості тощо. 

Слід уточнити, що розвиток суспільства демократичним 

шляхом також пов’язаний із політичними конфліктами. Відмінна 

риса цих конфліктів полягає в тому, що у своїй основі вони 

легітимні. В умовах демократії існує реальна можливість 

інституціоналізації політичних конфліктів. Вона досягається 

шляхом створення різного роду комітетів, громадських об’єднань, 

посередницьких організацій та інших інститутів, діяльність яких 

спрямована на попередження кризових ситуацій, урегулювання 

спірних питань, запобігання переходів політичних конфліктів у 

військові і т.д. Важливою рисою політичних і політико-диплома-

тичних конфліктів, в умовах трансформації сучасних міжнародних 

відносин, є використання для їх вирішення як силових, так і 

несилових способів. У першому випадку вони балансують на межі 

переходу у військові, у другому – найчастіше набувають 

юридичного, договірного забарвлення [1, с. 28; 4, р. 136-139]. 

У нових геополітичних умовах XXI століття, в умовах 

поліцентричної (багатополюсною) моделі світоустрою, теорія і 

практика глобальної дипломатії, теорія зовнішньої політики і 
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теорія міжнародних відносин акцентують свою дослідницьку 

парадигму на нових підходах у дослідженні політичних конфліктів 

– на основі використання сучасних методів математичного та 

комп’ютерного моделювання. Поряд з традиційними підходами до 

вивчення, моделювання та аналізу політичних конфліктів слід 

залучати і нові підходи: використовувати останні досягнення в 

області природознавства, математики, інформатизації та 

комп’ютеризації тощо. 

Публічна дипломатія та політика «м’якої сили» є одними з 

найбільш ефективних і значущих засобів реалізації зовнішньопо-

літичної стратегії для будь-якої держави, що претендує на значиму 

роль у системі міжнародних відносин в умовах поліцентричного 

світоустрою XXI століття і реаліях підвищеної світової політичної 

конфліктогенності міждержавних відносин. Політика «м’якої сили» 

і публічна дипломатія – це один із дипломатичних інструментаріїв 

урегулювання політичних конфліктів сучасності. Фактично можна 

говорити про те, що «м’яка сила» виступає в ролі потенціалу довіри 

і міжнародного іміджу країни, її здатності досягати своїх 

зовнішньополітичних цілей без застосування примусу. З наданням 

міжнародної допомоги пов’язаний і особливий спосіб просування 

«м’якої сили» держави – кризова дипломатія (disaster diplomacy).  

Проблема конфліктів на пострадянському просторі вже 

тривалий період часу залишається однією із найактуальніших 

політико-дипломатичних проблем для сучасної України. Саме 

Україна сьогодні посідає чільне місце в геополітичних інтересах та 

архітектоніці безпеки сучасних наддержав – США і Російської 

Федерації, а також – Європейського Союзу й СНД [2]. 

На сьогодні досить гостро відчувалися і відчуваються процеси, 

які пов’язані з хаотизацією, поганою передбачуваністю і прогно-

зованістю політико-історичного розвитку буття. У стадії еволюцій-

ного розвитку превалюють процеси, які безпосередньо пов’язані з 

упорядкуванням структур та їх інституціональним розвитком, а в 

революційній стадії, навпаки, – процеси хаотизації, які співставні з 

розпадом і руйнацією інституціональності існуючих структур, і 
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перш за все – державних та дипломатичних інститутів. Ця стадія, як 

свідчить історичний досвід, як правило завершуються формуванням 

нових інституціональних структур, інституцій та інститутів, новим 

етапом еволюційного розвитку державності. Варто відзначити, що 

обидва тренди розвитку – упорядкування та хаотизації – протягом 

усієї історії йдуть пліч-о-пліч, разом, але в той чи інший історичний 

період один із двох трендів превалює, при цьому не виступаючи 

єдиним. Превалювання лінії одного тренду над іншим носить 

відносно довгостроковий характер у світополітичному розвиткові та 

інституціональному вимірі. Конфліктогенні чинники, тренди 

хаотизації та упорядкування мають свій вияв у всіх сферах міжна-

родних відносин, зовнішньої політики та дипломатії, а саме: воєнно-

політичній, економічній і соціально-гуманітарній [1; 3, с. 27-28]. 

