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АНОТАЦІЯ 

 Зельманович І. І. Політичні механізми врегулювання заморожених 

конфліктів сучасності. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». Державний вищий 

навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». Івано-Франківськ, 2019. Львівський національний університет 

імені Івана Франка. Львів, 2019. 

 Комплексно досліджено феномен «заморожених» конфліктів, розкрито 

основні причини їхнього виникнення та ключові перешкоди, які заважають 

процесу мирного вирішення «заморожених» конфліктів, а також здійснено 

пошук механізмів та засобів їх політичного врегулювання. 

 Аналізуючи проблему «заморожених» конфліктів, автор акцентує на їх 

розгляді через призму «гібридної війни» та «гібридного протистояння». 

Пояснюється це тим, що в минуле відійшли «класичні» форми ведення війни. 

Сьогоднішні конфлікти мають на меті не стільки завоювання нових територій, 

скільки максимальне поширення власного геополітичного впливу, 

використовуючи як метод ведення боротьби політичні, економічні, 

інформаційні, релігійні й інші важелі впливу.  

 Особливо яскраво це засвідчують в дисертації праці Володимира 

Горбуліна: «Світова гібридна війна: український формат» і «Донбас і Крим: 

ціна повернення» та праця Євгена Магди «Гібридна війна: вижити і 

перемогти». У них виокремлюємо низку чинників, реалізація котрих дала 

змогу Росії здійснити агресію стосовно України. Найвагоміші з них: «фасадна 

демократія» та надмірна централізація влади; декларативність безпекової 

політики; економічна, фінансова і транзитна залежність нашої держави; 

стратегічна дезорієнтованість зовнішньої політики; «білі плями» в 

інформаційному просторі. 
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 Доведено, що проблема «гібридної війни» притаманна не лише Україні, 

фактично вся територія пострадянського простору пронизана 

конфліктологічною проблематикою і низкою «заморожених» конфліктів. 

 Так, досліджуючи причини виникнення придністровського, абхазо-  

осетинського та нагірно-карабахського «заморожених» конфліктів, автор 

наголошує: одночасно зі складними внутрішніми етнополітичними 

суперечностями, що впродовж тривалого часу формувалися в зазначених 

регіонах та призвели до збройного протистояння,  існує також і зовнішній 

чинник, який безпосередньо впливає на процес врегулювання кожного 

конфлікту – це позиція РФ, що, безперечно, випливає виключно з власних 

геополітичних інтересів та цілей.  

 У дисертаційній роботі виокремлено певну тенденцію в розвитку 

придністровського, абхазо-осетинського та нагірно-карабахського конфліктів. 

Як зазначено,  наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. простежується 

активна фаза розгортання конфліктів, що супроводжується бойовими діями, 

численними жертвами та значними руйнуваннями. Характерна ознака цього 

періоду – безпосереднє втручання у перебіг конфліктів Москви, яка активно 

підтримує сепаратистські утворення, надаючи їм всеосяжну військову, 

економічну й політичну допомогу, внаслідок чого, всі спроби і намагання 

мирного вирішення конфліктів не отримали належного результату.  

 Крім того, в дисертації акцентовано на відсутності чіткої та однозначної 

позиції Заходу й США в питанні врегулювання «заморожених» конфліктів на 

територіях пострадянського простору. Відтак, існування цих факторів 

створювало і продовжує створювати сприятливі умови для використання 

Росією зазначених конфліктів у власних інтересах, тим самим  посилюючи 

свій вплив і на регіональному, і на глобальному рівнях. 

 Особливу увагу автор приділяє висвітленню косовського та кіпрського 

«заморожених» конфліктів. 

 В питаннях косовської проблеми особливо вирізняється ідеологічна 

складова у протистоянні між Белградом і Приштиною. Наголошено на 
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важливому символічному значенні, яке має Косово для сербської національної 

культури. У процесі наукового дослідження виділено два ключові періоди у 

взаємовідносинах між конфліктуючими сторонами. Перший пов'язаний з 

постаттю тодішнього очільника Югославії Й. Б. Тіто та характеризується 

достатньо ліберальною політикою тогочасного вищого югославського 

керівництва. Характерна риса цього періоду – десербізація Косова, що, власне, 

і створила сприятливі умови для майбутнього поширення радикальних 

прагнень у колах косовських албанців. Другий період пов'язаний зі сербським 

лідером С. Мілошевичем і його авторитарною та націоналістичною позицією, 

прагненням відродити втрачену велич сербської держави, що в підсумку 

спричинило остаточний розпад Югославії та появу численних війн і 

конфліктів на її колишніх територіях.  

 Розглядаючи косовський конфлікт, автор особливо акцентує на 

важливості ролі, яку відіграли країни Заходу та США в питанні врегулювання 

конфліктів на територіях Балканського півострова. Розкрито місце й роль 

Косова у світовій геополітичній системі, після набуття регіоном незалежності, 

а також ті ризики, що сьогодні виникають унаслідок прийнятого рішення. 

 Детально проаналізовано проблему пошуку механізмів і форм 

врегулювання кіпрського «замороженого» конфлікту. Виявлено історичні 

особливості, які призвели до збройного протистояння на острові, результатом 

чого стало його роз’єднання на дві частини – Республіку Кіпр, що контролює 

південну частину острова та самопроголошену Турецьку Республіку 

Північного Кіпру. Визначено основні причини, які заважають процесові 

мирного вирішення конфлікту, а також ті кроки, вдала реалізація котрих 

сприятиме остаточному вирішенню кіпрської кризи. Обґрунтовано вплив і 

роль грецького й турецького чинників у питанні кіпрського конфлікту.   

 В роботі проаналізовано способи та можливі шляхи вирішення 

російсько-українського збройного конфлікту. В цьому контексті особливу 

увагу приділено «хорватському досвіду» звільнення окупованих регіонів. 
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Особливий інтерес викликає дослідження діяльності міжнародної миротворчої 

місії в зонах протистояння.  

 Доведено, що російська збройна агресія стосовно України призвела не 

лише до окупації Криму і частини територій Донецької та Луганської 

областей, але й засвідчила кризу й інституційну слабкість, що виявляється і в 

політиці окремих європейських країн, і серед Західних міжнародних структур 

та організацій.  

 Агресивні дії Росії проти України стали порушенням умов 

Будапештського меморандуму й низки інших міжнародно-правових 

договорів, ключовими з поміж яких є Гельсінський заключний акт 1975 р.; 

Угода про створення СНД від 8 грудня 1991 р.; рамковий Договір про дружбу, 

співробітництво і партнерство між Україною та РФ від 1997 р.; інші 

основоположні міжнародно-правові документи, що формують основи 

світового правопорядку.  

 У дисертації доведено: розв’язання Росією війни в Україні, 

розпалювання збройних конфліктів та їх підтримка в інших регіонах, 

причетність і здійснення  нею терористичних актів (передусім це стосується 

України, Сирії та Великої Британії), ведення інформаційної війни і численні 

кібератаки засвідчують, що сучасний політичний режим РФ становить загрозу 

та є викликом для всієї системи міжнародної безпеки. 

 Як зазначено, невирішеність і наявність на територіях пострадянського 

простору та ближнього зарубіжжя багатьох «заморожених» конфліктів, дає 

змогу Росії постійно посилювати й збільшувати свій вплив у стратегічно 

важливих для неї регіонах. 

 Отримані висновки і положення дисертаційної роботи апробовані на 

міжнародних та всеукраїнських конференція, семінарах і «круглих столах»: ІІ 

Українсько-польському науковому форумі «Європейська інтеграція та 

національна ідентичність: інституційний і ціннісний виміри» (м. Львів, 12–13 

травня 2016 р.); VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

політичної науки: європейські практики та національні перспективи» (м. 
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Чернівці, 7–8 квіт. 2016 р.); Молодіжному євроатлантичному безпековому 

форумі «Euro-Atlantic Youth Student Security Forum» (м. Вінниця, 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Політичні процеси 

сучасності: глобальний та регіональний виміри» (м. Івано-Франківськ, 12–13 

жовт. 2017 р.); VІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Особистість. Суспільство. Політика» ( м. Люблін, 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Україна в умовах трансформації 

міжнародної системи безпеки» (м. Львів, 23–24 трав. 2017 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики 

та загрози» (м. Львів, 23–24 берез. 2018 р.); «Звітній науковій конференції 

викладачів, докторантів, аспірантів та студентів» (м. Івано-Франківськ, 2018 

р.); Міжнародній науковій конференції «Національна та регіональна безпека в 

умовах інформаційних війн» (м. Івано-Франківськ, 2018 р.). Результати 

дослідження обговорювались на науково-методичних семінарах і засіданнях 

кафедри політології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника».   

  Основні положення, результати та висновки дисертації відображено в 

13 наукових публікація, 4 з яких у наукових фахових виданнях з політичних 

наук в Україні, 1 – в періодичному науковому виданні, 1 – у закордонному 

виданні (Польща), а також 7 опублікованих тез доповідей і виступів автора на 

українських та міжнародних науково-практичних конференціях. 

 Ключові слова: конфлікт, політичний конфлікт, збройний конфлікт, 

«заморожений» конфлікт, міжнародний конфлікт, етнічний конфлікт, війна, 

збройна агресія, «гібридна війна», ЄС, НАТО, РФ, миротворча місія, 

вирішення конфлікту, політичний договір. 

ABSTRACT 

Zelmanovych I. I. Political mechanisms of frozen conflicts regulation of 

the present.  Qualifying scientific paper, manuscript copyright. 

The thesis for obtaining Scientific Degree of the Candidate of Political 

Sciences, in the specialty 23.00.02, «Political Institutions and Processes». – State 
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Higher Educational Institution «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University». 

Ivano-Frankivsk, 2019. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, 2019. 

The thesis analyzes in detail the phenomenon of «frozen» conflicts, reveals 

the main causes of their occurrence, points out the key obstacles that hinder the 

peaceful solution of «frozen» conflicts, as well as searches for mechanisms and 

means of their political settlement. 

Analyzing the problem of «frozen» conflicts, a special emphasis is placed on 

their consideration through the prism of the “hybrid war” and “hybrid 

confrontation”. This is explained by the fact that the “classical” forms of warfare 

have become a thing of the past, the goal of today's conflicts is not so much the 

conquest of new territories, but the maximum spread of geopolitical influence, using 

political, economic, informational, religious and other levers of influence as a 

method of struggle. 

This is particularly evident in the works we have considered in the thesis: “The 

World Hybrid War: the Ukrainian format”, “Donbass and the Crimea: the price of 

return” by Volodymyr Horbulin and the work “The hybrid war: to survive and 

defeat” by Yevhen Mahda.  

We single out a number of factors, the realization of which allowed Russia to 

commit aggression against Ukraine, the most influential are the following: “facade 

democracy” and greater concentration of power; declarativity of security policy; 

economic, financial and transit dependence of our state; strategic disorientation of 

international policy; “gaps” in the information space. 

It has been proved that the problem of “hybrid war” is typical not only for 

Ukraine; in fact the entire territory of the former Soviet Union is characterized by 

conflict-related issues and a number of frozen conflicts”. 

Thus, analyzing the reasons for the emergence of the Trans-Dniester, Abkhaz-

Ossetian and Nagorno-Karabakh «frozen» conflicts, it is noted that along with the 

complicated internal ethno-political contradictions that have been forming within 

these regions for a long time and eventually led to an armed confrontation, there is 

also an external factor, which directly affects the process of resolving each of these 
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conflicts. It is presented mainly by the position of the Russian Federation, which 

directly affects the process of resolving these conflicts solely on the basis of its 

geopolitical interests and objectives. 

In the thesis, a certain tendency is singled out in the development of the Trans-

Dniester, Abkhaz-Ossetian and Nagorno-Karabakh conflicts. It is noted that in the 

late 80s and early 90s there was an active phase of conflict deployment, accompanied 

by fighting, numerous victims and significant destruction. A characteristic feature 

of this period is the direct intervention in the course of conflicts of Moscow, which 

actively advocates on the side of separatist entities, providing them with 

comprehensive military, economic and political support. As a result, attempts and 

efforts on the peaceful resolution of conflicts have not received a proper result. 

In addition, the thesis emphasizes the lack of a clear and unambiguous 

position on the part of the West and the United States on the settlement of «frozen» 

conflicts on the post-Soviet territory. It is, therefore, stated that the presence of these 

factors created and keeps on creating favourable conditions for Russia to use these 

conflicts in their interests, thereby strengthening their influence both at the regional 

and global levels. 

In the thesis particular attention is paid to the study of Kosovo and Cyprus 

«frozen»  conflicts. 

In the issues of the Kosovo problem, a special emphasis is placed on the 

ideological component in the confrontation between Belgrade and Pristina. It 

emphasizes the significance of Kosovo for the Serbian national culture. It was in 

studies revealing that there are two key periods in the relationship between the 

conflicting sides. The first period, connected to the figure of the then head of 

Yugoslavia, J. B. Tito, is characterized by a sufficiently liberal policy of the then 

higher Yugoslav leadership. A characteristic feature of this period was the 

Deserbianisation of Kosovo, which in fact created favourable conditions for the 

future spread of radical aspirations in the circles of Kosovo Albanians. The second 

period is related to the figure of S. Milosevic, and is determined by the authoritarian 

and nationalist position of the Serbian leader, in his desire to revive the lost greatness 



9 
 

of the Serbian state, which eventually led to the final disintegration of Yugoslavia 

and the emergence of numerous wars and conflicts on its former territories. 

Exploring the Kosovo conflict, the emphasis in the work is on the analysis and 

importance of the role played by the West and the United States in resolving conflicts 

in the Balkan Peninsula. 

The place and role of Kosovo in the global geopolitical system, after gaining 

independence, is revealed, as well as the risks which today arise as a result of the 

decision are emphasized.  

 In detail, the thesis analyzes the problem of finding mechanisms and forms 

for resolving the Cyprus «frozen»  conflict. The historical peculiarities that led to an 

armed confrontation on the island are revealed, which resulted in its split into two 

parts, namely, the Republic of Cyprus, which controls the southern part of the island 

and the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus. The study highlights 

the main reasons that hinder the peaceful resolution of the conflict, as well as the 

steps which will contribute to the final settlement of the Cyprus crisis. The influence 

and role of Greek and Turkish factors in the issue of the Cyprus conflict are 

considered. 

 The paper analyzes the methods and possible ways of resolving the Russo-

Ukrainian armed conflict. Particular attention in this context is paid to the “Croatian 

experience” of the liberation of the occupied regions, and the study of the activities 

of the international peacekeeping mission in the areas of confrontation is of 

particular interest. 

It has been proved that the Russian armed aggression against Ukraine led not 

only to the occupation of the Crimea and part of the territories of Donetsk and 

Lugansk regions, but also attested a crisis and institutional weakness that manifests 

itself both in the politics of certain European countries and among the Western 

international structures and organizations. 

Aggressive actions of the Russian Federation against Ukraine have violated 

not only the terms of the Budapest Memorandum but also a number of other 

international legal treaties, such as the 1975 Helsinki Final Act; the CIS Agreement 
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of December 8, 1991; the Framework Agreement for Friendship, Cooperation and 

Partnership between Ukraine and the Russian Federation of 1997, and a dozen other 

fundamental international legal documents that form the basis of the world law and 

order. 

It is stated that the war in Ukraine, the incitement and support of armed 

conflicts in other regions, its involvement and realization of the terrorist acts 

(primarily in Ukraine, Syria and the United Kingdom), information warfare activity 

and numerous cyberattacks provide evidence that the current political regime of the 

Russian Federation is a threat and a challenge for the entire international security 

system. 

It is observed that the suspense and the presence of a number of «frozen»  

conflicts on the post-Soviet territory allow Russia to constantly strengthen and 

increase its influence in strategically important regions. 

The obtained conclusions and the provisions of the thesis are tested at 

international and all-Ukrainian conferences, seminars and round tables conferences: 

II Ukrainian-Polish Scientific Forum “European Integration and National Identity: 

Institutional and Value Dimension” (Lviv, May 12–13, 2016); VI International 

Scientific and Practical Conference “Development of Political Science: European 

Practices and National Perspectives” (Chernivtsi, April 7–8, 2016); Youth Euro-

Atlantic Security Forum “Euro-Atlantic Youth Student Security Forum” (Vinnytsya, 

2016); All-Ukrainian scientific and practical conference “Political processes of the 

present: global and regional dimensions” (Ivano-Frankivsk, October 12–13, 2017); 

VI International Scientific and Practical Conference “Personality, Society, Politics” 

(Lublin, 2017); International Scientific and Practical Conference “Ukraine in the 

Transformation of the International Security System” (Lviv, May 23–24, 2017); 

International Conference “Transformation of International Security: Contemporary 

Challenges and Threats” (Lviv, 23–24 March 2018); “Scientific conference of 

lecturers, postdoctoral students, Ph.D. students and students” (Ivano-Frankivsk, 

2018); International scientific conference “National and regional security in 

conditions of information wars" (Ivano-Frankivsk, 2018). The results of the study 
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have been discussed at theoretical seminars and meetings of the Department of 

Political Science of the State Higher Educational Institution “Vasyl Stefanyk 

Precarpathian National University”. 

The main provisions, results and conclusions of the thesis are reflected in 13 

scientific publications, 4 of which were published in the scientific professional 

journals on political sciences in Ukraine, 1 – in periodical scientific, 1 – in the 

foreign edition (Poland), as well as 7 published abstracts of reports and speeches by 

the author at the Ukrainian and foreign scientific and practical conferences. 

Key words: conflict, political conflict, armed conflict, «frozen» conflict, 

international conflict, ethnic conflict, war, armed aggression, “hybrid war”, EU, 

NATO, Russia, peacekeeping mission, conflict resolution, political agreement. 
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ВСТУП 

 Актуальність теми дослідження. Сучасній системі міжнародних 

відносин притаманна значна конфліктогенність, нестабільність і наявність 

великої кількості локальних (внутрішньодержавних) і міждержавних 

збройних конфліктів і суперечностей. Здавалося би, що зазнавши за останні 

100 років двох світових воєн, зіткнувшись з негативними наслідками 

«холодної війни» міжнародне співтовариство докладе максимум зусиль 

спрямованих на недопущення в подальшому подібних конфліктів. Однак, 

попри трагічні уроки історії, конфліктність у міжнародних відносинах не 

зменшується, а значно посилюється. Причому постійно зростають конфлікти, 

які перебувають у «замороженому» протистоянні. Ключовими та 

найнебезпечнішими є арабо-ізраїльське й індо-пакистанське протистояння, 

корейська проблема, кіпрський і косовський «заморожені» конфлікти, низка 

конфліктів на територіях пострадянського простору. І хоча активні бойові дії 

в зонах цих конфліктів не спостерігаються, вони і надалі становлять серйозну 

небезпеку, перетворившись на «міни» уповільненої дії, що в будь-який момент 

можуть вибухнути, остаточно зруйнувавши елементи крихкого 

геополітичного ладу.  

 Невирішеність і наявність на політичній мапі світу величезної кількості 

«заморожених» конфліктів підтверджує не лише глибокі внутрішні 

суперечності, що склалися між конфліктуючими сторонам, а й засвідчують 

виникнення низки інших чинників, які безпосередньо впливають на процес 

вирішення цих конфліктів. Так, дуже часто «заморожені» конфлікти 

перетворюються на інструмент геополітичної гри в «руках» третіх більш 

впливових держав, що особливо яскраво простежуємо на територіях 

пострадянського простору, де Москва впродовж багатьох років створює та 

намагається використовувати «заморожені» конфлікти для реалізації власних 

геополітичних інтересів і цілей. Ще одна особливість «заморожених» 

конфліктів полягає в тому, що вони містять елементи «гібридного 

протистояння», тобто крім «класичного» військового компонента, ще й 
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політичну, історичну, економічну, релігійну, інформаційну та інші складові. 

Це, безсумнівно, ускладнює процес їх політичного врегулювання. Отже, 

постають конфлікти нового покоління, метою яких є не стільки завоювання 

нових територій, скільки максимальне поширення власного політичного 

впливу та видозмінення свідомості людей. Третя особливість сучасних 

«заморожених» конфліктів полягає в тому, що вони виявили глибокі 

розбіжності в сучасній системі міжнародних відносин, підтвердивши 

застарілість і невідповідність системи норм міжнародного права, 

міждержавних договорів та прийнятих угод викликам і загрозам, які постали 

у ХХІ ст.  

 У межах визначеної теми опублікована значна кількість наукових праць, 

статей, дисертацій та монографій, присвячених конфліктологічній 

проблематиці. Їхні автори детально проаналізували й науково осмислили 

ідейно-хронологічні й теоретико-понятійні особливості конфлікту, розкрили 

концептуальну сутність конфлікту, розробили методологічний інструментарій 

проблеми. Проте, незважаючи на значну кількість і теоретичного, і 

практичного матеріалу, в центрі уваги залишаються питання, пов’язані з 

причинами виникнення конфлікту, особливостей їхнього розвитку та 

складністю врегулювання, зокрема тоді, коли йдеться про збройні 

міжнаціональні, міжетнічні чи міжконфесійні конфлікти. 

 Актуальність теми обумовлюється і фактом збройної агресії РФ  

стосовно України, та намаганнями Кремля (одним з можливих сценаріїв 

розвитку подій) перетворити конфлікт на Сході й Півдні України на стадію 

«замороженого» протистояння, використовуючи методи та прийоми, які Росія 

впродовж багатьох років відпрацьовувала під час придністровського, абхазо-

осетинського і нагірно-карабахського конфліктів. Тому, проблема 

«заморожених» конфліктів потребує застосування особливого 

систематичного, комплексного наукового підходу в процесі розгляду, 

вивчення, та розроблення механізмів, що стосуються їхнього політичного 

врегулювання.   
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  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі політології ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» у рамках держбюджетної 

теми «Євроінтеграційний вибір України: історія, політика, перспективи» 

(державний реєстраційний номер 0109U001413). 

 Мета дисертаційного дослідження полягає у вивченні сутності 

феномену «заморожених» конфліктів, визначенні основних передумов і 

причин виникнення, а також у розробленні дієвих політичних механізмів 

їхнього врегулювання.  

  Для досягнення мети основну увагу в дисертації зосереджено на 

розв’язанні таких завдань: 

 – дослідити еволюцію теоретичних підходів, спрямованих на визначення 

сутності й природи конфліктів у різні періоди розвитку суспільно-політичної 

думки; 

 – з’ясувати сутність і основні особливості «гібридного» протистояння; 

 – розкрити визначальні причини виникнення «заморожених» конфліктів 

на територіях пострадянського простору, та виділити основні перешкоди на 

шляху їхнього врегулювання; 

 – з’ясувати в чому полягає особливість геополітичного виміру 

косовського та кіпрського конфліктів; 

 – розкрити причини та виділити основні передумови, які призвели до 

появи інституційної кризи всередині ЄС; 

 – проаналізувати «хорватський досвід» звільнення окупованих 

територій у період югославських війн, з’ясувати, чи можливе його 

застосування в українських реаліях?; 

 – визначити місце та роль міжнародної миротворчої місії ООН у 

контексті розв’язання російсько-українського конфлікту. 

 Об’єкт дослідження становлять «заморожені» конфлікти сучасності. 

 Предметом дослідження є пошук і особливості застосування 

політичних механізмів врегулювання «заморожених» конфліктів сучасності. 
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 Хронологічні рамки дослідження охоплюють початок 60-х років, що 

зумовлено появою на політичній мапі світу кіпрського, а згодом низки інших 

збройних конфліктів, – до середини 2019 р. Адже жоден конфлікт, не був 

політично врегульований і продовжував існувати як «заморожене» 

протистояння. 

 Дослідження охоплює, головним чином, територію пострадянського 

простору, де залишаються  невирішеними значна кількість конфліктів, 

ключовими серед яких є нагірно-карабахський, абхазо-осетинський та 

придністровський «заморожені» конфлікти. Від початку 2014 р. до переліку 

додається російсько-український конфлікт, який все більше набуває ознак 

«замороженого» протистояння. Крім того, особлива увага в дослідженні 

приділяється кіпрському та косовському конфліктам, які, на наш погляд, окрім 

суто регіонального значення, відіграють надзвичайно важливу геополітичну 

роль, а відтак потребують ретельного вивчення та дослідження.   

 Методологія та методи дослідження. Дисертація має 

міждисциплінарний характер, ґрунтований на використанні теоретичних і 

методологічних підходів не лише політології, а й конфліктології, теорії 

міжнародних відносин, психології, філософії та права. 

 У формуванні загальної концепції дослідження ключову роль відіграло 

застосування синергетичного підходу, в основі якого покладена ідея, що 

передбачає багатоваріативність і альтернативність шляхів розвитку 

конфліктних ситуацій. Використання цього підходу сприяло розширеному 

розумінню соціально-політичної реальності, акцентувало на важливості 

розгляду випадкових чинників, що впливають на розвиток того чи іншого 

конфлікту. Крім синергетичного підходу, використано конфліктологічний, 

термінологічний, біхевіористський та геополітичний підходи. Так,  

конфліктологічний дав змогу визначити проблему «заморожених» конфліктів 

з огляду зіткнення, протиріччя, збройного, політичного, економічного, 

етнічного й інших видів протистояння. Натомість термінологічний допоміг 

виявити основні структурні елементи та найвагоміші для комплексного 
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дослідження терміни й категорії. Біхевіористський дозволив сконцентрувати 

увагу на поведінці та мотивах основних груп, що входять до складу 

конфліктуючих сторін. Геополітичний  допоміг установити взаємозв’язок між 

існуванням «заморожених» конфліктів і змінами у системі міжнародних 

відносин, стосовно балансу сил на геополітичній мапі світу.    

  Зазначені підходи поєднуються із низкою загальнофілософських, 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, які ґрунтуються на 

принципах об’єктивності, науковості, системності, історизму, послідовності, 

плюралізму, пізнавальності й причинності. 

 Автор використав метод аналізу для вивчення змісту й основних 

структурних особливостей понять «конфлікт», «політичний конфлікт», 

«заморожений» конфлікт тощо. Важливим було й використання історичного 

методу, що дало змогу досягнути поглибленого розуміння суті проблеми 

внаслідок вивчення її в межах певної хронологічної послідовності, ґрунтованої 

на виникненні, формуванні й розвитку досліджуваного об’єкта. Застосовуючи 

метод порівняння, автор зміг окреслити певні тенденції, виокремити спільні та 

відмінні риси в появі «заморожених» конфліктів, проаналізувати основні 

перешкоди, що постають у процесі їхнього врегулювання, а також 

запропонувати політичні механізми їхнього вирішення. Метод системного 

аналізу сприяв розгляданню поняття «конфлікт» через призму певної системи 

– цілісної сукупності елементів, відношень і зв’язків,  порушення однієї з яких 

призводить до стагнації всієї системи та конфліктної ситуації. Метод 

прогнозування та політичного моделювання дав змогу, використовуючи аналіз 

минулого й сучасного, систематично оцінювати та моделювати майбутні 

сценарії розвитку конфліктних ситуацій.  

 Використані методи одночасно з міждисциплінарним підходом, надали 

роботі науково-цілісного, комплексного характеру та допомогли сформувати 

єдину методологічну базу дослідження. 

 Наукова новизна отриманих результатів роботи зумовлена 

актуальністю запропонованої проблеми, сукупністю визначених завдань та 
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засобами їхнього розв’язання. У межах дослідження досягнуто результатів, які 

становлять наукову новизну: 

 вперше: 

– проаналізовано ключові системні закономірності, щодо причин 

виникнення «заморожених» конфліктів на територіях пострадянського 

простору; наголошено на ключових перешкодах, які заважають процесу 

їхнього політичного врегулювання; головним деструктивним елементом у 

процесі мирного вирішення придністровського, абхазо-осетинського та 

нагірно-карабахського конфліктів є зовнішній чинник, що представлений 

позицією РФ, яка розглядає територію пострадянського простору виключно як 

зону свого геополітичного та геостратегічного впливу, внаслідок чого 

невирішеність і наявність «заморожених» конфліктів на територіях Молдови, 

Грузії й Азербайджану дає Москві змогу зберігати та постійно посилювати  

вплив у стратегічно важливих для неї регіонах; 

– запропоновано авторський підхід до розгляду сучасних досліджень 

проблем конфліктології; акцентовано на вагомості розгляду проблем 

«заморожених» конфліктів через призму «гібридної війни» та «гібридного 

протистояння»; пояснюється це тим, що у минуле відійшли «класичні» форми 

ведення війни, на першому плані постали інформаційні, економічні, політичні 

й маніпулятивні технології, мета яких – розширення сфери свого впливу,  

також деморалізація, залякування та підкорення свідомості громадян; 

– систематизовано та виокремлено ключові ідеї з урегулювання 

придністровського, абхазо-осетинського, нагірно-карабахського, косовського 

та кіпрського «заморожених» конфліктів. Зазначається, що в кожному з 

зазначених конфліктів активно фігурує зовнішній геополітичний чинник, 

відтак і процес їхнього вирішення можливий через активніше залучення до 

переговорного процесу США та країн лідерів ЄС;  

удосконалено: 

– теоретичні підходи до вивчення сутності конфлікту. Скажімо, для 

кращого розуміння та систематизації знань про природу, причини виникнення 
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і сутнісні характеристики конфлікту пропонується виокремити три ключові 

періоди розвитку конфліктологічної думки – зародження конфліктологічних 

ідей у стародавньому світі й античному суспільстві, конфлікт як предмет 

дослідження мислителів епохи Середньовіччя та Нового часу, сучасні західні 

конфліктологічні теорії, вчення й ідеї, в процесі яких розкривається та 

висвітлюється, як змінювалося ставлення до розуміння конфлікту в різні 

періоди розвитку людської цивілізації; 

отримали подальший розвиток: 

– ідеї стосовно розроблення варіантів і пошуку ефективних політичних 

механізмів врегулювання придністровського, абхазо-осетинського, нагірно-

карабахського, кіпрського та косовського конфліктів; пояснюється це тим, що 

існує необхідність у розроблені й поданні нових механізмів врегулювання 

зазначених конфліктів, оскільки моделі й підходи, які застосовували раніше 

виявилися неефективними та існуючі конфлікти продовжують перебувати у 

формі «замороженого» протистояння; 

– ідеї можливих варіантів вирішення російсько-українського конфлікту, 

зокрема у випадках, стосовно реалізації силових та політико-дипломатичних 

механізмів вирішення конфлікту; на особливу увагу в цьому контексті 

заслуговує так званий «хорватський досвід» звільнення окупованих територій 

у період сербсько-хорватського конфлікту; нагальність вивчення цього 

підходу полягає в тому, що в його основу покладені силові і політичні 

механізми, які були реалізовані хорватським керівництвом у процесі 

деокупації та подальшої реінтеграції захоплених Сербією територій; 

– положення, що висвітлюють специфіку російської «гібридної» агресії, 

внаслідок чого настала криза у системі міжнародно-правових відносин; це 

проявляється, зокрема, у функціонуванні ключових міжнародних структур і 

організацій, а також в ослаблені ролі міжнародних договорів і неефективності 

основних принципів міжнародного права; дії РФ спричинили появу низки 

«заморожених» конфліктів на територіях пострадянського простору, а також 

до активізації сепаратистських і націоналістичних рухів в багатьох країнах ЄС.  
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 Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає у  

науковій новизні дослідження і комплексному аналізові проблем пошуку 

дієвих політичних механізмів урегулювання «заморожених» конфліктів 

сучасності.  

 Теоретичні напрацювання, отримані в ході дослідження, можна 

застосовувати під час дослідження такого складного явища, як «заморожений» 

конфлікт. Одночасно, ключові положення, висновки й матеріали 

дисертаційного дослідження можуть використовувати органи державної 

влади, політичні партії та рухи, різні політичні сили, аналітичні центри в 

процесі формування і вироблення внутрішньої та зовнішньої політики в 

питаннях, щодо процесу вирішення складних політичних суперечностей та 

збройних конфліктів. Матеріали і висновки дисертації стануть у нагоді під час 

розроблення спецкурсів для студентів спеціальності зі політології, 

міжнародних відносин, публічного управління й адміністрування.  

 Апробація результатів дослідження. Отримані висновки та положення 

дисертаційної роботи апробовано на міжнародних і всеукраїнських 

конференція, семінарах і круглих столах: ІІ Українсько-польському науковому 

форумі «Європейська інтеграція та національна ідентичність» (м. Львів, 2016 

р.); VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток політичної 

науки: європейські практики та національні перспективи» (м. Чернівці, 2016 

р.); Молодіжному євроатлантичному безпековому форумі «Euro-Atlantic Youth 

Student Security Forum» (м. Вінниця, 2016 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Політичні процеси сучасності: глобальний та 

регіональний виміри» (м. Івано-Франківськ, 2017 р.); VІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Особистість. Суспільство. Політика» (м. 

Люблін, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в 

умовах трансформації міжнародної системи безпеки» (м. Львів, 2017 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Трансформація міжнародної безпеки: 

сучасні виклики та загрози» (м. Львів, 2018 р.); Звітній науковій конференції 

викладачів, докторантів, аспірантів та студентів (м. Івано-Франківськ, 2018 р.); 



25 
 

Міжнародній науковій конференції «Національна та регіональна безпека в 

умовах інформаційних війн» (м. Івано-Франківськ, 2018 р.). Результати 

дослідження обговорювались на науково-методичних семінарах та засіданнях 

кафедри політології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника».   

 Публікації. Основні положення,  результати та висновки дисертації 

знайшли відображення у 13 наукових публікація, 4 з яких оприлюднені у 

наукових фахових виданнях з політичних наук в Україні, 1 – в періодичному 

науковому виданні, 1 – у закордонному виданні (Польща), а також 7 

опублікованих тез доповідей і виступів автора на українських та міжнародних 

науково-практичних конференціях. 

 Структура та обсяг дисертації. Наукове дослідження складається з 

анотації (українською і англійською мовами), вступу, переліку умовних 

скорочень, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 214 сторінок, із них основний 

текст – 177 сторінок, 18 сторінок займає список використаних джерел, що 

складається з 177 позицій. Обсяг додатків становить 3 сторінки.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОНФЛІКТУ ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЯВИЩА  

  

 1.1. Історія, становлення та розвиток конфліктологічної парадигми 

 Політика належить до найскладніших і динамічних сфер життя 

суспільства, де постійно спостерігається зіткнення протилежних поглядів, 

безперервна боротьба між соціально-політичними силами в їхньому прагненні 

реалізувати свої інтереси й цілі. У зв’язку з цим, людство від самого початку 

виникнення постійно перебуває в стані напруженості, що неодноразово 

спричиняло та продовжує спричиняти численні конфлікти, війни та криваві 

революції. Відтак, досліджуючи сутність конфлікту як суспільно-політичного 

явища, необхідно, з нашого погляду, детально проаналізувати історію 

становлення і подальшого розвитку конфліктологічної парадигми. Це дасть 

змогу глибше зрозуміти сутність цього явища, основні причини його 

виникнення та шляхи подолання. 

 Аналізуючи наукові праці, присвячені проблемам конфліктології, ми 

пересвідчуємося, що важливість даної теми обумовлюється та зводиться, до 

наступного: «проблеми конфліктної взаємодії в суспільстві залишаються 

актуальними протягом всього існування цивілізації. Вони загострюються у 

зламні моменти історії – період війн, революцій і криз, заколотів і смут, під 

час боротьби за владу чи власність, унаслідок тоталітарного терору, через 

нестримне прагнення одних панувати над іншими, через кримінальне та інші 

форми насильства тощо. Тож ХХІ століття поставило перед людством 

безальтернативну дилему: або оволодіти наукою й мистецтвом розв’язання і 

попередження конфліктів, або втратити перспективи виживання людства на 

Землі через їх фатальні наслідки» [75, c. 3].  

 Політична наука загалом трактує конфлікти, як «зіткнення, 

протиборство різних соціально-політичних сил, суб’єктів політики в їхньому 
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прагненні реалізувати свої інтереси й цілі, пов’язані насамперед з боротьбою 

за здобуття влади, її перерозподіл, зміну свого політичного статусу, а також з 

політичними перспективами розвитку суспільства» [30, c. 7]. 

 З метою кращого розуміння і систематизації знань про природу, причини 

виникнення та сутнісні характеристики конфлікту пропонуємо виокремити   

наступні періоди розвитку конфліктологічної думки, з допомогою яких 

зможемо простежити ідею конфлікту в історичному дискурсі, проаналізувати 

зміну ставлення до розуміння конфлікту в різні епохи людської цивілізації.  

 1. Зародження конфліктологічних знань у Давньому світі й Античному 

суспільстві. 

 2. Конфлікти як предмет дослідження мислителів епохи Середньовіччя 

та Нового часу. 

 3. Сучасні західноєвропейські конфліктологічні теорії, вчення й ідеї. 

  Відомо, що у первісних суспільствах, як нам відомо, примітивне знання 

існувало у нерозвиненому до поділу на галузі вигляді як «знання про все 

існуюче». Джерелом конфліктів у первісному суспільстві виступали 

нерозділені, контрастуючі явища людського буття протилежної 

спрямованості: «конкретний вчинок» – «ритуал»; «природне для людини» – 

«набуте у власному досвіді»; «життя» – «смерть»; «табу» – «потяг до 

чуттєвості», які ставили перед особою сувору альтернативу вибору: «або-або». 

У свідомості первісної людини були відсутні принципи поєднання цих 

протилежностей, ідеї згладжування гостроти протиріччя та інші думки 

стосовно зниження рівня конфліктності між родом та окремим його 

представником [153].  