Отже, постановка проблеми інституціоналізації конфліктів та 

інституціональних механізмів урегулювання конфліктів у сучасній 

міжнародній політико-дипломатичній системі є новою для 

історико-політологічного дослідження, відтак вимагає застосування 

системного аналізу та відповідної термінології, яка необхідна для 

виконання наукових завдань. Дипломатична історія та практика має 

багатий досвід реалізації та ефективного вирішення вищезазна-

чених проблемних конфліктогенних питань у міжцивілізаційному 

просторі сьогодення, а також на теренах пострадянського простору. 
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ВИКОРИСТАННЯ 

 

Аналізуючи діяльність ОУН та УПА періоду 40−50-х рр. 

минулого сторіччя ми бачимо, що питання інформаційної та 

пропагандистської діяльності займали ключову роль. Повстанці 

використовували різні можливі на той час методи задля 

формування національної свідомості українського населення. 

Засоби впливу можна умовно поділити на два тісно пов’язаних між 

собою різновиди: прямі, що передбачали безпосереднє спілкування 

з пересічними людьми, організація культурних заходів та 

опосередковані – видання листівок, преси, візуальних матеріалів, 

пропаганда подвигів членів ОУН та вояків УПА.   

Основною ідеєю націоналістичного підпілля  була  активна 

національно-визвольна боротьба зі своїми історичними ворогами з 

опорою на власні сили та побудови «Української Самостійної 

Соборної Держави». В програмних настановах наголошувалося, що 

ОУН бореться за те, щоб кожен народ міг вільно жити у власній 

самостійній державі. Лише за цієї умови можна побачити 

справедливе розв’язання національного та соціального питання у 

цілому світі [1].  

Формування національної ідентичності та державності в 

незалежній Україні мало запізнілий характер. Різні регіони України 

нерівномірно були охоплені цими процесами через існування від-

мінних рис історичної пам'яті, використання політичними елітами 

відмінностей задля залучення виборців, відсутність цілісної лінії 

політичного вектора. Ці та інші явища не сприяли національному 
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об’єднанню населення. Тому сучасна російська агресія проти 

України наочно показала глибоку різницю  ідентичних та ціннісних 

поглядів, які завжди існували на українській території.   

Задля розв’язання проблем, які назріли та ефективної відповіді 

на виклики історії потрібно згуртувати українську громаду. 

Очевидно, що консолідація – центральний елемент ефективності 

будь-якої соціальної дії, котра потребує колективного розуму, не 

кажучи вже про ту або іншу стратегічну мету, досягнення якої 

просто неможливе без залучення цього чинника. Щоб досягти такої 

єдності в нашій країні, ми не можемо не враховувати позитивний 

досвід діяльності об’єднань, які боролися за незалежність єдиної 

України в минулому, особливо в особі ОУН та УПА.  

Для того, щоб детальніше охарактеризувати «уроки», які ми 

можемо почерпнути у українських націоналістів, звернемося до їх 

діяльності на східних та південних територіях, де ідея незалежної 

України не була такою популярною, як на Заході. 

З перших днів  Другої світової війни діяльність українських 

націоналістів вийшла за межі Галичини та Волині. Як вже 

зазначалося, на територіях центральної, південної і східної України 

інформаційно-пропагандистською діяльністю займалися так звані 

«похідні групи». Учасники цих підрозділів мали діяти від імені 

уряду проголошеної у Львові Української Самостійної Соборної 

Держави. Одночасно з захопленням політичної влади в окупованих 

територіях України, Дону, Криму і Краснодарського краю члени 

ОУН зобов’язувалися створювати там масові організації, вербуючи 

для цього осіб, які були вороже налаштовані до радянської влади, а 

також проводити активну націоналістичну агітацію [2]. Протягом 

недовгого часу націоналісти створили свою підпільну мережу в 

Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, у містах 

Донбасу – Сталіні (Донецьк), Маріуполі, Горлівці, Артемівську, 

Краматорську та інших. Так на території східної України 

сформувалася сильна структура націоналістичне підпілля, до якого 

входили не лише члени із Західної і Центральної України, а також із 

місцевих мешканців. Центральний провід ОУН вважав, що 
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недоцільно засилати провідників з західних областей на схід, тому 

що вони мало знають людей, погано орієнтуються на місцевості. 

Тому одним з основних завдань оунівців було виховання та навчання 

нових членів організації.  

Основні кадри вербувалися серед молоді, їх виховували так, щоб 

вони надалі могли зайняти керівні посади. Заслані на схід члени 

оунівського підпілля на початковій стадії своєї роботи ретельно 

конспірувалися, одягалися так, щоб по зовнішньому вигляду не 

відрізнятися від місцевого населення. В бесідах з українцями на сході 

підпільники наголошували, що вони не мають таких прав, як 

росіяни, що їм необхідно виборювати зрівняння своїх прав. Серед 

осіб інших національностей пропагувалася ідея, що лише створення 

незалежної України дозволить розв’язати національне питання [3]. 

У постановах Другої конференції зазначено, що в процесі 

боротьби за Українську Державу ОУН вважає, що найважливішим 

завданням є створити  міцну революційно-політичну Організацію 

провідного активу з верств, які охоплювали б всі українські землі. 

Тому опис роботи для окремих українських територій був різним. В 

той час як на західних землях акцент робили на розбудові 

революційних сил та піднесення політичної активізації мас на 

центральних і східних територіях, то на землях Наддніпрянщини 

ОУН свою революційно-політичну роботу планувала скерувати на 

творенні організаційної сітки, прищеплення народові  

націоналістичної ідеї, віри у власні сили та перемогу [1]. 

Взаємодіяти з населенням цих територій було вкрай важко. В 

одному з листів до центрального керівництва ОУН було 

наголошено, що діяльність організації на східних територіях містить 

помилки. Зокрема вказувалось, що ОУН має відокремитись від 

усього, що нагадує націонал-соціалізм чи фашизм [5], адже, як 

говорилося у звітах про становище на Донбасі, народ бачить усе так, 

як воно виглядає на перший погляд ззовні, вони бачать дві реальні 

сили: німецьку і більшовицьку, але української сили вони не бачать. 

Крім того, в цих регіонах діяла сильна радянська пропагандистська 

машина, яка зображувала українських націоналістів запроданцями, 
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а УПА – творінням німецьких спецслужб, стверджуючи, що упівці – 

це зграя бандитів, які воюють проти мирного населення. Фактично 

свідомість населення намагалися міфологізувати і сформувати у 

громадян негативні стереотипи щодо ОУН та УПА, а відтак – до ідеї 

незалежної України [4]. 

Сьогодні ж ми спостерігаємо як кремлівські політтехнологи 

пропагують ідеї, спрямовані на посилення наявних регіональних, 

культурно-історичних розколів в українському суспільстві. При 

цьому розповсюджуються негативні мовні, релігійні, етнічні 

стереотипи, які перешкоджають налагодженню діалогу та 

порозумінню між мешканцями різних областей України. Один із 

потужних механізмів, який використовується, сконцентрований на 

питаннях історичної спадщини. Найпопулярніші міфи стосуються 

Другої світової війни, УПА, радянської системи.  

Відтак, Україні необхідна масштабна інформаційно-просвіт-

ницька робота щодо всіх питань, які проводять штучний розкол у 

суспільстві. Розвінчувати всі міфи потрібно ще з раннього віку, тому  

важливо розвивати освітні і дослідницькі програми, що ширше 

досліджуватимуть східні, південні регіони та відходитимуть від 

домінування російської історії та російського погляду на неї. 

Частиною навчальних планів систем освіти має бути 

медіаграмотність. Проте підвищення медіаосвіти через навчальні 

заклади це довгий процес. Сьогодні потрібно активно розвивати 

медіаграмотність ЗМІ, владних структур, інтелектуальної спільноти.  

Оцінюючи сучасне протистояння і позиції України, слід 

підкреслити нагальну необхідність формування власної державної 

інформаційної політики. Заборона окремих каналів та соціальних 

мереж – це хороший крок, але недостатній для одержання бажаних 

результатів. Потрібні системні дії та широкий спектр 

інформаційних ресурсів, зорієнтованих на різні верстви населення. 
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СУЧАСНІ КІБЕРДОКТРИНИ 

 

Термін «кіберпростір» (анг. cyberspace) почали використо-

вувати в науковій літературі відносно недавно. Здебільшого, 

кіберпростір науковці асоціюють з Інтернетом. Ця помилка виникає 

через відсутність єдиного визначення поняття «кіберпростору». 

Кіберпростір варто розглядати як сукупність комп’ютерів, 

мобільних пристроїв та користувачів, які взаємодіють між собою на 

відстані. Інтернет використовується для підключення цих пристроїв. 