 Конфлікти між різними родами, племенами вирішувалися переважно 

збройною боротьбою, тому особливо вшановувалися боги, які дарували 

перемогу у збройному конфлікті – індійський бог-войовник Індра, грецькі 

Арес і Афіна, скандинавські боги Одін і Тор. Поряд із збройним вирішенням 

конфліктів у первісній культурі розв’язання конфліктів формувалися й інші, 

так звані «ігрові» способи вирішення. Відомі дослідники первісної культури 
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Є. Тайлор, Й. Гейзінга вказували на роль випробування сили, кмітливості, 

хоробрості, вміння терпіти, перемога у яких ототожнювалася з перемогою у 

конфлікті. «Сам виграш, як такий, є для архаїчного розуму доказом істини і 

правоти» [153], – писав Й. Гейзінга.  

  В ідеях стародавніх мислителів містяться численні й подекуди глибокі 

зауваження про причини всіляких конфліктів і шляхи їх подолання. Тоді 

основним засобом розв’язання конфліктів було вживання «священної» влади 

старійшин і вождів. Стародавні філософи засуджували розбрат, хоча 

стверджували, що «в суперечці народжується істина» [76, c.18]. Вони вважали, 

що конфлікт – не погано і не добре, він існує незалежно від того, як до нього 

ставляться. Весь світ повний суперечностей: життя природи, життя Богів, 

життя людей. Китайський філософ Лао Цзи вважав: «В битві перемагають ті, 

хто не любить війну. Головне полягає в тому, щоб підтримувати спокій. Мир 

цінніше за війну». Існує два джерела миру: янь – світле джерело та інь – темне 

джерело. Ці джерела постійно борються і доповнюють одне одного, їх 

співіснування утворює гармонію [76, c.18]. 

 Китайський мислитель Конфуцій ще в VІ ст. до н. е. стверджував, що 

злість та зарозумілість, а водночас – і конфлікти породжують нерівність і 

несхожість людей. Він зазначав: «Важко бідному злості не мати й легко 

багатому не бути зарозумілим» [76, c.18]. Вагома моральна заповідь для 

нащадків така: «Перебуваючи поза домом, тримай себе так, ніби ви приймаєте 

почесних гостей. Користуючись послугами людей, поводь себе так, ніби 

здійснюєте урочистий обряд. Не робіть іншим того, чого не бажаєш собі, і тоді 

в державі і в сім’ї до тебе не будуть відчувати ворожості». Однак він вказує і 

на інший спосіб запобігання конфліктам: «Будьте суворими до себе і 

поблажливими до інших. Так ви відгородите себе від людської ворожості» 

[62]. 

 Конфуцій вважав джерелом конфліктів поділ людей на «благородних 

людей» (освічених, грамотних, вихованих) та «малих людей» 

(простолюдинів). Відсутність вихованості та освіти веде у простолюдинів до 



29 
 

порушення норм людських стосунків. Для благородних людей підґрунтя 

стосунків складає порядок, а для малих – вигода. Джерело конфлікту філософ 

розглядав у неосвіченості і невихованості, що призводить до порушення норм 

людських відносин і справедливості [10].  

 Військовий мислитель і полководець Сунь-Цзи (VІ – V ст. до. н. е.) у 

своєму трактаті «Мистецтво війни» одним з перших спробував розкрити 

зв’язок війни та політики, роль суб’єктивно-психологічного чинника. 

«Звичайне правило ведення війни, – зазначав він, – таке: полководець, 

отримавши вказівку від государя, збирає військо і зосереджує сили» [78].  

 Дослідник Г. Жекало констатує: «В античних суспільствах знання щодо 

причин виникнення, природи конфліктів, способів їх уникнення містилися у 

висловлюваннях, повчаннях мудреців та у працях мислителів. Саме в цей час 

виникають перші наукові здогадки щодо ролі конфліктів у соціальному 

середовищі, визнання різних причин їх виникнення. Варто зауважити, що у 

період античності вчення про суб’єкт конфлікту не розглядався взагалі, проте 

нерідко конфлікт вважався у суспільстві неминучим» [47, c. 55]. 

 Античні філософи розглядали конфлікт як найважливіший і необхідний 

атрибут суспільного життя та розвитку. Скажімо, стародавньогрецький 

філософ Геракліт (520-460 рр. до н. е.) намагався пов’язати свої міркування 

про війни і соціальні конфлікти зі загальною системою поглядів на природу 

Всесвіту. З його погляду, все у світі породжується через ворожнечу і розбрат, 

а єдиний закон космосу – це війна: «Війна – батько всього і цар усього». 

«Одним вона визначила бути богами, а іншим – людьми, одних вона зробила 

рабами, а інших – вільними» [10]. 

 Зацікавлюють також й соціально-етичні і правові ідеї великого 

мислителя Давньої Греції Демокріта (близько 460-370 рр. до н. е.). Він, як і 

Платон, ототожнював війну з найгострішим соціальним конфліктом, 

стверджуючи: «Громадянська війна є нещастям для однієї й іншої ворогуючих 

сторін…» [10]. Демокріт зазначав, що «… закони не забороняли б кожному 
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жити за своїм смаком, якщо б кожний не шкодив іншому, адже заздрість 

сприяє початку ворожнечі» [10]. 

 Значний внесок у розвитку суспільно-політичної думки зробив 

давньогрецький мислитель Арістотель. Особливо цікавими є його погляди, що 

стосуються поняття «права» та «справедливості», що виступають у нього, в 

ролі своєрідного запобіжника у можливій появі конфліктів та слугують тими 

критеріями, на основі котрих повинен базуватися розвиток будь-якої держави.  

 Арістотель висловив низку думок про роль конфліктів у житті людей. 

Він вважав, що джерело конфліктів – у відмінностях між людьми, причинами 

конфліктності є порушення справедливості у розподілі власності й почестей, 

але конфліктне зіткнення водночас примушує їх змінюватися і ставати 

справедливішими і поміркованішими. Зокрема, знаменитий мислитель 

зазначав: «Певно і всякого роду відмінність породжує розбрат. Може бути, 

найсильніше чвари ці зумовлює відмінність між доброчесністю та 

розбещеністю, між багатством та бідністю, а потім йдуть більш-менш вагомі 

причини» [153].  

 Конфлікти у владних колах на думку Арістотеля спричинялися жадобою 

до поживи посадових осіб. Якщо ці чинники вважалися Арістотелем 

природними, то інші причини конфліктності несли на собі відбиття 

суб’єктивності – зверхність, ненавість, непомірне самопіднесення посадовців, 

а з іншого боку – необережне ставлення до інших, дрібні приниження, 

відмінність характерів [153].  

 Отже, доходимо висновку, що перші філософські погляди мислителів 

античності на проблему конфлікту були розмитими. Адже сам суб’єкт 

конфлікту поставав недостатньо виразним, а поняття, структура та динаміка 

конфлікту взагалі не розглядалися. Дуже часто появу конфлікту 

ототожнювали з надприродними чи міфологічними явищами, наприклад, 

конфлікт неодноразово ототожнювали з боротьбою сил космічного простору 

та вважали неминучим у суспільному житті. 
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 Подальшим етапом конфліктологічної парадигми в нашому дослідженні  

виступає  доба Середньовіччя та Нового часу, де власне і почали закладатися 

основи у розвитку політичної науки. Особливо цінними в цьому сенсі 

виглядають погляди таких мислителів як Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, 

Ш. Л. Монтеск’є та багатьох інших. 

 Загалом, аналізуючи особливості конфліктологічних ідей в епоху 

Середньовіччя, чітко простежуємо наповнення їх релігійним змістом і 

всебічним пануванням жорсткого теоцентричного принципу в процесі 

розв’язання всіх проблем. Найвидатніші представники філософії 

Середньовіччя – Ф. Аквінський, А. Августин, Р. Бекон, К. Тертулліан, В. 

Оккам, Альберт Великий.  

 Так, Аврелій Августин (354-430 рр. н. е.) обґрунтовував, що єдність 

людської та божественної історії має місце одночасно в протилежних і 

нероздільних сферах і являє собою вічну битву двох царств – Божого та 

земного. Багато в чому схожі з поглядами Августина конфліктологічні ідеї 

іншого відомого мислителя Середньовіччя Томи Аквінського (1225–1274 рр.), 

які можна знайти в його міркуваннях про царство філософського пізнання і 

богослов’я, світську і духовну владу, людське буття і Бога тощо [144, c. 91]. 

 Тома Аквінський у своїх міркуваннях говорив про війну як про цілком 

припустиме явище у суспільному житті, тобто, конфлікт – об’єктивна 

реальність [67, c. 11]. 

 Особливо цікавими в цей час виступають погляди іншого видатного 

політичного мислителя Н. Макіавеллі, які він виразив в праці «Державець».  З 

наукового погляду, вона є корисною передусім в тому плані, що основні тези, 

які в ній закладає автор, припадають на час, коли Італія знаходилася в 

надзвичайно складній конфліктній ситуації, перебуваючи в стані війни, 

розділеною на ворожі один одному регіони. Цінність політичних поглядів 

Макіавеллі полягають і в тому, що він одним з перших, хто зазначав, що 

політичні зміни в державі відбуваються не з Божої волі, а мають цілком 
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логічний характер і пояснення. Більше того, на його думку, вирішення 

тогочасного конфлікту залежить від того, хто управлятиме країною.     

 Нікколо Макіавеллі створив актуальний образ – сильної та неординарної 

особистості, яка через віки дивує своєю мудрістю, щоб привести суспільство і 

різні політичні підходи й думки в ньому до належного компромісу. 

Своєрідність цього образу – прагнення до «золотої середини». Особисті риси 

правителя, по можливості, не повинні переходити межі дозволеного. Щедрість 

повинна бути помірною, любов повинна бути сусідом із страхом, а 

прямодушність і чесність мають можливість запросто уживатися з хитрістю і 

навіть лицемірством. Державець зобов’язаний поєднати в собі якості лева і 

лисиці. Уміти правильно оцінювати дії та поради своїх наближених, приймати 

вольові рішення і, нарешті, володіти природною мудрістю [152]. Саме 

наявність таких рис у керівника держави, за твердженням Макіавеллі, дасть 

змогу побудувати сильну державу й вирішити усі існуючі на той час 

конфлікти.  

 До найвідоміших гуманістів епохи Відродження належить Еразм 

Роттердамський (1469–1536). Він зауважував на наявність власної логіки 

конфлікту, що почався і розростається подібно до ланцюгової реакції, 

залучаючи до орбіти свого впливу все нові і нові сили, верстви населення і 

країни. Він звертав увагу на складність примирення сторін протистояння в 

конфлікті навіть у тих випадках, коли обидві вони стоять на єдиних 

ідеологічних позиціях [134]. «Найбільшим абсурдом є те, що Христос 

присутній в обох ворожих таборах, неначе сам з собою веде боротьбу» [76, c. 

19] (йдеться про конфлікт між християнами – гугенотами і протестантами – за 

Христа). 

 Як уже згадувалося, проблема конфлікту виявилася особливо активною 

в добу Нового часу. Її розглядали Френсіс Бекон, Томас Гоббс, Джон Локк, 

Жан-Жак Руссо, Ш. Л. Монтеск’є, Адам Сміт і багато інших дослідників. 

 Одним з перших, хто застосував системний підхід до аналізу причин 

соціальних конфліктів, був Френсіс Бекон. Ключовим у його вченні виступає 
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поняття «матеріального» – основоположної причини виникнення більшості 

конфліктів всередині держави. Конфлікти з’являються і в тому випадку, коли 

відбувається нехтування суспільно-політичною думкою населення та 

наявності некваліфікованого керівництва на чолі держави. 

 З погляду англійського мислителя Томаса Гоббса, природний стан 

людей – це постійний конфлікт, війна всіх проти всіх. Подібна війна випливає 

з егоїстичної природи людей, зі схильності робити один одному зло, що 

склалося внаслідок своєрідної рівності людей, права, яке припускає робити 

все, що завгодно і проти кого завгодно. Інстинкт самозбереження штовхає 

людей до укладання договору. Жертвуючи своєю свободою, вони здобувають 

захист з боку суверена – держави. Саму державу Гоббс порівнює то зі 

штучною людиною, то з витвореним Богом, то Левіафаном, біблійським 

персонажем, що є величезним морським чудовиськом. Тільки навіюючи страх 

своїм підданим, держава здатна припинити постійну війну людей. Уклавши 

договір, люди вже не мають права від нього відмовитися, не мають права 

опиратися діям суверена [160]. 

 Конфлікт як багаторівневе соціальне явище, корені якого заглиблені в 

економічні умови життя різних верств населення, досліджував Адам Сміт. 

Розподіл людей на класи (капіталісти, земельні власники, наймані робітники) 

та економічне суперництво між ними, на його думку, покладений в основу 

конфліктів. Проте соціальний конфлікт, стверджував А. Сміт, є також 

джерелом суспільного розвитку, тому він має і позитивну функцію [153].  

 Видатний німецький філософ і мислитель Георг Гегель головну причину 

соціальних конфліктів всередині держави вбачав у боротьбі між полюсами 

«накопиченого багатства» та «прив’язаного до труду класу», а причиною 

міждержавних конфліктів вважав суперечку між державами як «суверенними 

індивідуальностями». У зв’язку з цим, указував Гегель у «Філософії права», 

що між державами на міжнародній арені відсутній суддя (претор) або інша 

третя сила, нерідко ця суперечка переростає у війну. Гегель вважав, що 

міждержавні конфлікти є проявом їх самостійності та суверенності, тому 
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вирішення таких конфліктів має проводитися на основі міжнародного права і 

моралі [153]. 

 У період Відродження та Нового часу конфліктні питання переважно 

виникали вже між різними соціальними класами та групам людей. Дуже часто 

основною причиною конфліктів ставав нерівномірний розподіл багатства, 

обмеження політичних прав і свобод людей, унаслідок чого відбувалися  

відкриті протистояння та революційні рухи. Яскравим прикладом цього є 

Велика французька революція – одна з найважливіших подій не лише в 

французький історії, а й усього світу. Адже саме її вважають переломним 

моментом для всієї західної демократії, переходом від віку абсолютизму до 

віку демократії. Причому основна функція у процесі врегулювання та 

розв’язання конфліктів покладається вже на державу як на базовий та 

головний інститут життя людей. 

 Наступний етап пов’язаний з дослідженням «класичних» 

західноєвропейських конфліктологічних вчень та теорії, що припадає 

приблизно на кінець XIX– початок ХХ ст., в період різкого зростання 

конфліктів, які мали руйнівний міжнародний характер. Спостерігається 

формування конфліктології – самостійної наукової дисципліни, зароджуються 

численні школи та напрями конфліктологічного спрямування: 

 – «психоаналітичний підхід» (З. Фройд, К. Лоренці, К. Хорні, Е. Фром, 

К. Левін, Я. Морено, Е. Берн); 

 – теорія «позитивно – функціонального конфлікту» (Дж. Рекс, Л. Козер, 

Р. Дарендорф); 

 – початок 60-х років ХХ ст., «загальна теорія конфлікту» (К. Боулдіг); 

 – конфліктологічна проблематика втілилась також в школі соціал –

дарвінізму (Гумплович, Смолл, Ратценхофер та ін.).  

 У науковій думці ХХ століття співіснують дві парадигми – 

функціоналістська та конфліктологічна. Функціоналісти (Е. Дюркгейм, Г. 

Спенсер, Т. Парсонс, Е. Мейо, В. Парето та ін.) акцентують на важливості 

внутрішньої гармонії та упорядкованості суспільства. Для того, щоб 



35 
 

суспільство продовжувало існування, усі його спеціалізовані інституції мають 

гармоніювати одна з одною. Цей підхід ґрунтується на уявленнях про конфлікт 

як деструктивний процес [78]. 

 Вчений Т. Парсонс вважав конфлікт соціальною аномалією, 

відхиленням від нормального розвитку суспільства, яке трапляється через 

посилення в ньому соціальної диференціації, і чим ця диференціація 

масштабніша, тим глибшим стає розмежування людей за їхніми соціальними 

статусами і ролями, майновим, освітнім рівнем тощо. В результаті виникає 

соціальна напруга, що виливається у конфлікт, в якому поєднуються 

індивідуальні і групові дії та протидії, відбувається зіткнення як окремих 

індивідів, так і груп, до яких ці індивіди належать. Серед конфліктогенних 

чинників Т. Парсонс також виокремлював культурну диференціацію. Він 

вважав, що у більшості випадків саме інтернаціоналізовані індивідуумами і 

групами цінності, норми, культурні зразки ставлять перед людьми 

нездійсненні вимоги, підштовхуючи їх до конфліктів [80, c. 76].  

 Абсолютно протилежного погляду стосовно природи соціальних 

конфліктів дотримується інша група зарубіжних дослідників – представники 

так званої конфліктологічної парадигми (Г. Зіммель, К. Боулдинг, Л. Козер, Р. 

Дарендорф та інші), трактуючи конфлікт і конфліктність розвитку суспільства 

як норму відносин між людьми, природний стан суспільства.   

 Підґрунтям різноманітних конфліктів є об’єктивні і суб’єктивні чинники 

суспільного життя, різноманітні суперечності, протилежності та відмінності 

соціальних інтересів та потреб, політичних цінностей і орієнтацій соціальних 

груп, класів, індивідів [147]. 

 Одним з перших у американській політології на цьому наполягав Г. 

Зіммель. За його висновком, конфлікт в групі допомагає зберегти цю групу, бо 

регулює її як систему певних відносин, викриває ворожі емоції її членів, дає 

цим емоціям вихід. Тому, конфлікт є явищем не тільки універсальним, а й 

таким, без якого суспільство нежиттєздатне. Г. Зіммель визначає конфлікт як 

феномен, призначення якого полягає у подоланні ситуації соціального 
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дуалізму і досягненні своєрідної єдності, навіть якщо ця єдність здобувається 

знищенням однієї із сторін конфлікту [80, c. 77].   

 У такий самий спосіб, трактує соціальний конфлікт і Л. Козер. На його 

думку, конфлікт допомагає становленню і підтриманню самототожності 

групи, сприяє зміцненню її ідентичності, а ворожість і взаємний антагонізм 

запобігають розмиванню кордонів між групами у соціальній системі, а відтак 

зміцнюють її. Позитивні функції конфлікту прихильники розглядуваної 

концепції вбачають також у стимулюванні соціальних змін, забезпеченні 

такого характеру суспільного розвитку, який допомагає його суб’єктам краще 

пізнати одне одного, тобто – виконує тестуючу функцію. Нарешті, неминуче 

завершення конфлікту дозволяє повернутися його учасникам до початкового 

стану, що сприяє стабілізації системи [80, c. 77].  

 Р. Дарендорф у своїх відомих працях «Класи і класові конфлікти в 

індустріальному суспільстві» (1957 р.), «Сучасний соціальний конфлікт» 

(1988 р.) розглядає конфлікт як головну категорію соціології, називає її 

теорією конфлікту. Для нього наявність конфліктів – природний стан 

суспільства, а відсутність конфліктів є чимось дивовижним і ненормальним. 

Конфлікти не обов’язково є загрозою для цієї суспільної системи, а навпаки, 

можуть служити одним із джерел її змін і збереження на основі породжених 

конфліктами позитивних змін [10]. 

 Основні положення розробленої Р. Дарендорфом теорії соціального 

конфлікту можна звести до такого: а) основою конфліктів у будь-якому 

суспільстві є владні відносини; б) конфлікти (внутрішньоособові та 

внутрішньогрупові, міжособові та міжгрупові, внутрішньодержавні та 

міждержавні тощо неминучі, універсальні). Тому слід говорити не про 

вирішення конфліктів, а про їх урегулювання, оскільки конфлікти повністю 

ніколи не зникають; в) створення різних організаційних структур (профспілок, 

партій, лобістських об’єднань) сприяє загостренню конфліктів, особливо в 

умовах надмірної концентрації влади та неможливості певних груп її отримати 

[10]. 
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 Крім того, Р. Дарендорф зазначав, що джерела конфліктів у різних 

суспільствах і в різні часи зовсім не однакові.  

 Так, конфлікти між урядом і опозицією виглядали в Угорщині в 1956 р. 

інакше, ніж у Великобританії; відносини між Німеччиною і Францією в 1960 

р. інакше, ніж в 1940-му; ставлення німецького суспільства до національних і 

релігійних меншин було в 1960 р. іншим, ніж у 1940 р.. Отже, форми 

соціальних конфліктів змінюються; і теорія соціального конфлікту повинна 

дати відповідь на питання, в яких аспектах можна виявити такі зміни форми, і 

з чим вони пов'язані. Це питання змінних і факторів варіабельності соціальних 

конфліктів. Що стосується змінних соціальних конфліктів, або кордонів, в 

яких вони можуть змінюватися, то дві видаються особливо важливими: 

інтенсивність і насильство. Конфлікти можуть бути більш-менш інтенсивними 

і більш-менш насильницькими. Допускається, що обидві змінні мінливі 

незалежно одна від одної: не кожен насильницький конфлікт обов'язково є 

інтенсивним, і навпаки [163]. 

 Подібне широке розуміння проблеми спостерігаємо в М. Дойча, який 

стверджує, що конфлікт існує завжди там, де виникають суперечні прагнення 

або дії. Ці суперечності можуть проявлятись у вигляді внутрішніх напружень 

(боротьби мотивів) або ж у формі ворожих дій між особами чи групами осіб за 

обмежені цінності чи ресурси [99]. 

 Отже, на межі ХІХ-ХХ ст. теоретичний інтерес до теорії конфлікту був 

очевидний. Основні ідеї, які актуальні донині, такі: 1) конфлікт є нормальним 

соціальним явищем, оскільки природі самої людини властиві біологічні, 

психологічні, соціальні та інші чинники, що неминуче породжують численні і 

різноманітні конфліктні ситуації; 2) конфлікт виконує позитивні функції в 

процесі суспільного розвитку, забезпечуючи загальний прогресивний рух 

суспільного життя, сприяє затвердженню загальнозначущих соціальних норм 

і цінностей; 3) протилежність між правлячою меншиною і керованою 

більшістю є неминучим і вічним явищем, що викликає всілякі тертя, колізії, 

конфлікти; 4) існує залежність між змінами економічної, політичної, духовної 
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сторін життя суспільства і конфліктними ситуаціями, що виникають в 

результаті цих змін [134]. 

 У ХХ ст. проблема конфлікту набуває особливого значення для 

дослідників різних галузей. Перша і Друга світові війни, революції у низці 

країн, тероризм, страйки та ін. Як писав Н. Грант, автор книги «Конфлікти 20 

століття. Ілюстрована історія», «майбутні покоління будуть розглядати 20 ст. 

як найбільш войовниче і жорстоке. Хвиля насилля зростає». Виявилося, що за 

сорок років після Другої світової війни (1986 р.) кількість людей, які загинули 

від куль та бомб, перебільшує кількість солдатів, вбитих на Другій світовій 

війні [10].  

 Широкою популярністю сьогодні користується концепція насилля. Її 

розробили представники цієї теорії – Ж. Сорель, Й. Гальтунг, Т. Гарра і С. 

Хантінгтон.  

 У теорії французького соціолога і філософа Ж. Сореля центральне місце 

займає політична боротьба та насильство. В його праці «Роздуми про 

насильство» (1970 р.) сформульовані ключові поняття міфу і насильства. 

Згідно з його теорією, соціальні і політичні конфлікти виявляються ознакою 

ірраціонального характеру суспільства й історії, вони заперечують ідею 

соціального процесу й утверджують стихійний рух мас. Й. Гальтунг крім 

прямого насилля (як дії, яка носить безпосередньо фізичну шкоду людям) 

виділяє ще дві форми – структурне і культурне насилля. Під структурним 

насиллям він розуміє створення відповідних умов (структури), які ущемляють 

потреби і інтереси людей. Культурне насилля – це любі аспекти культури, які 

дозволяють легалізувати пряме і культурне насилля. Якщо пряме насилля 

передбачає прямі цілеспрямовані дії, то структурне насилля впливає побічно, 

через соціальні структури. На відміну від прямого насилля, яке мінливе і 

динамічне, структурне насилля статичне і стабільне. У світовій політиці 

взаємовідносини «Північ» і «Південь», «Схід» і «Захід» також побудовані на 

структурному насиллі. Структурний конфлікт виникає і тоді, коли інтереси 
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елітних груп «центру» і «периферії» більше не співпадають і еліта «периферії» 

очолює рух «національного визволення» [11].  

 Авторитетною на Заході є теорія політичної нестабільності С. 

Хантінгтона, який виступив з ідеєю «зіткнення цивілізацій». Він стверджував, 

що у світі, який народжується, основним джерелом конфліктів буде вже не 

ідеологія і не економіка. Кордони, які розділяють людство, будуть визначатися 

культурою, найбільш значимі конфлікти глобальної політики будуть 

розгортатися між націями і групами, які належать до різних цивілізацій, 

зіткнення цивілізацій стане домінуючим фактором світової політики [11]. 

 Спостерігаючи суспільство ще за умов індустріальної епохи, Д. Белл 

вперше передбачив, що конфлікти майбутнього базуватимуться не стільки на 

суперечностях матеріальних інтересів полярних суспільних класів, скільки на 

неадекватності етносів окремих соціальних груп, етносів професіоналізму, 

етносів традиційного раціоналізму і явищі, що йде йому на заміну – 

експресивізмі. За Д. Беллом, «традиційні соціальні конфлікти просто 

змістилися з однієї сфери в іншу, що боротьба традиційних класів в сфері 

економіки, де люди добивалися порівняних переваг у статусі, привілеях і 

впливів, в теперішній час перемістилася в сферу політики. Саме цей процес 

відбувався в останні роки, і він буде тривати в майбутньому» [30, c. 11].  

 Сьогодні спостерігаємо відчутну «економізацію» політичних 

конфліктів. Новий світоустрій складається не внаслідок стрімкої військової 

окупації державою-гегемоном слабших країн, а шляхом повзучих 

геополітичних конфліктів, «диктату енергоносіїв», які поступово витісняють 

національно-державну модель. За допомогою активних перманентно-

локальних конфліктів формується нова конфігурація глобалізованого світу. 

Наразі відходять в минуле «класичні» конфлікти між державами і набувають 

активності внутрішньодержавні суперечності, що спровоковані радикальним 

націоналізмом, сепаратизмом, релігійним фундаменталізмом та посиленням 

глобальної нерівності [30, c. 11].  
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 Зміни методологічної парадигми у дослідженні політичних конфліктів 

на межі ХХ-ХХІ ст. привели до появи нових наукових течій, таких як: теорія 

асиметричного конфлікту (Е. Макк), системно-кібернетичний підхід (А. 

Етціоні), ігрова теорія конфлікту (Д. Льюїс та Г. Райффі, А. Рапопорт) тощо. 

Сучасний світ знову актуалізував крайні стани конфліктів – війни, міжетнічні 

та релігійні сутички та новітні форми інформаційного протистояння [110, 

c.14].  

 Зазначимо, що українська наукова школа політичної конфліктології 

започаткована від формування вітчизняної політології наприкінці  ХХ ст. 

Аспекти, які покладені в основу досліджень вітчизняних вчених, стосуються 

передусім категоризації політичних конфліктів (В. Криволапчук, М. Пірен), 

ретроспективного аналізу феномену «політичний конфлікт» (В. Тімашов), 

формуванню підходів до сучасних теоретичних моделей конфлікту (І. 

Денисенко), проблематиці типології політичних конфліктів (Л. Герасіна, Г. 

Жекало, І. Кіянка), міжнародним конфліктам (В. Кременюк, Є. Стрельцов), 

політико-нормативному оформленню конфліктів як невід’ємного процесу 

державотворення (С. Ростецька). Не менш важливими є емпіричні 

дослідження конфліктогенності українського суспільства і політичної еліти (Г. 

Щедрова), конфліктного потенціалу інститутів політичної системи (Г. 

Касьянов, А. Пойченко, В. Ребкало, М. Росенко, О. Хворостяний), шляхів та 

способів розв’язання політичних конфліктів (Л. Кочубей, Т. Павловська, С. 

Сітарський, І. Станкевич) тощо [110, c. 15; 16].  

 Особливість сучасних конфліктів полягає в тому, що вони дуже часто 

відбуваються у нових для всього світу формах «гібридного протистояння», 

поєднюючи в собі окрім класичного військового компонента набір 

політичних, економічних, інформаційних, релігійних та інших чинників, що 

безперечно ускладнює процес пошуку дієвих політичних механізмів у процесі 

вирішення конфліктів, які ми детальніше розглянемо в другому підрозділі 

дослідження.  
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 1.2. Політологічний аналіз досліджень сучасних проблем 

конфліктології 

  Конфлікт, як суспільно-політичне явище, продовжує залишатися 

нагальною проблемою, якою цікавляться та яку розглядають як зарубіжні, так 

і вітчизняні дослідники.   

 У зв’язку з цим виникла потреба в появі нового підходу до осмислення 

питання конфлікту. На наш погляд, важливо аналізувати зміст цього поняття 

не як певне абстрактне явище, а крізь призму українського питання, з 

максимально практичної точки зору. Це дасть змогу закласти основу для 

наступних розділів нашого дослідження, зокрема в питаннях, що стосуються 

причин виникнення різного роду конфліктів та складності їхнього політичного 

врегулювання. 

 Усе частіше в медійному, експертному та політичному середовищі 

нашої держави звучить тема не лише війни та конфлікту, а проблема 

«гібридної війни» та «гібридного протистояння». 

 Тому спробуємо розібратися: в чому ж полягає сутність та особливість 

цієї «гібридності», її відмінність між політичним чи збройним конфліктом  і 

«гібридним протистоянням». Для того, щоби краще зрозуміти цю специфіку, 

спробуємо проаналізувати праці, які з нашого погляду, найглибше 

розкривають проблему «гібридного протистояння». З поміж них варто 

виділити наступні: «Гібридна війна:  вижити і перемогти» Є. Магди, «Світова 

гібридна війна: український формат» та «Донбас і Крим: ціна повернення» В. 

Горбуліна,  в ході  яких спробуємо виділити та охарактеризувати найбільш 

ключові й основні особливості проблем конфліктології в сенсі «гібридного 

протистояння» та дати відповідь на низку ключових питань: 

 1. У чому  полягає сутність та особливість «гібридного» протистояння? 

 2. Постараємося виділити ключові передумови, що призвели до даного 

конфлікту. 



42 
 

 3. Спробуємо дати відповідь на питання чи «гібридна війна» це 

проблема, з якою зіткнулася виключно Україна, чи, можливо, весь Західний 

світ виявився дещо неготовим до ведення подібного роду протистояння? 

 4. І, як заключний етап, спробуємо проаналізувати кроки та дії, щодо 

протидії такого роду агресії. 

 Поняття «гібридної війни» не відкидає традиційних поглядів на війну, а 

радше доповнює їх з урахуванням динамічних змін у міжнародному 

безпековому довкіллі та інших суттєвих чинників, що впливають на методи 

ведення війн. Військовий аналітик Ф. Гоффман, теоретик концепції гібридної 

війни, який увів цей термін до широкого обігу, виходив власне із тези про 

наявність спадковості у війнах усіх часів, про актуальність історичних уроків 

і прийомів ведення війн та поведінки ворогів, описаних ще Фукідідом. 

Водночас Гоффман спробував сформулювати принципово нові узагальнені 

характеристики сучасних конфліктів. Центральною в його концепції є теза про 

посилення тенденції до конвергенції у сучасних конфліктах, яка виявляється у 

зближенні та взаємному проникненні (поєднанні) аспектів війни, які прийнято 

відокремлювати: фізичного і психологічного вимірів, кінетичної і 

некінетичної зброї, учасників та неучасників бойових дій [135, c. 21, 22].  

 Політичний експерт і аналітик Є. Магда у роботі «Гібридна війна: 

вижити і перемогти» зазначає: «Гібридна війна – це прагнення однієї держави 

підпорядкувати собі іншу за допомогою політичних, економічних, 

інформаційних інструментів. Саме тому, в умовах гібридної війни бойові дії є 

другорядними, а на перший план виходять інформаційні операції та інші 

важелі впливу. Війна полягає в прагненні однієї держави агресивно діяти на 

свідомість жителів іншої. Іншими словами – це прагнення не знищити 

мільйони людей, а залякати й деморалізувати їх. Завдяки швидкості 

поширення інформації світом вона перетворилася не лише на товар, а й на 

зброю» [94].   

 Отже, аналізуючи подібні підходи до трактування сутності «гібридної 

війни», можна констатувати: порівняно з поняттям «конфлікт» чи «війна» 
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воно має набагато глибше змістове наповнення, охоплюючи та поєднюючи в 

собі різноманітні характерні особливості, що натомість ускладнює процес 

визначення самого поняття «гібридна війна» чи «гібридний конфлікт». 

 Не менш складним і дискусійним залишається питання про передумови, 

які в підсумку призвели до збройного конфлікту та пошуку моменту, з чого, 

власне, і розпочалася агресія. Так, на думку Є. Магди, Росія «гібридною 

війною» проти України намагається розв’язати одразу декілька надзвичайно 

важливих для себе і зовнішніх (геополітичних), і внутрішньополітичних 

завдань: «перше – позбутися конкурента у впливі на пострадянському 

просторі, адже наша країна за потенціалом єдина з пострадянських держав 

здатна конкурувати з Російською Федерацією в цьому питанні; друга – 

гіпотетична поразка України суттєво деморалізує низку держав Центральної 

та Східної Європи; третя – Україна нераціонально використовувала 

можливості, отримані після здобуття незалежності. Вітчизняна національна 

еліта не використовувала належним способом ані унікального транзитного 

потенціалу, ані радянської спадщини в економіці, ані навіть енергії подій на 

Майдані в 2004 році. Ба більше: зовнішня політика нашої держави була 

непослідовною, внаслідок чого на початку 2014 року в офіційного Києва 

найкраще були розвинені відносини саме з Москвою, а альтернативних 

договорів про військово-технічну співпрацю не виявилося. Та й розчарування 

від неефективності Будапештського меморандуму складно було приховати. В 

результаті Україна сприймалася Росією, як легка здобич, із якою намагалися 

розправитися за допомогою двох підготовлених ударів – ампутацією Криму й 

дестабілізацією на Донбасі» [94]. 

 У свою чергу, В. Горбулін в монографії «Світова гібридна війна: 

український формат», виокремлює наявність наступних передумов, реалізація 

яких і дала змогу Росії здійснити агресію стосовно нашої держави:  

 1. Фасадна демократія та надмірна централізація влади. Зокрема, 

проекти бажаного устрою України пристосовувалися до домінуючої 

патерналістської установки – очікування «сильної руки» та відмови від 
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особистої громадянської відповідальності. Задля мобілізації електоральної 

підтримки своїх проектів політичні сили використовували низьку довіру 

населення до більшості соціальних інститутів, гострі суспільно-політичні 

суперечності (кліважі) та конфліктуючі колективні ідентичності. Внаслідок 

застосування однакових політичних технологій стиралися межі між різними 

проектами, що призводило до зниження суспільної довіри до будь-яких 

варіантів майбутнього. Слабкі державні інститути ставали мішенню 

популістських політичних кампаній, що підривало їхню легітимність [135, c. 

207].  

 Побудова «демократичного фасаду» в Україні зумовлена також 

деградацією партійної системи. Політичні партії, які під час демократичного 

переходу мали стати головними суб’єктами політичної відповідальності, 

джерелом кадрів і виразником інтересів народу, перетворилися на «політичні 

машини», що обслуговували процес творення олігархічного консенсусу та 

захоплення олігархічними групами державних інститутів. Відповідно, вибори 

втрачали в очах громадян своє значення як механізм приведення до влади 

кращих та вибору напряму суспільного розвитку, перетворюючись на 

інструмент легітимації тієї чи іншої форми олігархічного консенсусу [135, c. 

207, 208].  

 2. Декларативність безпекової політики. Декларативність безпекової 

політики та системна деградація державних інститутів, що відбувалася у 

попередні роки, створила сприятливий грунт для комплексного зовнішнього 

втручання у справи України. Скориставшись ситуацією, керівництво 

Російської Федерації активізувало планомірне поширення контролю над 

формуванням і реалізацією державної політики України, налагодило канали 

власного впливу на кадрові призначення в органах сектору безпеки і оборони. 

Неприхована російська пропаганда домінувала в українському 

інформаційному просторі [135, c. 211].   

 Драматичні події в АР Крим і на Сході України засвідчили, що система 

забезпечення національної безпеки України, що існувала на той момент, була 



45 
 

неефективною, не враховувала особливостей війн нового типу, зокрема 

зростання ролі політичних, економічних, інформаційних та інших невоєнних 

засобів боротьби. Система керівництва державою в умовах агресії була 

зорієнтована  переважно на класичну війну з панівною роллю у ній збройної 

боротьби. Не було чітко визначено порядок планування і комплексного 

застосування воєнних, політичних, економічних та інформаційних сил і 

засобів під час відсічі агресії. Система мобілізаційної підготовки та мобілізації 

держави була, по суті, дещо видозміненим варіантом такої системи в 

колишньому Радянському Союзі, тож потребувала модернізації [135, c. 211, 

212]. 

 3. Економічна, фінансова та транзитна залежність нашої держави. 