Інтернет є лише підмножиною кіберпростору. В сучасних умовах 



Сучасні міжнародні конфлікти: 159 
від регіонального протистояння до глобального суперництва 
 

кіберпростір став основним каналом зберігання, обробки та 

поширення інформації.  

Проблематика кіберпростору та кібербезпеки актуалізувалася 

під час війни в Перській затоці 1990-1991 рр., під час якої було 

застосовано найновіші технічні досягнення та здійснювалась 

потужна інформаційна кампанія. Після цих подій поняття 

«інформаційна війна», «кібервійна» політики та наковці почали 

суттєво переосмислювати. Кіберпростір зайняв своє місце поруч із 

сушею, морським простором, повітряним простором та космосом. 

Але при цьому нема єдиної позиції стосовно кібервоєн як 

матеріально так і юридично. Хоч варто відмітити, що усі розуміють 

важливість та переваги «кібер»-технологій. 

Сполучені Штати Америки на сучасному етапі претендують на 

роль єдиної супердержави. Підхід США до кібервійни заснований 

на ефективності. Тобто засоби (кібер чи кінетичні), за допомогою 

яких досягається результат не мають значення. Важливий лише 

остаточний результат.  Офіційна кіберполітика США зміщена в 

спектр стримування. США визначають стримування як запобігання 

дії шляхом існування достовірної загрози неприйнятної протидії. 

Таким чином, кібер-система США в основному існує для того, щоб 

противники боялися діяти через страх помсти. 

Розвиток кіберполітики США відбувався під впливом 

конкретних терористичних та шпигунських подій. Політики США 

узгоджують свою доктрину з принципами пропорційної реакції то 

міжнародними нормами. 

Яскравими прикладами, що ілюструють доктрину США є 

застосування програм Sutor(у 2008 р. для впливу на систему ПВО 

Сирії) та Stuxnet (у 2011 р. для втручання в роботу систем керування 

ядерними комплексами Ірану).  

Звичайно, США залишаються лідером в кіберпросторі. Але 

серед науковців вже виникають сумніви стосовно стратегічної 

переваги США. США занадто багато уваги приділяли вирішенням 

тактичних питань та нехтували аналізом інформаційних доктрин 

інших держав. Вагомим попередженням було кібер втручання 
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Російської Федерації в процеси виборів у 2016 році. Аналогічних 

даних про вибори 2020 року поки-що нема. Тому, як буде 

змінюватись кібердоктрина США ми зможемо побачити 

найближчим часом. 

Доктрина Російської Федерації суттєво відрізняється від 

американської. Варто зауважити, що навіть у сучасній літературі 

намагаються не використовувати термін «кібервійна», хіба що 

стосовно випадків, коли йде мова про західні доктрини. Натомість 

використовується термін «інформаційна війна». 

Кіберполітика Росії формується на базисі економічних та 

територіальних суперечок на пострадянському просторі та на 

протистоянні Заходу, як продовження ленінсько-сталінських 

доктрин. Це призвело до віри в кібернетичний суверенітет на 

противагу до спільного та вільного кіберпростору. 

Інформаційний вплив ґрунтується на інформаційно-техноло-

гічному (атаки на інтернет-ресурси, розгортання шкідливого 

програмного забезпечення в мережах противника) та інфор-

маційно-психологічному (використання ботнетів, та фальшивих 

акаунтів у соціальних мережах для поширення дезінформації). 

Кіберагресія зі сторони РФ вже нікого не дивує. Ще у 2007 р. 

перші кібератаки відбувались проти Естонії. У 2008 р. військовому 

вторгненню в Грузію передували атаки на веб-сайти державних 

установ та ЗМІ. Україна постійно була мішенню для російських 

хакерів, але починаючи з кінця 2013 року атаки на українські 

ресурси набули масового характеру. Крім викрадення баз даних, 

оприлюднення персональних даних здійснювались й атаки на 

інфраструктуру – на обленерго, на інформаційну систему «Вибори», 

на урядові сайти. Вірус сімейства Petya, який вразив значну частину 

державних підрозділів також пов’язують зі спецслужбами РФ. 