Реальний сектор економіки України був однією з найпривабливіших мішеней 

агресора. Так, на тлі загальносвітових трендів економічного розвитку – 

суттєвого зростання наукоємних виробництв, масового поширення нових 

технологій та інноваційних процесів, а також домінування у структурі 

економічно розвинених країн світу п’ятого технологічного укладу – ситуація 

в економіці України виглядає критичною. Основу вітчизняного реального 

сектору досі становлять галузі, орієнтовані на низькотехнологічні 

виробництва та експорт сировини, а факторами забезпечення його 

конкурентоспроможності слугують традиційні чинники, такі як наявність 

робочої сили, природних ресурсів, капіталу [135, c. 218].   

 Здобувши політичну незалежність, Київ автоматично не отримав 

незалежності економічної, ресурсної, технологічної чи управлінської. Маючи 

достатньо інструментів впливу на поведінку України в енергетичній сфері, 

Росія тим самим контролювала її енергетичну політику. До 2013 року Україна 

зберігала фактично повну залежність від прийнятих у Москві рішень, зокрема 

щодо: 

 – постачання на атомні електростанції України свіжого ядерного палива 

з Росії та вивезення відпрацьованого;  

 –  постачання значних обсягів природного газу; 
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 –  постачання нафти та нафтопродуктів; 

 –  завантаження нафтопереробної галузі України; 

  – завантаження роботи транзитних маршрутів транспортування 

природнього газу, нафти (обсяги транспортування визначалися рішенням 

уряду Росії); 

 – стійкості роботи електроенергетичної та газотранспортної систем 

(залежить від синхронного режиму роботи систем України та Росії); [135, c. 

229]. 

 4. Стратегічна дезорієнтованість зовнішньої політики. У цьому 

контексті найбільшою поразкою нашої держави на зовнішньополітичній арені 

стало підписання у 1994 р. Будапештського меморандуму, що передбачав 

ядерне роззброєння України, втім, не забезпечив їй належних гарантій 

безпеки. Для України ця історична міжнародна подія перетворилася на камінь 

спотикання в подальшій діяльності щодо забезпечення безпеки нашої 

держави, призвівши до виникнення низки загроз як на регіональному, так і на 

глобальному рівнях [135, c. 238].  

 Так само, провалом стало укладання україно-російського Договору про 

дружбу і співпрацю, більш відомого як «Великий договір». Серед головних 

пунктів документу було визнання територіальної цілісності й непорушності 

існуючих кордонів обох держав, що стало головним аргументом української 

влади у суперечці з патріотичною громадськістю, яка критикувала пов’язану з 

Договором міжурядову угоду «Про статус і умови перебування 

Чорноморського Флоту РФ на території України» [135, c. 239].  

 5. «Білі плями» в інформаційному просторі. Гібридний інформаційно-

медійний характер російської агресії вже станом на 2014 р. повною мірою 

виявив неприпустимо слабкі позиції України у низці стратегічно важливих 

аспектів національного розвитку. Зокрема: 1) критична кількість медіа, що, 

вільно діючи в інформаційному просторі України, порушують її закони та 

загрожують її національній безпеці; 2) недостатньо захищений від 

неліцензованих трансляцій вітчизняний телерадіопростір, стабільне технічне 
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покриття якого й досі є значно меншим за територію держави (навіть без 

урахування окупованих регіонів); 3) неадекватна вимогам часу система 

нормативно-проектного та інституційного забезпечення розвитку 

інформаційної сфери, зокрема, відсутність концептуалізованої державної 

політики інформаційної безпеки; 4) недостатньо фахова, організована й надто 

залежна від власників ЗМІ журналістська спільнота; 5) брак дієвих інституцій 

та механізмів оперативного реагування на інформаційні та інформаційно-

психологічні загрози [135, c. 246].  

 Таким чином, як бачимо з вище наведених аргументів, що стосуються 

основних передумов, які призвели до початку «гібридної війни», можемо 

констатувати, що українська держава виявилася абсолютно неготовою до 

такого розвитку подій.  Причому, провальною виявилася не лише політика  

держави, що здійснювалася впродовж усього періоду після здобуття нашою 

державою незалежності, а й наукове співтовариство, на наш погляд, в певній 

мірі також виявилося неготовим протидіяти ворожій агресії, особливо, у сенсі 

світоглядного розвитку України. Адже, як ми вже відзначали, незважаючи на 

велику кількість робіт, присвячених проблемам конфлікту, дуже мала їх 

кількість, насправді, була зорієнтована на об’єктивне висвітлення проблем 

російсько-українських відносин. Проблема полягала в тому, що більшість 

праць мали суто теоретичний характер, в той час, коли наукова діяльність 

повинна спиратися і на практичну площину, особливо тоді, коли йдеться про 

військову агресію проти України. Це – з одного боку. 

 З іншого – варто розуміти, що не тільки Україна стала жертвою 

подібного роду агресії. Так, у монографії «Донбас і Крим: ціна повернення»,  

присвячено цілий розділ проблемам міжнародних відносин у контексті 

російської гібридної агресії, які детальніше розглянемо в подальших розділах 

нашого дослідження. Проте, вже зараз можемо констатувати, що агресія Росії 

по відношенню до Грузії в 2008 р. та стосовно України в 2014 р. яскраво 

продемонструвала цілу низку геополітичних прорахунків, допущених у 

політиці окремих Західних країн, та ключових міжнародних організацій. 
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Причому, слід розуміти, що інтереси РФ не обмежуються територіями 

ближнього зарубіжжя, геополітичні цілі Росії є значно ширшими. 

 Аналізуючи заходи, які можуть сприяти протидії ворожій політиці, що 

проти нас здійснює Росія, їх можна, на наш погляд, представити у вигляді 

своєрідного алгоритму послідовних дій: починаючи від силової відповіді 

агресорові (розвиток оборонної промисловості, вдосконалення сектора 

державної безпеки й оборони) поступово переходячи до соціально-

економічних питань (що включають в собі економічний розвиток держави, 

стабілізацію фінансової системи, енергетичну та інфраструктурну 

захищеність країни) і закінчуючи реалізацією цілого комплексу гуманітарних 

та політичних питань.  

 Фактично це все, на нашу думку, засвідчує, що дуже важливо 

досліджувати проблему існуючих «заморожених» конфліктів комплексно, 

через призму гібридного протистояння. Адже, потрібно усвідомити: в 

сучасних умовах завоювати чи підкорити державу можна не стільки виключно 

військовим способом, скільки з використанням засобів гібридної війни, які 

поєднують в собі елементи економічної, інформаційної чи, наприклад, 

релігійної діяльності. Відтак, безпека будь-якої держави визначається не 

тільки її військовою спроможністю, а й інформаційною, економічною, 

енергетичною безпекою, здатністю держави вільно проводити як внутрішню, 

так і зовнішню політику, рухатися в напрямку свідомо вибраного 

цивілізаційного розвитку. 

 В подальших розділах роботи ми це підтвердимо, аналізуючи проблему 

нагірно-карабахського, абхазсько-осетинського, придністровського та 

особливо російсько-українського конфліктів. Судячи з цього, ми повинні чітко 

усвідомлювати, що чим більше буде писатися подібного роду праць та 

розроблятися методологічних підходів до розгляду даної конфліктологічної 

проблематики, поширюючи їх серед широкого загалу людей, тим Росії буде 

важче, а Україні, відповідно, простіше протистояти ворожій агресії.  
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 1.3. Методологічна база дослідження 

 Аналізуючи проблему «заморожених» конфліктів, надзвичайно важливо 

розробити чітку методологічну основу наукового дослідження, що міститиме 

і набір концептуальних ідей, і сукупність принципів, підходів та методів, які 

повинні бути покладені в основу отримання всебічного, об’єктивного та 

науково-цілісного знання. 

 З наявних визначень і контексту наукових праць видно, що одні автори 

під методологією розуміють теорію методу, інші – власне метод, зокрема – 

загальний філософський метод, треті – сукупність всіх уживаних в науці 

методів, четверті – сукупність філософських і нефілософських наук, що дають 

вихідні принципи вирішення складних теоретичних і практичних завдань. 

Автори вкладають у це поняття різний сенс і нерідко явно або неявно 

змінюють його у процесі роздумів. Ось чому необхідні деякі уточнення і 

вироблення уявлень, що максимально відповідають дійсному змісту і 

завданням методології [143, c. 5].  

 У науковому середовищі виділяють декілька рівнів методології, 

ключовими серед яких є наступні: 

 – філософська (фундаментальна) методологія; 

 – методологія конкретно взятої науки; 

 – методологія наукового дослідження; 

 Філософська (фундаментальна) методологія – це найвищий рівень 

методології, що охоплює всі сфери наукового пізнання. Вона являє собою 

сукупність філософських методів пізнання. Серед них, як зазначається в праці, 

індуктивний метод Френсіса Бекона, раціоналістичний метод Рене Декарта, 

діалектичний метод Сократа, Георга Гегеля, К. Маркса, феноменологічний 

метод Едмунда Гуссерля, системний метод Людвіга фон Берталанфі, Уїльяма 

Ешбі та ін. Крім того, низка інших фундаментальних філософських положень, 

що також відображають найістотніші властивості об’єктивної реальності, 

також діють у всіх сферах пізнання і тим самим породжують об’єктивну 

необхідність їх урахування при здійсненні наукових досліджень у формі 
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всезагальних принципів. Детальніше про це йтиметься далі при розгляді 

принципів як важливої складової методології [3].  

 Методологія конкретно взятої науки – охоплює сукупність специфічних 

методів, прийомів та принципів наукового дослідження, які становлять 

змістовну основу цієї науки і використовуються  під час пізнання об’єкта, що 

є предметом її дослідження. 

 Так, політологія, як і кожна наука, має власний набір загальних і 

специфічних методів наукового дослідження, керуючись при цьому певними 

принципами для отримання цілісного наукового знання.   

 Важливий інструмент у методологічному арсеналі політології –  

діалектичний та біхевіористський методи пізнання. Вагомість діалектичного 

методу полягає в тому, що він є науково апробованим і науково 

обґрунтованим, активно використовуючись в історичному сенсі та будучи 

значущим елементом для розробки найфаховіших філософських систем. 

Окрім того, останнім часом одночасно з діалектичним методом у сфері 

політологічних досліджень все більшої популярності та вагомості набуває 

синергетичний метод, в основу якого покладено багатоваріативність, 

альтернативність вибору шляхів суспільно-політичного розвитку. Причому 

інструментарій синергетичного підходу дає змогу визначити, що:  

 – складно організованим системам неможливо нав’язати напрями і 

шляхи розвитку, можливо лише сприяти (через слабкі впливи) процесу 

самоорганізації; 

 – неможливо досягти одночасного поліпшення відразу всіх важливих 

показників системи; 

 – для складних систем існують декілька альтернативних шляхів 

розвитку; 

 – за умови кількох станів рівноваги еволюційний розвиток системи 

відбувається при лінійному зростанні ентропії (невизначеності ситуації); 

 – кожний елемент системи містить інформацію про результат 

майбутньої взаємодії з іншими елементами; 



51 
 

 – складна нелінійна система в процесі розвитку проходить через 

критичні точки (точки біфуркації), в яких відбувається розгалуження системи 

через вибір одного рівнозначних напрямів її подальшої самоорганізації; 

 – управляти розвитком складних систем можливо лише в точках їх 

біфуркації за допомогою легких поштовхів, сума яких має бути достатньою 

для появи резонансу – достатньої амплітуди коливань як усередині системи, 

так і відносно впливів зовнішнього середовища. Тобто, чим меншою є сума 

впливів на більший об’єкт або процес у момент біфуркації складно 

організованої системи, тим більшим є кінцевий синергетичний ефект. 

«Синергетично» мислячий історик, культуролог, політолог, економіст, таким 

чином, уже не можуть оцінювати те чи інше рішення через прямолінійне 

порівняння попереднього та наступного станів: вони мають порівняти 

реальний перебіг наступних подій з імовірним ходом подій при 

альтернативному ключовому рішенні [157, c. 28, 29].  

 Використання таких критеріїв є надзвичайно важливе під час 

дослідження такого складного явища як «заморожений» конфлікт, адже він 

поєднує та містить в собі цілу низку специфічних і неоднорідних 

властивостей, а відтак виникає потреба в особливому підході в процесі його 

розгляду й вивчення. 

 Методологія наукового дослідження – це сукупність методів, принципів 

і прийомів, що використовуються дослідником в процесі наукового пізнання 

для отримання цілісного та науково-обґрунтованого знання.  

 Крім того, кожне наукове дослідження в своїй основі спирається на певні 

дефініції як важливій складовій методологічного інструментарію. 

Пояснюється це тим, що теоретична розвідка потребує описування, аналізу й 

уточнення понятійно-категоріального апарату конкретно взятої галузі науки. 

В нашому дослідженні виникла низка кетегорій, які потребують особливого 

розгляду та пояснення. Ключовими серед яких є наступні:  

 1. Агресія (від лат. aggression – напад) – поняття міжнародного права, 

яке означає протиправне, пряме чи опосередковане, застосування збройної 



52 
 

сили однією державою проти суверенітету, територіальної цілісності чи 

політичної незалежності іншої держави [44, c. 19].  

 2. Конфлікт політичний – надмірне загострення взаємовідносин сторін у 

політиці або їх зіткнення, пов’язане з відмінностями їх становища в 

суспільстві. Це зіткнення проблемних або таких, що не збігаються інтересів, 

дій, поглядів окремих особистостей, представників політичних партій і 

громадських організацій, об’єднань, етнічних, соціальних груп, держав та їх 

органів [117, c. 412].   

 3. Конфлікт етнічний – ситуація протиборства і конфронтації в системі 

стосунків між двома або кількома етнічними спільнотами, належними до них 

групами та індивідами, що зумовлена несумісністю об’єктивних або 

суб’єктивних інтересів, цілей і цінностей та виникає на різних рівнях 

суспільного та політичного життя, здійснюється із застосуванням будь-яких 

доступних і прийнятних для сторін засобів і способів [117, c. 410].  

 4. Конфлікт міжнародний – безпосереднє або непряме зіткнення двох 

або кількох учасників міжнародних відносин (держав, груп держав, народів, 

політичних рухів тощо) за можливість реалізації своїх життєво важливих або 

принципових інтересів на основі наявних між ними протиріч об’єктивного чи 

суб’єктивного характеру [118, c. 323].   

 5. Конфлікт пам’ятей – різновид соціально-політичного конфлікту, 

предметом якого є не дійсне, а минуле, та його репрезентації у режимі 

реального часу різними суспільними групами; це здебільшого не 

міжособистісні, а індивідуальні політичні конфлікти, що є визначальними для 

суспільно-політичного розвитку [118, c. 324].  

 6. Війна – конфлікт між політичними утвореннями (державами, 

етносами, політичними угрупуваннями тощо), що відбувається у формі 

збройного протиборства, військових (бойових) дій між їх збройними силами; 

регулюється законами та звичаями – сукупністю принципів і норм 

міжнародного права, які встановлюють обов’язки воюючих сторін 

(забезпечення захисту цивільного населення, регулювання ставлення до 
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військовополонених, заборона на використання особливо нелюдських видів 

зброї) [118, c. 73].  

 7. «Заморожений конфлікт» – це ситуація в міжнародних відносинах, 

коли збройний конфлікт між сторонами припиняється без підписання мирного 

договору чи іншого політичного вирішення конфлікту [55, с. 49]. Проте, як 

показує практика, часто політичне чи військове затишшя виявляється 

оманливим. Подібні конфлікти, як і раніше, являють собою велику загрозу та 

негативно впливають на систему глобальної та регіональної безпеки [53, с. 93].  

 Водночас із чітко визначеним понятійно-категоріальним апаратом 

процес наукового пізнання ґрунтується також на використанні певних 

наукових принципів, що надають дослідженню системності й цілісності, а 

також створюють необхідні умови для підвищення ефективності пізнавальної 

діяльності.  

 Як відомо, принцип – центральне поняття, логічне вираження пізнання, 

основна ідея, що пронизує систему знань і встановлює чітку субординацію 

цього знання. 

 У процесі наукового дослідження ми використали низку 

загальнонаукових принципів, ключовими серед яких стали: 

  – принцип об’єктивності; 

 – принцип розвитку й історизму; 

 – принцип співвідношення логічного та історичного; 

 – загальнодіалектичний принцип загального зв’язку й взаємодії; 

 – принцип системності; 

 – принцип пізнавальності і причинності; 

 Заключним елементом, що становить методологічну базу дослідження, 

є сукупність методів наукового пізнання. 

 Метод – це система правил та прийомів підходу до вивчення явищ і 

закономірностей природи, суспільства, мислення, спосіб досягнення певних 

результатів у науковому пізнанні й практичній діяльності [51, c. 74].  
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 В сучасній науці склалася багаторівнева структура методології знання, 

згідно з якою методи наукового пізнання за ступенем загальності та сфери 

застосування можуть бути розділені на чотири групи.  

 1. Загальнофілософські – діють в усіх науках і на всіх етапах пізнання. 

 2. Загальнонаукові – застосовуються в гуманітарних, прикладних і 

технічних науках. 

 3. Часткові – застосовуються для певних наук. 

 4. Спеціальні – притаманні одній, конкретній (специфічній) науці. 

 Методологічна база нашого дослідження ґрунтується на застосуванні 

таких методів політологічного дослідження: 

 Методу політичного аналізу. Він передбачає розподіл досліджуваного 

об’єкта на складові елементи з метою встановлення їхніх взаємозв’язків та 

визначення у такий спосіб їх внутрішньої сутності. Особливо важливе 

використання цього методу під час дослідження тієї чи іншої конфліктної 

ситуації, розділяючи її на певну структуру та виділяючи в ній ключові 

елементи:  

 – аналіз конфліктної ситуації; 

 – прогноз розвитку конфліктної ситуації; 

 –прийняття компетентних рішень стосовно вирішення визначеної 

проблеми.  

 Історичного методу. Це спосіб дослідження, що дає змогу через 

порівняння встановити схожість і відмінність між явищами, процесами, які 

вивчаються. В основі методу покладено вивчення процесу розвитку 

конфлікту, починаючи з моменту його виникнення і закінчуючи сучасним 

станом. Використання історичного методу наукового пізнання допомогло і 

дозволило нам проаналізувати та виявити ті конкретні умови, що спричинили 

появу конфліктної ситуації, оцінити роль у його розвитку як конкретно взятих 

осіб, соціально-політичних груп, класів, так і окремих держав, міжнародних 

організацій і блоків. Історичний метод покладений в основу нашого 

дослідження, став її стрижневим елементом. Адже тоді коли не розуміти й не 
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усвідомлювати тих причин, джерел та мотивів, що призвели до виникнення 

конфлікту, то неможливо пропонувати дієві механізми вирішення нагальних 

проблем. У процесі дослідження ми дуже часто стикалися з проблемами 

ігнорування або відвертого нехтування історичних особливостей, оскільки 

пропонувалися механізми вирішення того чи іншого конфлікту без урахування 

ментальних та ціннісних основ, які, власне, і є джерелами конфліктних 

ситуацій. 

 Порівняльного методу. Він передбачає зіставлення низки аспектів 

конфлікту і з’ясування схожих або відмінних проявів у різних формах прояву 

«заморожених» конфліктів. Особливо ціннісним стало використання такого 

методу під час роботи над другим розділом дисертаційного дослідження, 

тобто в питаннях, щодо проблем «заморожених» конфліктів на територіях 

пострадянського простору. В процесі дослідження придністровського, абхазо-

осетинського та нагірно-карабахського конфліктів вдалося виокремити та 

акцентувати на певних тенденціях, які стосуються причин виникнення 

зазначених конфліктів, а також наголосити на ключових перешкодах, що 

заважають процесу їхнього політичного врегулювання. Значну роль відіграв 

цей метод  в аналізі хорватського досвіду звільнення окупованих регіонів. Це 

допомогло нам вирізнити позитивні ознаки хорватського досвіду в питаннях 

деокупації та інтеграції окупованих територій, а також звернути особливу 

увагу на ризики, з якими може зіткнутися Україна під час збройного 

протистояння.  

 Системного підходу. В його основу покладено вивчення досліджуваного 

об’єкта через призму системності. Застосовуючи його, ми змогли підійти до 

розгляду конфлікту з позиції певної цілісності, що допомогло краще зрозуміти 

природу конфлікту, розкрити різноманітність типів зв’язків і звести їх в єдину 

теоретичну концепцію. Принцип системного підходу дав змогу: а) усвідомити  

конфлікт як певну систему, в основі якої покладено велику кількість 

взаємодіючих елементів, що впливають на перебіг розвитку конфлікту; б) 

визначити склад, структуру організації елементів та виявлення провідних 
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взаємодій між ними; в) виявити зовнішні зв’язки системи, виокремити ключові 

з них; г) установити закономірності й тенденції розвитку конфліктних 

ситуацій. 

 Методу політичного прогнозування. Це – науковий аналіз явищ і 

процесів політики з метою визначення конкретних перспектив розвитку 

певного процесу як всередині країни, так і в сфері міжнародних відносин.  

 Прогнозування у сфері політичних відносин є надзвичайно складним 

процесом, особливо тоді, коли тема стосується конфліктних ситуацій і питань 

«заморожених» конфліктів. Проте, використовуючи керівні принципи й основі 

положення політичного прогнозування, ми змогли окреслити і виділити певні 

тенденції та сценарії розвитку конфліктів.  

 З методом політичного прогнозування тісно пов'язаний метод 

політичного моделювання. Останній передбачає побудову моделей, що 

відображають з деяким ступенем подібності певний фрагмент політичної 

реальності, виявляючи істотні властивості досліджуваного політичного 

процесу.  

 Побудова моделей надзвичайно корисна у процесі вирішення тих чи 

інших  конфліктних ситуацій, зокрема, коли це стосується збройних 

конфліктів у сфері міжнародних відносин. 

 Застосування цього методу відіграло значну роль у дослідженні 

російсько-українського збройного конфлікту, особливо у сфері, що стосується 

діяльності міжнародного миротворчого контингенту в зонах бойових дій. 

Проектуючи та моделюючи різні ситуації, пов’язані зі залученням 

миротворців, ми виокремили плюси та акцентували на ризиках, з якими може 

зіткнутися Українська держава під час розгортання міжнародного 

миротворчого контингенту в зонах конфлікту.   

 Загалом концептуальне використання в дисертаційній роботі згаданих 

методів, підходів та принципів наукового дослідження дало змогу сформувати 

єдину методологічну базу дослідження, що покладена в основу отримання 
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об’єктивного та науково-цілісного знання в питаннях пошуку механізмів і 

способів вирішення «заморожених» конфліктів сучасності. 

  

  

 Висновки до розділу  

 У процесі вивчення проблеми автор комплексно проаналізував 

теоретико-методологічні засади, які стосуються розуміння сутнісних 

особливостей та природи конфлікту. Так, детально розглянуто погляди і 

виокремлено ключові елементи в розумінні конфлікту мислителями давнього 

світу й античного суспільства, епохи Середньовіччя та Нового часу. Особливу 

увагу приділено «класичним» західноєвропейським вченням і теоріям. 

Акцентовано на співіснуванні двох парадигм у поясненні природи конфлікту 

– функціоналістської та конфліктологічної.  

 Представники функціонального підходу (Е. Дюркгейм, Г. Спенсер, Т. 

Парсонс, Е. Мейо, В. Парето) розглядають конфлікт як соціальну аномалію, 

відхилення від нормального розвитку суспільства, наголошуючи на 

негативних функціях конфлікту, що призводять до деградації та розпаду 

системи. Натомість, представники конфліктологічного підходу (Г. Зіммель, К. 

Боулдінг, Л. Козер, Р. Дарендорф) звертають увагу на важливість існування 

конфлікту, трактуючи конфлікт і конфліктність розвитку суспільства як норму 

відносин між людьми, природний стан суспільства.  

 У досліджені всебічно проаналізовані сучасні конфліктологічні 

проблеми та кризи. Причиною цього стало те, що ХХ – початок ХХІ століття 

можна розглядати, як періоди численних війн та революцій. Сьогодні 

спостерігається різке збільшення кількості геополітичних конфліктів, все 

більшої активності набувають внутрішньодержавні суперечності, що 

спровоковані радикальним націоналізмом, сепаратизмом та значним 

розвитком популістських рухів у всій Європі. При цьому, зазначається, що 

«класичні» конфлікти відходять у минуле, а їх змінюють  нові методи та форми 

ведення боротьби у формі «гібридного» протистояння, а це, в свою чергу, 
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потребує застосування особливого методологічного інструментарію в процесі 

їхнього розгляду та вивчення.   
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РОЗДІЛ 2 

ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ДІЄВИХ ПОЛІТИЧНИХ 

МЕХАНІЗМІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ «ЗАМОРОЖЕНИХ» КОНФЛІКТІВ В 

КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ 

 

 2.1. Придністровська криза як чинник дестабілізації в південно-

східному регіоні Європи 

 Нинішній системі міжнародних відносин притаманна значна 

конфліктогенність, що виявляється в існуванні великої кількості як 

регіональних, так і локальних конфліктів. 

 Пострадянський простір не уник деструктивного впливу цих процесів 

унаслідок краху радянської гегемонії, розпаду так званої соціалістичної 

співдружності, падіння влади комуністичної номенклатури в державах, що 

входили до її складу. Крах радянської політичної системи не лише відкрив нові 

небачені можливості, але й ліг тягарем серйозних випробувань на народи та 

держави, що виникли на руїнах колишнього Радянського Союзу [87, c. 81]. 

 Серед інших важливих причин розпаду СРСР значне місце зайняли 

політичні й етнонаціональні конфлікти в ряді колишніх радянських республік, 

зокрема і в Молдові. Там з кінця періоду перебудови стала розгортатись 

боротьба поміж Кишиневом і Тирасполем, яка визначалась їхніми 

принциповими розбіжностями у питаннях про майбутнє країни та її 

самовизначення. Незгода придністровської номенклатури з курсом Кишинева 

на відділення, яка незабаром набула румунізаторської і реуніоністської (рух за 

возз’єднання з Румунією) спрямованості, була досить активно підтримана 

широкою громадськістю цього регіону. Це призвело, серед інших причин, до 

розгортання придністровського конфлікту, який став однією з больових точок  

Європи [87, c. 81].  
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 Аналізуючи причини виникнення та джерела, які покладені в основу 

придністровського конфлікту, зауважимо, що вони є достатньо різноманітні та 

мають глибоке історичне коріння. 

 До основних чинників, які призвели до  конфлікту на придністровських 

землях наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст., виокремимо: 

історичний, економічний та ідеологічний, який включає в себе мовний і 

геополітичний чинники [64].  

 Ми ж основну увагу приділимо саме геополітичному аспектові, який, з 

нашого погляду, відіграє сьогодні ключову роль і в процесі вирішення 

придністровського конфлікту, і в процесі становлення держави Молдова. 

Займаючи вигідне геополітичне положення, вона завжди була об’єктом 

зазіхань могутніх держав, тому справжньою незалежністю користувалася 

досить короткий час, що і перешкодило політичній еліті сформувати чітку 

національну ідею, яка ґрунтувалася б на власній державності. Найгостріша 

боротьба за вплив на цій території велась і продовжується між Росією та 

Румунією. Молдавія, розірвана на шматки, тривалий час перебувала в складі 

Російської імперії та Румунії. Цей поділ нації привів до її розколу, оскільки 

бессарабське дворянство, яке могло виступити носієм національної ідеї, стало 

достатньо інертним після отримання рівних прав з російським дворянством. 

Зрештою, зв’язки з Росією мали тривалу історію, що, передусім, пояснювалось 

її православною традицією, а також прагненням за допомогою могутньої Росії 

звільнитися від османського ярма. Тому національно-визвольна боротьба 

молдавського народу тут не мала такого широкого розмаху, як у Запрутській 

Молдові. Проте жорстке придушення повстань і виступів західних молдаван 

підірвало їх дух, і боротьба поступово згасла [149]. 

 Хоча подальша історія та практика, засвідчує, що, намагаючись 

звільнитись від одного колонізаторського ярма, Молдова фактично потрапила 

в геополітичну пастку іншого, спочатку у вигляді імперської, згодом –  

радянської, а сьогодні вже й «путінської» Росії. 
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 На нашу думку, від самого свого початку придністровський конфлікт не 

був запланований Москвою, однак остання досить швидко зорієнтувалася у 

дезінтеграційних процесах, що стартували у Молдові наприкінці 1980-х років, 

і використала Придністров’я як своєрідний важіль впливу на Кишинів і не 

тільки. Уніоністські ідеї, що поширювалися наприкінці 1980-х – на початку 

1990-х років у радянській Молдавії, а пізніше – незалежній Республіці 

Молдова, були досить незручним не лише для російськомовного Тирасполя, 

але й для Москви, яка усіма силами намагалася зберегти СРСР. І якщо останнє 

їй зробити не вдалося, то спроби зберегти свій вплив і позиції в колишніх 

радянських республіках Москва не полишала. Географічне розташування 

МРСР визначило її стратегічне становище. Тож збереження на території вже 

незалежної Республіки Молдова військ Російської Федерації було 

невипадковим збігом обставин. Москва використала суперечності між 

Кишиневом та Тирасполем як можливість збереження своєї ролі у визначенні 

внутрішньої та зовнішньої політики нової незалежної держави Молдова [109]. 

 Придністровський конфлікт негативно позначається не лише на 

позиціях Молдови (передусім на її економічному розвитку та прагненні 

інтегруватися в ЄС і НАТО), становить серйозну безпекову загрозу, і для 

найближчих сусідів, і для всього південно-східного регіону Європи. 

 Аналізуючи сучасну еволюцію розвитку молдово-придністровського 

конфлікту, виокремимо такі основні фази його розвитку та коротко їх 

охарактеризуємо: 

 Перша фаза – 1989-1999 роки – характеризується мобілізацією сторін, 

структуризацією та латентним ходом конфлікту. В цей період відбувається 

консолідація двох еліт – з одного боку консервативної придністровської, 

орієнтованої на збереження СРСР та економічних зв’язків із Росією та 

Україною; з іншого – націоналістичної молдавської, яка прагнула 

незалежності Молдови та зближення її із Румунією. Приводом для конфлікту 

та основним засобом мобілізації суспільної підтримку в Придністров’ї стало 

мовне питання [84, c. 646].   
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 Після початкової проби сил та «війни декретів», сторони звернулись до 

зовнішньої підтримки. Молдовська влада шукала її в Румунії; придністровська 

– в радянській столиці. Придністровська молдовська республіка (далі ПМР) 

розраховувала підписати новий союзний договір, проект якого розроблявся в 

1991 році, як окремий суб’єкт СРСР. Однак, після провалу ГКЧП  в серпні 1991 

року, надії ПМР на підтримку радянської номенклатури було поховано. З 

цього часу в конфлікт активно втручається 14 російська армія, розміщена в 

Придністров’ї. Вона стала найбільш потужною військовою силою конфлікту і 

виступила на боці ПМР. За допомогою російського озброєння 14 армії 

придністровська влада здійснює «повзучий путч», витісняючи з лівого берега 

Дністра владу центру. У відповідь на такі дії, Кишинів оголошує 28 березня 

1992 року введення надзвичайного стану в країні. Конфлікт переходить у фазу 

відкритого озброєного протистояння [84, c. 646, 647]. 

 Друга фаза конфлікту припадає на березень – липень 1992 р., 

характеризуючись достатньо жорсткими позиційними боями за контроль над 

стратегічно важливими об’єктами. 

 Битва за Бендери стала кульмінацією конфлікту. Три дні точилися 

жорстокі бої на вулицях міста. В результаті Придністровська сторона кинула 

на прорив оборони молдавських військ танки зі складу 14-ї регулярної 

російської армії, почався обстріл міста. Молдавській стороні не залишалося 

нічого іншого, як піти на поступки й розпочати переговорний процес [46, c. 

11].  

 Третя фаза конфлікту  розпочинається з моменту підписання так званих 

московських угод і фактично триває дотепер, характеризуючись, як процес 

деескалації та пошуку мирних шляхів розв’язання конфлікту. 

 Отже, спробуємо виокремити та проаналізувати основні положення 

базових угод і договорів, що прийняті та безпосередньо конфігурують у 

процесі мирного врегулювання придністровського конфлікту. 

 Одними з перших, як ми вже згадували, стали Московські угоди від 21 

липня 1992 року. Ця угода сформулювала принципи мирного врегулювання 
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збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова та 

запропонувала деякі механізми контролю, включаючи започаткування 

Спільної контрольної комісії (СКК) та встановлення Зони Безпеки (ЗБ) по 

берегу Дністра. [25, c. 28]. В Угоді зазначалося, що її виконання забезпечується 

військовими контингентами, що представляють Російську Федерацію та «дві 

інші безпосередні сторони, втягнені в конфлікт», тобто придністровськими 

сепаратистами та легітимною владою РМ [82, c. 88].  

 Між Кишиневом і Тирасполем, фактично від кінця 1992 р. 

розпочинається прямий діалог з урегулювання придністровської проблеми. До 

нього також приєднуються у статусі країн-гарантів Російська Федерація та 

Україна, а з квітня 1993 р. активно долучається місія Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

 Центральною подією переговорного процесу експерти вважають 

підписання 8 травня 1997 р. у Москві Меморандуму про основи нормалізації 

відносин між Республікою Молдова і Придністров’ям. В цьому документі 

(авторство якого приписується Є. Примакову, тогочасному міністру 

закордонних справ Російської Федерації) Молдова та Придністров’я 

фігурують як дві рівноправні сторони переговорного процесу. У меморандумі 

з’явилося поняття «країн-гарантів», у ролі яких фігурують Росія та Україна, –  

саме їм меморандум надає право бути «гарантами» досягнутих умов. Спершу 

придністровська сторона не погоджувалась на підписання цього меморандуму, 

оскільки в ньому Молдова та Придністров’я виступають суб’єктами загальної 

держави, але пізніше до тексту було включено статтю 3: «Придністров’я бере 

участь у здійсненні зовнішньої політики Республіки Молдова – суб’єкта 

міжнародного права, з питань, що стосуються його інтересів. Рішення за 

даними питаннями приймається за згодою сторін». Це положення практично 

виводило Придністро’я з дипломатичного небуття і дозволяло вимагати на 

законній підставі участі його представників в обговоренні всіх питань, що 

стосуються регіону, на всіх міжнародних форумах, включаючи ОБСЄ. Але і 

досі сторони конфлікту намагаються по-своєму тлумачити практичний зміст 
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Московського меморандуму. У Кишиневі під «загальною державою» 

розуміють єдину, територіально цілісну республіку з наданням Придністров’ю 

«широкої автономії», а у Тирасполі виступають за «рівноправну суб’єктність» 

у загальній державі [131, c. 85].  

 Аналізуючи основні положення згадуваного Меморандуму, доходимо 

висновку: його метою було не стільки остаточне вирішення конфлікту, скільки 

намагання Москви за рахунок придністровської сторони ще більше посилити 

власні позиції та вплив у регіоні, тепер уже – в цілком узаконений спосіб. Це 

засвідчує інший документ, що був запропонований та поданий у листопаді 

2003 р. як «План Козака». 

 План Д. М. Козака – заступника Голови адміністрації Президента РФ – 

передбачав перетворення Молдови на т.зв. «асиметричну» федерацію. В ньому 

запропоновано принципи нової Конституції майбутньої Федеративної 

Республіки Молдова, яка складатиметься із двох «суб’єктів» федерації – 

Придністровської Молдавської Республіки та Гагаузії. При цьому 

Придністров’я отримувало право вийти з федерації, якщо б Молдова вирішила 

приєднатися до Румунії. Невеликий російський миротворчий контингент (до 

2000 року) залишався б у Придністров’ї щонайбільше до 2020 року. Отже, 

план Козака пропонував вирішення проблеми державного устрою та 

демілітаризацію сторін. Однак  розміщення російських військ у Придністров’ї 

стало приводом для Президента Молдови Володимира Вороніна відмовитись 

підписувати його [112, c. 165].  

 Черговим важливим кроком, який міг би посприяти процесові мирного 

врегулювання придністровського конфлікту, стали запропоновані  тодішнім 

третім Президентом України дії щодо можливого вирішення придністровської 

кризи. Так, у квітні 2005 р. на саміті «Організації за демократію й економічний 

розвиток – ГУАМ» було оприлюднено попередні пропозиції В. Ющенка – так 

звані «Сім кроків», пізніше трансформовані у «План Ющенка». 

 Отже, цей проект – «До врегулювання – через демократію» складається 

зі семи кроків: 
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 1. Україна пропонує адміністрації Придністров’я створити необхідні 

умови для розвитку в регіоні демократії, громадянського суспільства і 

багатопартійної системи, як регіонального, так і загальнодержавного рівнів. 

Україна також виражає готовність сприяти цьому процесові. 2. Україна 

пропонує найближчим часом на правових умовах статусу Придністров’я 

провести вільні і демократичні вибори до Верховної Ради Придністров’я як 

представницького органу Придністровського регіону Республіки Молдова. 3. 

Україна закликає ЄС, ОБСЄ, Раду Європи, Росію, США, інші демократичні 

країни разом з Україною взяти участь у забезпеченні контролю за проведенням 

вільних і демократичних виборів до Верховної Ради Придністров’я. 4. Україна 

підтримує наміри ЄС і США сприяти придністровському врегулюванню. 5.   