У сучасному кіберпросторі з’явився новий гравець – Китайська 

Народна Республіка. Кібердоктрина КНР дуже нагадує російську, 

також є відголоском часів «холодної війни». Багато уваги 

приділяється «великому китайському брандмауеру», який 

запобігаю вільному обігу даних між громадянами Китаю та 
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західним світом. Тобто для Китаю цифровий суверенітет не 

відрізняється від  територіального. Також для Китаю є характерним 

«запозичення» західних технологій, що дає можливість пришвид-

шити розробку власних. Авторитарний комуністичний режим буде 

розвивати свою доктрину в режимі інформаційного контролю. Про 

військові аспекти китайської доктрини ще не можна говорити, 

оскільки Китай не брав явної участі в кіберконфліктах. 

Крім політичних чинників формування державних кібердок-

трин важливо розглядати й новітні технології, які використовуються 

для здійснення таких процесів.  

Насамперед, варто згадати про можливість створення 

квантового комп’ютера. Застосування квантових обчислень може 

звести нанівець сучасні криптографічні методи. Розвідка отримає 

нові методи дешифрування. В розробку квантових обчислень 

вкладаються величезні кошти. 

Також швидкими темпами ведуться розробки систем штучного 

інтелекту. Таке програмне забезпечення наддасть перевагу як на 

віртуальних полях так і на реальних. Прототипи штучного інтелекту 

використовуються для відбору повідомлень в соціальних мережах та 

обробки розвідувальних даних. Штучний інтелект дасть можливість 

автоматизувати інформаційно-психологічний компонент інформа-

ційних операцій; дозволить розробляти новітнє зловмисне 

програмне забезпечення та комплекси протидії таким програмам; 

на полі бою безпілотні пристрої самі прийматимуть рішення про 

подальшу поведінку. 

Також варто згадати і хмарні обчислення, які також дають 

можливість проводити швидший, точніший аналіз даних, зокрема, 

розвідувальних. 
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ЦІЛІ ПІДТРИМКИ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ 
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Аналіз Концепції зовнішньої політики Російської Федерації 

2016 року говорить про те, що вона базується на принципах 

протекціонізму та агресивного націоналізму, відображає події та 

агресивний стиль російської політики останніх років. РФ з часів 

прийняття попередньої версії Концепції 2013 року анексувала 

український Крим, розпочала війну на сході України і, загалом, 

спробувала  переглянути нинішній світовий порядок.  

Концепція визначає наступне: «Російська політика в Євро-

Атлантичному регіоні у довгостроковій перспективі орієнтована на 

формування спільного простору миру, безпеки і стабільності, 

заснованому на принципах неподільності безпеки, рівноправної 

співпраці та взаємній довірі» (ст. 62) [3]. У попередні роки Москва не 

один раз заявляла про наміри щодо створення загальноєвро-

пейського економічного та безпекового простору, проте зараз ця 

риторика змінилася на дещо розмите поняття «дотримання 

універсального принципу рівної і неподільної безпеки для Євро-

Атлантичного, Євразійськогого, Азійсько-Тихоокеанського та інших 

регіонів». Водночас, варто зазначити, що, говорячи про 

добросусідські відносини з державами Європи, РФ у тому ж 

документі відкрито визнає Захід супротивником у боротьбі «за 

домінування ключових принципів організації майбутньої 

міжнародної системи» (ст. 5, 61) [3]. 

Центральним напрямом антизахідної політики Російської 

Федерації, що віддзеркалює стратегічні інтереси держави на 

теперішньому етапі її історичного розвитку, є спроби зруйнувати 

євроінтеграційний проєкт, адже він серйозно перешкоджає 

реалізації намірів РФ щодо відновлення імперії [4, с. 135]. 
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Росія має вигоду від сепаратистських тенденцій в Європі, про 

що Російська Федерація опосередковано згадала у вже згадуваній 

Концепції зовнішньої політики. Така політика націлена на те, щоб 

послабити ЄС, зруйнувати єдність серед його країн-членів та 

перешкодити розширення НАТО, а також як засіб обходу 

накладених на РФ санкцій [2, с. 126]. Проте, на нашу думку, головною 

метою зовнішньої політики Росії є відновлення її статусу 

наддержави як «одного з впливових центрів сучасного світу» [3]. 

Водночас, така мета передбачає потужну конкурентну боротьбу, 

вимагає суттєвих ресурсів, яких у РФ нема і наврядчи РФ скоро їх 

набуде, чому перешкоджає архаїчна організація суспільства і самої 

держави, застарілі технології і незбалансована структура економіки. 