Україна виступає за трансформацію нинішнього формату миротворчої 

діяльності в регіоні в міжнародний механізм військових і цивільних 

спостерігачів під егідою ОБСЄ і виражає готовність розширити кількісний 

склад своїх спостерігачів у Придністров’ї. 6. Україна закликає адміністрацію 

Придністров’я дозволити міжнародній моніторинговій місії, за участю 

українських фахівців, відвідати підприємства військово-промислового 

комплексу, розташовані в регіоні. 7. Україна виражає готовність дати згоду на 

здійснення на своїй території короткострокових моніторингових місій ОБСЄ з 

метою перевірки переміщення людей і вантажів через україно-молдавську 

ділянку Державного кордону. Україна закликає Придністров’я вжити 

аналогічних заходів [131, c. 87, 88].  

 В червні 2005 року молдовський парламент розглянув пропозиції 

Ющенка з урегулювання ситуації та загалом схвалив їх. Президент Молдови 

В. Воронін заявив на засіданні парламенту, що український план – 

найвивіреніший і найперспективніший документ, що будь-коли лягав на стіл 

переговорів. Водночас він зазначив, що найважливішим елементом 

врегулювання є демілітаризація Придністров’я і виведення російських військ 

із регіону. Втім, самі депутати піддали нищівній критиці його недоліки за 

невідповідність демократії в країні та принципам безпеки та, взявши його до 
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уваги, додали ще пакет з 3 резолюцій. Демократизація Придністров’я, на 

думку парламенту Молдови, мала передбачати ліквідацію політичної поліції 

та «Міністерства державної безпеки» – фактично промосковської 

мілітаризованої структури, вільну співпрацю молдовських політичних партій, 

молдовських і міжнародних засобів масової інформації з придністровськими 

колегами та розвиток громадянського суспільства. Крім того, депутати 

вважали за потрібне, аби на виборах в Придністров’ї всі кандидати мали 

громадянство Молдови, та обстоювали демілітаризацію Придністров’я, 

включно з виведенням з його території російських миротворчих військ, і 

припинення незаконної транскордонної торгівлі [50, c. 114]. 

 Порівнюючи основні положення вище запропонованих документів та 

позиції, яких дотримується українська й російська сторони в зазначеному 

конфлікті, можна відразу констатувати їх суттєві розбіжності.  

 Так, Україна виступала і продовжує наполягати  на мирному і правовому 

механізмі вирішення проблеми, зі збереженням придністровського регіону в 

складі Республіки Молдова. Натомість мета Росії, полягає зовсім в іншому –  

збереженні свого максимального впливу в регіоні. Це випливає зі 

запропонованих нею «Планах Козака та Примакова», що фактично 

закріплюють за Придністров’ям окремий суб’єктно-правовий статус, і 

передбачають можливість для регіону в будь-який момент прийняти рішення 

про вихід зі складу Молдови та приєднатися до іншої держави.   

 Внаслідок цього, український варіант вирішення конфлікту негативно 

сприймався в невизнаній республіці. У Тирасполі, та й у Москві чудово 

усвідомлювали, що подібна реалізація, може суттєво похитнути, позиції 

незмінного тоді лідера «республіки» Ігоря Смирнова,  і негативно вплинути на 

реалізацію в регіоні геополітичних та геостратегічних інтересів Москви. 

 Звідси, на наш погляд, випливає цілком логічне пояснення ситуації, 

чому, попри численні зустрічі, прийняті угоди та договори, так і не вдається 

вирішити придністровський конфлікт? 
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 Ключ до розв’язання придністровського конфлікту сьогодні знаходиться 

далеко за межами цього регіону, і все залежить від інтересів та цілей, які 

переслідують треті сторони, що безпосередньо залучені до згадуваного 

процесу і беруть у ньому участь. 

 Надалі спробуємо проаналізувати мотивацію, якою керуються учасники, 

які залучені до перемовин з процесу, щодо врегулювання молдово-

придністровського конфлікту (йдеться передусім про Російську Федерацію, 

Україну, а також міжнародні організації, очолені ЄС).    

 Стосовно ролі західних міжнародних структур у врегулюванні 

придністровського конфлікту, то вони мають подвійний і неоднозначний 

характер. Зазначимо, що з моменту виникнення молдовсько-

придністровського конфлікту Захід не брав активної участі у процесі його 

врегулювання. 

 ЄС грав доволі обмежену роль в політичному дискурсі в Молдові у 

перші роки незалежності. Конфлікт у Придністров’ї залишався далеко не 

пріоритетним в колі клопотів Союзу на початку 90-х рр., і можливість прямого 

підключення ЄС ніколи серйозно не розглядалася. І коли західним державам 

все ж таки доводилося втручатися в цей конфлікт, це відбувалося через інші 

міжнародні інституції на кшталт ОБСЄ, яка стала провідною міжнародною 

організацією в даному питанні. Західна Європа надавала допомогу Молдові 

при переході на ринкову економіку, але в основному за допомогою 

міжнародних фінансових інститутів, і ЄС не відігравав центральну роль [104, 

c. 39].  

 Ситуація почала кардинально змінюватись лише з моменту, коли 

стратегія розширення ЄС на схід Європи почала передбачати вступ до його 

складу Румунії. Це автоматично призводило до того, що біля самих кордонів 

Європейського Союзу формується небезпечна конфліктогенна зона, яка 

становить загрозу не тільки для національної безпеки країн досліджуваного 

регіону, а й для міжнародної безпеки загалом. 
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  Оцінюючи сучасну позицію, дотримуваної Заходом у цьому конфлікті, 

то слід зауважити, що вона практично не змінилася порівняно з початковим 

періодом конфлікту. Зокрема, ЄС і надалі в декларативній формі виступає і 

постійно акцентує на розробленні ефективних політичних механізмів 

урегулювання придністровського конфлікту, причому ґрунтуючись на 

положеннях про беззаперечне дотримання незалежності, суверенітету й 

територіальної цілісності Республіки Молдова в межах, визначених 

міжнародними нормами і Конституцією Молдови кордонах, з можливим 

наданням спеціального правового статусу придністровському регіонові. Як 

доказ і свідчення цього виступає діяльність спеціальної моніторингової місії 

ОБСЄ та розроблений нею документ, що, зокрема становить собою систему 

поглядів місії на розв’язання придністровського конфлікту. 

 Місія пропонує створити особливий регіон Придністров’я з власною 

регіональною владою, виборчою асамблеєю та судом. Такий статус має бути 

узгоджений між сторонами та оформлений законодавством Молдови, а також 

має гарантуватись положеннями нової конституції. Особливий регіон як 

невід’ємна частина РМ має користуватись значним самоуправлінням. Місія 

пропонувала виходити з трьох категорій повноважень: виняткові 

повноваження центру (громадянство, зовнішня політика, оборона, при чому 

ЗС Придністров’я дислокуються на лівому березі, але підлягають спільному 

командуванню; служба безпеки, грошовий обіг); виняткові повноваження 

регіону (самоуправління – адміністративні структури, регіональні органи 

влади, регіональне законодавство, регіональний бюджет; освіта, культура); 

змішані повноваження, серед яких мова, фінанси, економіка, поліція, суди.  

Якщо Молдова вирішить відмовитись від своєї державності на користь 

об’єднання з іншою державою, Особливий регіон матиме гарантоване право 

«зовнішнього самоуправління». Також слід забезпечити пропорційне 

представництво Придністров’я в парламенті Молдови [150, c. 100]. 

 Проте, ця пропозиція, як і багато інших, не отримала подальшого 

правового закріплення, не будучи реалізованою, та не сприймаючись двома 
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ворогуючими сторонами, через низку причин. Молдова, наприклад, не 

погоджувалася з положеннями про «особливий статус» і «автономні права», а 

Придністров’я заперечувало положення про централізований статус держави. 

 Крім того, Захід постійно наголошує: перемовини потрібно й надалі 

продовжувати у форматі «5+2», що зарекомендував себе як найбільш 

ефективний та дієвий механізм у процесі врегулювання придністровського 

конфлікту. Доказом цього стало те, що 22 серпня 2012 р. у Молдові побувала 

канцлер ФРН А. Меркель. 

 Деякі експерти прогнозували, що бундесканцлер привезе план 

федералізації Молдови, інші розраховували, що остання швидко стане 

асоційованим членом Євросоюзу. Прорумунські політичні сили Молдови 

сподівалися на те, що відмову від Придністров’я можна буде обміняти на 

возз’єднання Молдови та Румунії. Утім, жодного прориву не відбулося. 

Меркель підтримала формат переговорів «5+2». Не було вирішено й питання 

скасування віз для молдаван. Канцлер висловила підтримку молдавському 

курсу та закликала терпляче проводити реформи, доки Молдова стане 

стабільною демократичною державою. Ці заяви лунають не один рік [31, c. 50]. 

 В експертному середовищі візит канцлера ФРН розцінювали по-різному. 

З одного боку, вітали позицію ФРН про визнання суверенітету й 

територіальної цілісності Республіки Молдова, а з іншого – зазначали на 

фактичній безрезультативності цього візиту, та наголошували на тому, що як 

ФРН зокрема і ЄС загалом не готові брати активної участі у врегулюванні 

цього надзвичайно складного питання, адже тоді ЄС фактично стане на шлях 

прямої конфронтації у відносинах з РФ. У Брюсселі чудово усвідомлюють, що 

без згоди Кремля, вирішити цей конфлікт в цивілізований та правовий спосіб 

навряд чи вдасться, оскільки РФ розглядає ближнє зарубіжжя виключно як 

зону свого геополітичного впливу, де Молдові відводиться особливе місце. 

 По-перше, Росія розглядає пострадянський простір як свій легітимний 

домен і сферу гегемонії, якою вона не бажає поступатися нікому, а найменше 

ЄС, і ця тенденція впродовж останніх років тільки зміцнюється. По-друге, 
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Тирасполь і його керівництво використовується Кремлем як засіб зміцнення 

присутності, ваги і впливу РФ не лише в цьому територіально незначному 

регіоні, але і щодо Молдови і України, а також, в ширшому сенсі, Південно-

Східної Європи. По-третє, матеріальна і символічна підтримка Придністров’я 

кремлівським керівництвом вже досить давно стала важливою складовою 

внутрішньополітичної боротьби в сучасній Росії за вплив на ту, значну, 

частину російського суспільства, умонастроям і світогляду якої відповідають 

ретроімперські спрямування нинішньої панівної еліти цієї країни. І, далеко не 

останньою чергою, з ширшого списку причин відмови Росії дієво 

підтримувати ініціативи ЄС стосовно врегулювання придністровського 

конфлікту, треба виділити таку: політики Росії принципово, на ціннісному та 

ідеологічному рівнях, не зацікавлені як у зростанні ролі ЄС у процесі 

придністровського врегулювання, так і в пропонованому їм форматі і 

перспективі європеїзації процесу вирішення конфлікту. Все це спонукає зі 

значною обережністю оцінювати можливості успіху тих зусиль, що робляться 

Брюсселем, з приводу зміни позиції Москви з конкурентної, а нерідко 

протидіючої, на партнерську і таку, що підтримує ЄС [87, c. 87, 88].   

 Росія є ключовим актором процесу врегулювання конфлікту, 

геополітичним суб’єктом зі своїми власними (як публічними, так і ретельно 

прихованими від публіки) інтересами, а не об’єктивним посередником. Росія 

не є противником урегулювання придністровського конфлікту, вона в цьому 

зацікавлена, але, у розумінні Кремля, при такому врегулюванні передусім 

мають бути враховані і задоволені її інтереси. Насамперед, Придністров’я 

повинно мати вирішальний вплив у стосунках із Кишиневом, навіть у разі, 

якщо у російських сценаріїв розподілу влади між Кишиневом і Тирасполем не 

буде майбутнього. Крім того, Росія прагне зберегти роль головного арбітра і 

бути основним зовнішнім гарантом життєздатності об’єднаної Молдови через 

потенційно низьку державоспроможність оновленої країни. По-третє, 

російський механізм урегулювання обов’язково, з погляду керівництва цієї 
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країни, повинен передбачати її подальшу військову присутність у регіоні [87, 

c. 88]. 

 Отже, основа інформаційної політики Росії щодо Придністров’я – це 

представлення цього територіального утворення як цивілізованої, 

декриміналізованої, самодостатньої та сформованої адміністративної одиниці, 

що заслуговує як максимум на загальне визнання своєї державності та 

незалежності іншими державами і як мінімум – на особливий статус в межах 

Молдови [49, c. 237]. 

 Ще одним невирішеним, але надзвичайно важливим питанням, яке 

суттєво впливає на процес врегулювання придністровського конфлікту є 

питання  неврегульованості статусу збройних формувань та озброєнь у 

Придністровському регіоні Молдови. 

 Така ситуація значно ускладнює процес врегулювання конфлікту та, 

відповідно до Висновку Ради Європи № 193 (1996 р.), ставить під сумніви 

виконання Росією взятих на себе міжнародних зобов’язань. На Саміті ОБСЄ  в 

Стамбулі в грудні 1999 року, РФ погодилась з тим, що остаточним терміном 

виведення військ із Придністров’я, а також ліквідації військового обладнання 

/ озброєнь є кінець 2002 року. Міністерська конференція ОБСЄ в Порто 

продовжила терміни виведення військ, що залишались, до кінця 2003 року, 

однак, згадані зобов’язання не виконувалися. Понад те, згідно із доповіддю 

Посла Гілла на Постійній Раді ОБСЄ 5 лютого 2004 року, придністровська 

влада, на рівні кількох інстанцій, сприяла невиконанню угоди про знищення 

зброї та військового обладнання. Відтак, головне питання стосовно офіційного 

статусу російських військ на даній території, з огляду на норми міжнародного 

права, а також перспективи виконання Угоди про звичайні збройні сили в 

Європі залишаються відкритими [24, c. 184]. 

 Останньою знаковою та достатньо важливою подією в цьому контексті 

стало прийняття чергової резолюції Генеральною Асамблеєю ООН 22 червня 

2018 р. про виведення російських військ з Придністровського регіону.  

Документ, зокрема, містить заклик до РФ щодо повної відповідності до 
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правил, беззастережно і невідкладно завершити виведення оперативної групи 

російських Збройних сил з території Придністров’я у відповідності до 

зобов’язань, взятих на Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 р.. Проте існують 

достатньо великі сумніви в тому, що це рішення, як і попередні, будуть 

сприйняті та виконані Росією. 

 Вочевидь, упродовж всього періоду існування придністровського 

конфлікту Росія розглядала військову присутність у регіоні  одним з наріжних 

каменів збереження тут свого впливу. Військова присутність дає змогу Москві 

розв’язувати такі питання: 

 –  стримувати розширення НАТО на Схід; 

 –  не допускати замикання так званої Балто-Чорноморської дуги, що має 

на меті подальше витіснення Росії з Євразії та створення «санітарного 

кордону» по периметру її кордонів; 

 –  утримувати Молдову у своїй орбіті тощо [45, c. 450].  

 Що ж стосується позиції наступного учасника переговорного процесу, а 

саме позиції України, щодо вирішення цього конфлікту, то вона в основному, 

як ми вже раніше зазначали,  перегукується та співпадає з офіційною позицією 

ЄС. Зокрема, в процесі розв’язання придністровської кризи, Україна взяла 

участь у розроблені та появі таких важливих документів, а саме: згадуваний 

вже нами план «До врегулювання – через демократію», що складався з семи 

кроків, що був запропонований третім президентом України В. Ющенком, та 

ряду інших документів, зокрема: «Спільної Заяви про найшвидше політичне 

врегулювання Придністровського конфлікту» від 19 січня 1996 року і 

«Протоколу узгоджених питань» від 11 березня 1996 року, які визначали 

засади майбутнього статусу Придністров’я. Принципи та узгодження, 

викладені у них, були включені до тексту Меморандуму «Про основи 

нормалізації відносин між Республікою Молдова і Придністров’ям» [114, c. 

350].  

 Зважаючи на значну протяжність українсько-молдовського кордону й 

чисельну українську громаду в регіоні, Україна має ефективніше 
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застосовувати інструменти соціокультурного, економічного і політичного 

впливу на Придністров’я. До таких засобів слід віднести митний режим та 

інструмент економічного впливу. Навіть наміри щодо їхнього 

безпосереднього застосування матимуть значний вплив на ситуацію у 

Придністров’ї, так і на політику зацікавлених сторін [83, c. 430]. 

 Системне і послідовне застосування наявних у розпорядженні України 

важелів впливу на ситуацію у Придністров’ї дозволить впливати як на 

політику одного із суб’єктів конфлікту, так і на перебіг конфлікту загалом. Це 

сприятиме захисту національної безпеки і посилюватиме роль України у 

процесі врегулювання  Придністровського конфлікту [83, c. 430, 431]. 

 Відтак сьогодні в експертному середовищі розглядається три можливих 

сценарії подальшого розвитку подій придністровського конфлікту. 

 Перший, але найменш вірогідний, – возз’єднання з Молдовою, що після 

збройного конфлікту в 90-х роках практично неймовірно. Другий підхід, який 

навряд чи знайде реалізацію, – повна незалежність ПМР, яку визнає Росія. 

Малоймовірність і такого розвитку подій пов’язана із позицією Заходу та ЄС 

безпосередньо. Нарешті, останній альтернативний варіант – приєднання до 

Росії в якості анклаву на кшталт Калінінградської області. На відміну від двох 

попередніх, він виглядає значно більш матеріально: протягом останнього 

десятиріччя вже відбувалося два референдуми стосовно приєднання до Росії, 

на обох з яких понад 90% висловлювалися на користь входження до складу РФ 

(втім, результати обох референдумів визнала лише Росія) [105, c. 35]. Проте 

сьогодні не варто відкидати намагання Росії провести нею повторний псевдо-

референдум, на зразок того, що відбувся в Криму 2014 р..  

 З погляду А. Веселовського, Придністров’я зі «сплячої міни 

перетворилося на міну із заведеним годинниковим механізмом». Запитання 

прості: на котру годину і день заплановано підрив? Якої потужності вибуху 

чекати? Чи спрацює заіржавлений пристрій і чи є змога його знешкодити? [15, 

c. 12].  
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 2.2. Південно-Осетинський та Абхазький конфлікти як важлива 

складова російсько-грузинського протистояння 

 Наприкінці 80-х- на початку 90-х років ХХ ст. на території Північного 

Кавказу з новою силою й інтенсивністю починає розгортатись грузинсько-

абхазсько-осетинський конфлікт, який згодом переріс у відкриту російсько-

грузинську війну, що призвело до окупації російськими військами територій 

незалежної держави. Фактично останні 26 років ми стали свідками 

безрезультатних пошуків та механізмів урегулювання цього північно-

кавказького конфлікту. 

 Його сучасна історія розпочалась у 1989 р. з прийняттям рішення радою 

народних депутатів Південноосетинської автономної області Грузинської РСР 

про її перетворення на республіку з автономним статусом. У вересні 

наступного року рада народних депутатів Південноосетинської автономної 

області проголосила Південноосетинську Радянську Демократичну 

Республіку, яка з 1 вересня 1991 р. перейменована на Республіку Південна 

Осетія. 