Єдиними чинниками посилення позицій Росії на міжнародній 

арені є експорт енергетичної сировини, військова сила та дестабілі-

зація окремих країн та регіонів засобами гібридної агресії, зокрема 

інспірація та підтримка сепаратистських тенденцій в Європі. 

Даних чинників абсолютно достатньо для того, щоб критично 

впливати на близьке географічне середовище, в тому числі і на 

країни Європи, щодо яких Російська Федерація визначає 

найближчою ціллю встановлення свого регіонального домінування. 

Відповідно до уявлень Москви, цій меті перешкоджає європейська 

та євроатлантична єдність, і її руйнування дозволить досягти 

бажаної мети [4, c. 136]. Тому, окрім України, російський вплив 

широко розповсюджується на країни Прибалтики. Ще з початку 21 

століття можна побачити безсумнівні підтвердження незаконної 

присутності РФ, інспірації сепаратизму в Латвії, Литві чи Естонії. 

Вступ країн Прибалтики до НАТО у 2004 році послугувало 

каталізатором такого зростаючого російського впливу. 

Щодо перспектив подальшого розгортання сепаратистських 

рухів в Європі, особливо за підтримки Росії, то існує декілька версій, 

які території стануть джерелом нестабільності. Так, як зазначає 

український дослідник Р. Власенко [2], з одного боку, найбільш 

небезпечними з точки зору сепаратизму вважаються 9 регіонів у 

Європі: Країна Басків, Фландрія та Валлонія, Венеція та Ломбардія, 
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Корсика, Шотландія, Баварія, Бретонія, Сардинія та Південний 

Тироль, оскільки всі ці території прагнуть до незалежності. 

Інші дослідники виділяють декілька потенційних епіцентрів 

сепаратизму, якими може скористатись Москва найближчим 

часом. Зокрема, у східній частині ЄС точаться дискусії навколо 

Сілезії у Польщі, угорців Секейського краю в Румунії та Словачинні, 

моравців у Чеській Республіці, росіян у Латгалії, а також про 

історичний регіон Жемайтія у Литві [1]. 

Москва наводить аргументи щодо відновлення історичної 

справедливості, які ґрунтуються на прагненні геополітичного 

реваншу. Причому на шляху до своєї мети з відновлення статусу 

світової держави Росію зупиняє лише чинник військової сили 

супротивника. Саме тому Москва дозволяє собі неоголошену війну 

проти країн, які однозначно поступаються їй у військовому плані та 

не входять до організацій колективної оборони. І навіть у випадку 

агресії щодо Грузії, Молдови та України Росія не йде на 

повномасштабне вторгнення, а віддає перевагу використанню 

штучно створеного конфлікту для знищення державної суб’єктності 

цих країн. 
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Розвиток регіональної системи безпеки та міжнародних 

відносин в Центральній Азії після розпаду СРСР характеризувався 

складними та взаємопов’язаними процесами міжнародного 

економічного та політичного становлення незалежних держав – 

Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Таджикистану та 

Киргизстану, просуванням власних інтересів глобальних та 

позарегіональних гравців, а також загрозою дестабілізації, 

викликаної тривалим внутрішнім конфліктом в Афганістані. Ці 

процеси регіоналізації безпеки спонукали керівництво нових 

Центральноазіатських країн до пошуку багатосторонніх механізмів 

подолання безпекових, економічних та геополітичних викликів. 

Разом з цим кожна з них прагнула дотримуватися власної моделі 

розвитку та мала окреме бачення зовнішньої політики та 

майбутнього пострадянської Центральної Азії. Керівництво цих 

держав орієнтувалося на регіональні організації, які підтримують 

внутрішньополітичний статус-кво [5, c.38].  

В цьому контексті вирізнялися позиції Казахстану, Узбекистану 

та Туркменістану, яких поєднують консолідовані президентські 

режими та залежність національних економік від доходів з експорту 

природних ресурсів. Водночас ці Центральноазіатські держави 

володіють найбільшим силовим та економічним потенціалом у 

регіоні. В 1990-х роках основні поляризовані погляди були 

представлені рішенням «залишити» центральноазіатські держави 

як зону зі статусом нейтралітету, як це було в Туркменістані, логікою 

Узбекистану відстоювати статус стратегічної автономії та політикою 

Казахстану щодо євразійської інтеграції країн регіону [1, с.8]. У цей 
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спосіб протягом більшої частини періоду незалежності цих держав 

була відсутня економічна та політична згуртованість у 

пострадянській Центральній Азії [3; 4].  

Спроба створення Центральноазіатського економічного союзу 

на початку 2000-их років виявилася невдалою через розходження 

інтересів держав регіону, невирішені питання кордонів та доступу 

до ресурсів прісної води. Цей інтеграційний проект було приєднано 

у 2006 році до ЄврАзЕС, у якому провідну роль відігравала Росія. 

Відтоді незалежно від ініціатив деяких країн регіону, головним 

чином Казахстану та Узбекистану, не було створено 

інституціональної структури, яка би безпосередньо зв’язувала всі 

республіки як глобальну сутність у міжнародних відносинах. 

Більшість організацій та інтеграційних проектів, у яких беруть 

участь країни Центральної Азії, створено завдяки позарегіональним 

акторам (СНД, ШОС, ЄАЕС тощо), або вже існували та об’єднували 

ширше коло країн (ООН, ОБСЄ, Організація ісламського 

співробітництва). Практично всі країни регіону намагалися 

підтримувати зв’язки із пострадянськими державами, беручи 

участь у СНД (у т.ч. Туркменістан у якості держави-спостерігача). 

Єдиною спільною ініціативою, яка повністю була реалізована 

країнами регіону, стало створення у 2006 році Центральної зони 

ядерної вільної зони в Центральній Азії (CANWFZ) [2, с.122]. Разом 

з тим становлення нових держав не супроводжувалося процесами 

регіоналізму, тобто високим рівнем взаємодії та інституціона-

лізованою співпрацею, здійснюваною на багатосторонній основі, 

яка б стосувалася відносин групи географічно пов’язаних між собою 

держав, котрі мають низку спільних культурних та релігійних 

особливостей.  

У другій половині 2010-их років держави Центральної Азії 

активізували обговорення можливості створення внутрішньо 

регіональних механізмів. Цьому сприяли переважно наступні 

чинники:  
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1. Проголошення у 2013 році та активне впровадження з боку 

Китаю ініціативи «Один пояс – один шлях» та збільшення 

економічної присутності Пекіну в регіоні. 

2. Негативні фінансово-економічні процеси в Росії, які були 

викликані накладенням секторальних санкцій з боку західних 

держав у відповідь на окупацію Кримського півострова та 

розв’язанням війни на сході України у 2014 році викликали 

економічне падіння в державах-членах Митного Союзу, в першу 

чергу у другої найбільшої економіки цього об’єднання – Казахстану 

(з 2015 року – ЄАЕС). 

3. Зміна зовнішньополітичного курсу Узбекистану – однієї з 

ключових держав Центральної Азії – із приходом до влади нового 

президента Ш. Мірзійоєва наприкінці 2016 року, котра була 

пов’язана з політикою «відкритих дверей» та нормалізацією 

відносин із сусідніми країнами. 

У 2018 році було започатковано щорічне зібрання Консульта-

ційної ради глав держав Центральної Азії, під час зокрема якого 

обговорюється вирішення внутрішньо регіональних проблем. 

Разом з цим вагомі зусилля для консолідації держав Центральної 

Азії навколо порядку денного регіону здійснили США, які у 2015 

році започаткували формат «C5+1». Вашингтон зацікавлений у 

стабільному розвитку регіону після ймовірного виведення своїх 

військ з Афганістану, а також зменшити впливи Росії та Китаю в 

Центральній Азії. Подібний підхід проваджує ЄС, котрий у 2019 

році оновив власну стратегію щодо Центральноазіатського регіону. 

Проте Китай та Москва, задля збереження впливу, започаткували 

власні формати багатостороннього діалогу у 2020 році.  

Попри відсутність значної внутрішньорегіональної консолідації 

в Центральній Азії, протиріччя держав регіону та домінуючу роль 

інтеграційних об’єднань та організацій, у яких провідну роль віді-

грають позарегіональні гравці, у 2015 – 2019 роках Центральноазіат-

ським країнам удалося налагодити багатосторонні механізми. Це 

свідчить про активізацію регіонального мультилатералізму, який 

об’єднує безпосередньо держави Центральної Азії. Провідну роль у 
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цих процесах зіграли зміни зовнішньополітичних позицій Казах-

стану, Узбекистану та Туркменістану – держав, що володіють 

найбільшим суспільно-економічним та безпековим потенціалом у 

регіоні. 
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