 За схожим сценарієм розвивались події на території Абхазії, де в серпні 

1990 р. законодавчий орган Абхазії прийняв Декларацію про державний 

суверенітет Абхазької РСР. Цим рішенням Абхазію фактично проголошено 

суверенною соціалістичною державою, що має всю повноту влади на своїй 

території. А вже буквально через два роки – 23 липня 1992 р. Верховна Рада 

Республіки відновила дію Конституції Абхазької Радянської Республіки 1925 

р., згідно з якою Абхазія визначається суверенною та незалежною державою. 

 Внаслідок таких законотворчих дій центральна влада Грузинської 

Радянської Соціалістичної Республіки прийняла рішення в силовий спосіб 

відновити контроль над даними регіонами, у зв’язку з чим конфлікт з фази 

законодавчого протистояння переріс у фазу відкритого збройного 

протистояння. 

 Глибше аналізуючи всю передісторію згадуваного конфлікту і 

повертаючись до витоків причин його виникнення, варто зазначити: впродовж 
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всього ХХ століття спостерігалась надзвичайно складна етнополітична 

ситуація у взаємовідносинах між абхазцями, осетинцями та центральною 

владою Грузії. З одного боку, це пояснювалось тим, що Тбілісі завжди 

прагнуло мати повний та цілковитий контроль над проблемними регіонами, 

подекуди навіть нехтуючи їхніми законними правами.    

 Відповідно до етнотериторіальної парадигми грузинського 

етнонаціоналізму, межі відтворюваної держави мають бути окреслені по 

максимально-граничній траєкторії, тому етнічні межі цієї держави повинні 

бути поєднані з існуючими адміністративними межами ГРСР. Етнічний 

контроль над територією зі свого боку об’єктивно неможливий без повного 

політичного контролю, у зв’язку з чим у якості головної передумови його 

здійснення розглядається унітарний устрій держави. Тому існування в Грузії 

автономій вступило в протидію з принципами формування грузинської 

держави і, в першу чергу, засадами його національно-державного устрою. 

Тому, заперечення легітимності автономій виникало від принципової 

неможливості їх існування в складі нової Грузії взагалі. У цьому плані 

осетинська й абхазька автономії як такі ставили під серйозний сумнів 

можливість встановлення повного грузинського контролю над територією 

Південної Осетії та Абхазії, а значить, і етнічних меж відтворюваної 

грузинської держави. Тому існування цих автономій вступало в занадто 

очевидне протиріччя з грузинськими етнічними цілями [101, c. 142]. 

 З іншого боку, окрім непростої етнополітичної складової, існує й інша 

причина появи такого роду конфліктів – суто політична. Сьогодні велика 

кількість дослідників та науковців дотримуються думки й акцентують на тому, 

що основну причину появи етнополітичних конфліктів на територіях 

колишніх радянських республік варто зводити до цілеспрямованої політики 

вищого керівництва СРСР, яке виявлялося у жорсткій міграційній політиці й 

масовому переселенні громадян упродовж всього періоду існування СРСР. 

 Так, наприклад, станом на кінець 90-х років на території Абхазії 

проживало близько 20% корінних жителів регіону, решта й основну масу 
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становили вірмени та грузини. Схожою була ситуація на території Південної 

Осетії та інших проблемних для Москви регіонах. 

 Унаслідок реалізації таких дій тогочасне вище керівництво Радянського 

Союзу, з одного боку, ще більше посилювало свій вплив та позиції в регіонах, 

повністю узалежнюючи їх від центральної влади, а з іншого – придушувало в 

них будь-які демократичні прагнення.   

 Як бачимо, сьогодні РФ діє за старими але вже на практиці перевіреними 

методами як на Донбасі так і в Криму. Роздаючи фейкові паспорти, 

поширюючи свою ідеологію «русского мира», вона всіма засобами 

намагається вбити будь-які елементи українського, та все що з ним пов’язано 

[56, с. 132]. Відбувається штучне витіснення кримсько-татарського й 

українського населення з півострова і відповідно переселення туди етнічних 

росіян та представників інших національностей з території РФ. 

 Повертаючись, власне, до активної фази перебігу подій під час 

грузинсько-абхазько-осетинського конфлікту, наголосимо: впродовж 1990-

1992 рр. міжетнічні зіткнення переросли у відкрите збройне протистояння; 

Москва,  втрутилась у конфлікт виступаючи на боці сепаратистських регіонів 

і надаючи їм всебічну військову та фінансову підтримку. 

 Кульмінаційним моментом такого переходу стало підписання 24 серпня 

1992 р. у Дагомисі Б. Єльциним і Е. Шеварнадзе, а також представниками 

Північної і Південної Осетії Угоди про принципи врегулювання конфлікту 

[167]. 

 На території Абхазії бойові дії тривали довше і завершились 1993 р. 

поразкою Тбілісі та підписанням в 1994 р. базового Договору про припинення 

вогню. Того ж року на території Абхазії були розміщені миротворчі сили СНД, 

представлені переважно російськими військовими. 

 Розглядаючи основні положення зазначених договорів, зауважимо: 

позитивним моментом від їх підписання стало те, що за їх рахунок вдалося 

припинити активну фазу бойових дій, стабілізувати ситуацію в зонах 

конфлікту та створити умови для повернення біженців. На жаль, мінусом стало 
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те, що по великому рахунку не було розроблено жодних конкретних кроків та 

механізмів, які б сприяли остаточному вирішенню конфлікту, а не просто 

зупинили активні бойові дії. 

 Отже, наприкінці 1994 р. Грузія фактично повністю втратила контроль 

над територіями Абхазії та Південної Осетії. Конфлікт поступово почав 

переростати у фазу затяжного «замороженого» протистояння, 

характеризуючись, з одного боку,  поступовим входженням цих регіонів під 

цілковитий контроль Росії, а з іншого – їх повним  ігноруванням на 

міжнародній арені. Скажімо, незалежність Абхазії та Південної Осетії визнала 

лише Росія та ще чотири країни – Венесуела, Нікарагуа, Науру і Вануату. 

 За останні роки залежність Абхазії від Росії лише посилилася. Так, 

Москва гарантує безпеку цієї самопроголошеної республіки, дотує бюджет, 

відкриває російський ринок для абхазьких товарів. Але поступово Абхазія 

інкорпорується до складу Росії. На сьогодні близько 80% жителів цієї 

республіки мають російське громадянство. Абхазька мова поступово зникає, 

на зміну їй приходить російська. Вищий командний склад армії та органів 

безпеки формується за рахунок російських військових і співробітників 

спецслужб. Зростає й економічна залежність Сухумі від Москви [33, c. 41].   

 Така ситуація «замороженості» тривала до серпня 2008 р. до початку 

«п’ятиденної» війни між Грузією і Росією. Саме відтоді, на наш погляд, 

конфлікт із внутрішньорегіонального рівня перетворився на рівень 

геополітики та геополітичного протистояння. 

 Нині існує надзвичайно велике різномаїття поглядів і думок з приводу 

того, чому тодішнє керівництво Грузії, очолене  М. Саакашвілі, вирішило 

повернутись до силового сценарію розвитку подій. Хоча, детально аналізуючи 

ситуацію, яка складалась до серпневих подій можна стверджувати, що все 

виглядає не так однозначно. Наведемо приклад короткої хронології подій, які 

передували трагічним подіям 8 серпня 2008 р. 

 Квітень – російський винищувач збиває в небі Грузії безпілотний літак 

грузинського МВС [81, c. 18].  
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 Травень – Тбілісі посилає на зустріч із лідерами сепаратистів офіційного 

представника для прямих переговорів, як уникнути воєнного конфлікту. Росія 

нарощує військову присутність у бунтівних регіонах Грузії [81, c. 18].  

 Червень – Європарламент закликає до зміни російських військ у 

Південній Осетії та Абхазії, оскільки вони «втратили свою роль нейтрального 

й безстороннього миротворця» [81, c. 18].  

 Липень – російські літаки знову порушують повітряний простір Грузії. 

Рада Безпеки ООН та ЄС засуджують цей крок [81, c. 18].  

 Початок серпня – завершуються навчання ВМС РФ «Кавказ-2008». 

Значна частина кораблів ЧФ готова до бойового виходу. На старті й частини 

постійної готовності Сухопутних військ, ПДВ і морської піхоти. Залізничні 

війська закінчують в Абхазії ремонт залізничних колій, по яких у бік Західної 

Грузії перекидаються танки, важка техніка та спорядження для приблизно 10-

тисячного угруповання. У перших числах місяця російська армада 

дислокується біля грузинського кордону. Ще до наказу Михаїла Саакашвілі 

атакувати Цхінвалі, який начебто спричинив миротворчу операцію чи, як її 

назвали кремлівські стратеги, «примус до миру» на територію Південної 

Осетії входять 58-ма армія та 135-та мотострілецька дивізія. Про це свідчать 

не лише очевидці та дані грузинської розвідки, а й інформація з Міноборони 

РФ [81, c. 18].  

 Наступного дня після початку конфлікту російські війська увійшли до 

Південної Осетії, використовуючи бронетанкові, мотострілецькі та військово-

повітряні сили. Контрнаступ було ретельно сплановано та вміло виконано, що 

дозволило росіянам упродовж наступних 48 годин перемогти та змусити 

основні грузинські сили відступити. 10 серпня російські війська зміцнили свої 

позиції в Південній Осетії [173]. 

 Російські війська продовжили наступ, атакуючи на двох напрямках – на 

південь від Південної Осетії до міста Горі та до морських портів. Вони 

бомбардували військові аеродроми в Марнеулі та Вазіані, що спровокувало 

вимкнення радарів у міжнародному аеропорту в Тбілісі. Ці наступальні дії 
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дозволили російським силам наблизитися на коротку відстань до грузинської 

столиці, що унеможливлювало надходження підкріплення ззовні [166]. 

 Факт превентивного вторгнення не миротворчих навіть, а регулярних 

частин російського війська на територію незалежної Грузії – а Південна Осетія 

та Абхазія згідно з нормам міжнародного права були та залишаються 

невід’ємними частинами  підтверджує й перехоплена телефонна розмова двох 

південноосетинських військових: «Так, бронетехніка й люди вже прибули» 

[81, c. 18] – доповів прикордонник, який чергував біля Рокської ущелини, 

начальнику в штабі на прізвище Гасієв. Трапилося це, повторюємо, до 

грузинського обстрілу російських позицій у Цхінвалі.  

 Фактично можна припустити, що російське керівництво в такий спосіб 

навмисне намагалося спровокувати Грузію до активізації. Адже, крім 

зазначених вище військових дій, Росія також зробила низку політичних кроків, 

які не лише не сприяли деескалації та вирішенню конфлікту, а й значно 

підвищували градус протистояння. 

 Ще до «п’ятиденної війни» в серпні російське керівництво зробило ряд 

кроків, які наблизили його до офіційного визнання двох відокремлених від 

Грузії республік: відмінило санкції проти Абхазії, введені Радою глав держав 

СНД в 1996 р., оголосило про встановлення прямих правовідносин Росії з 

Абхазією і Південною Осетією. Такі кроки Росії були продиктовані, по-перше, 

намаганням не допустити втягування Абхазії і Південної Осетії в процес 

можливого вступу Грузії в НАТО; по-друге, спробою дати відповідь на 

активізацію дипломатії Євросоюзу і США в абхазькому конфлікті, спрямовану 

на зміну формату врегулювання і в кінцевому результаті – на виведення 

російських миротворців і заміну їх міжнародним контингентом. Посилення 

опіки Росії над невизнаними республіками вимальовували риси «тайванського 

варіанта», згідно з яким відносини між Російською Федерацією і невизнаними 

республіками будуватимуться за моделлю, яка існує між США і Тайванем 

[108, c. 274].  
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 Як би парадоксально це не звучало, у внутрішній та зовнішній політиці 

Росія за принцип взяла на озброєння висловлювання одного з батьків-

засновників США Томаса Джефферсона, яке звучить наступним чином: «для 

користного духу комерції не існує ні батьківщини, ні почуттів, ні принципів – 

одна нажива» [40, c. 45]. 

 Усе це підтверджує, що Росія не зацікавлена у вирішенні північно-  

кавказького конфлікту. Кремль свідомо йшов на конфронтацію у відносинах з 

Грузією, намагаючись використовувати методи та діяти за схожим сценарієм, 

який відпрацьовувало кремлівське керівництво під час конфлікту в 

Придністров’ї. 

 Сукупність доступної інформації з цього питання свідчить про те, що 

головним чинником роздратування Москви, яке призвело до значно 

жорсткішої політики стосовно Грузії (порівняно з Молдовою) стало, очевидно, 

чітко висловлене бажання першої з них приєднатися до НАТО. Це випливає, 

зокрема, з резолюції Держдуми, ухваленої 21 березня 2008 року – за два тижні 

до Бухарестського саміту НАТО, де мало розглядатися питання про надання 

Грузії та Україні ПДЧ як першого реального кроку до членства. У цій 

резолюції (яка, проте, не мала юридичної сили і була суто політичним 

документом), відверто сказано, що у разі прискореного поступу Грузії в 

напряму НАТО, Росії необхідно вжити заходів для прискореного набуття 

суверенності Південною Осетією та Абхазією, в зв’язку з чим депутати 

звертаються до Президента та уряду з проханням розглянути це питання. Тоді 

Кремль формально не зреагував на це звернення (яке, втім, ніяк не могло 

відбутися без детальних з ним консультацій), а переважна більшість і західних, 

і російських аналітиків вважали, що ці декларативні політичні заяви зовсім не 

означають бажання вжити якихось реальних заходів в напрямку визнання 

незалежності сепаратистських регіонів Грузії. Проте, одностайність 

голосування (440 голосів «за», 0 – «проти», 2 – «утрималися»), мала б 

привернути більше уваги міжнародної спільноти й слугувати пересторогою 

щодо можливості розгортання подальших сценаріїв [7, c. 204]. 
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 У зв’язку з цим Президент РФ Д. Медведєв видав Указ від 26 серпня 

2008 р., згідно якому російська влада визнає незалежність Абхазії та Південної 

Осетії, встановлюючи з ними дипломатичні відносини, однак розміщуючи на 

їх території численні військові бази. Цинічність таких дій полягали також і в 

тому, що вони відбувалися паралельно з діяльністю ЄС, спрямованою на 

пошук ефективних механізмів вирішення цього конфлікту. 

 Так, 12 серпня 2008 р. до миротворчого процесу залучився Президент 

Франції Н. Саркозі, пропонуючи шість пунктів плану з мирного врегулювання 

відповідно до якого, кожна сторона зобов’язалася: 

 – не вдаватися до застосування сили; 

 – остаточно припинити всі воєнні дії; 

 – забезпечити вільний доступ гуманітарної допомоги; 

 – повернути збройні сили Грузії в місця постійної дислокації; 

 – повернути збройні сили РФ на лінію, що передувала початку бойових 

дій, а до створення міжнародних механізмів, прийняття російськими 

миротворцями додаткових заходів безпеки; 

 – розпочати міжнародне обговорення питання майбутнього статусу 

Південної Осетії й Абхазії, а також шляхів забезпечення їхньої безпеки [142, 

c. 750].  

 Крім того, за ініціативи французької сторони була досягнута угода щодо 

продовження подальшого раунду перемовин у Женевському форматі.  

 Згідно з ними 15 жовтня 2008 р. у Женеві відкрились міжнародні 

дискусії з питань безпеки і стабільності на Закавказзі. В них від самого початку 

на рівних умовах беруть участь представники Абхазії, Грузії, Південної Осетії, 

Росії, США за колективного головування ЄС, ООН і ОБСЄ. 

 Проте, незважаючи на всі домовленості, 26 серпня 2008 р. Росія визнала 

незалежність Абхазії та Південної Осетії, водночас російські війська 

залишилися на території Грузії. У такий спосіб РФ демонстративно 

проігнорувала план Саркозі, засвічуючи всіма своїми діями, що вона не 

зацікавлена у врегулюванні кавказького конфлікту [54, с. 130].  
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  Доказом цього стала одна з численних женевських зустрічей, під час якої 

представники США, Грузії та ЄС активно  намагались переконати учасників 

дискусії в доцільності й необхідності розширення повноважень міжнародної 

моніторингової місії. У відповідь на це російська сторона у зухвалій формі 

відкинула цю пропозицію, аргументуючи такими положеннями: 

 «По-перше, домовленості Д.А. Медведєва і Н. Саркозі прямо говорять 

про розміщення спостерігачів ЄС у зонах, що прилягають до Південної Осетії 

й Абхазії, і ніяк інакше. По-друге, потрібно подивитись на мету присутності 

міжнародних спостерігачів. Їх основне завдання сьогодні – гарантувати 

безпеку південноосетинського і абхазького населення від силових рецидивів 

грузинської  сторони. Ані Цхінвалі, ані Сухумі не погрожували і не збираються 

погрожувати грузинському народові. Саме Тбілісі є джерелом агресії в серпні 

цього року, а Цхінвалі стало її безневинною жертвою» [36, c. 30]. 

 Крім того, в одному з своїх інтерв’ю глава російського МЗС Сергій 

Лавров узагалі заявив, що Росія не погодиться  на жодні компроміси в 

питаннях стосовно можливого перегляду статусу Абхазії та Південної Осетії: 

 «Ніяких перемовин про долю Абхазії та Південної Осетії ми з Грузією 

та з іншими вести не будемо, тому що долю цих республік вирішили їх народи 

які висловилися за незалежність… Росія визначила свою позицію, визнавши 

їх незалежність, оскільки наприкінці серпня 2008 р. стало очевидно, що це –  

єдиний спосіб гарантувати безпеку Південної Осетії й Абхазії, а можливо 

навіть виживання народів цих двох країн» [89, c. 110]. 

 Отже, подібного роду заяви, ще раз підтверджують тезу про те, що РФ 

перестала бути посередником у конфлікті. Москва є безпосереднім учасником 

конфлікту, відверто підтримуючи одну зі сторін конфлікту, надаючи їй 

військову, політичну й економічну підтримку.  

 Це засвідчує також праця російського науковця й опозиційного політика 

Бориса Вишневського, в якій він наводить десять тез про нову кавказьку війну. 

Він, зокрема, зазначає й акцентує на таких положеннях: «Чи має одна країна 

право без відповідного мандату «примусити до миру» іншу, з огляду на те, що 
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існує пряма загроза життю мирного населення? Прецеденти є, насамперед – 

операції НАТО на Балканах, які аргументувалися необхідністю припинити 

обстріли Сараєва військом боснійських сербів під очільництвом Караджича і 

Младича та знищення режимом Мілошевича косовських албанців. Але, по-

перше, ці операції проводилися без введення наземних з’єднань НАТО (діяла 

лише авіація). При цьому бомбардування НАТО почалися лише після 

безрезультатних багатомісячних спроб припинити обстріли  Сараєва та етнічні 

чистки у Косово, не застосовуючи силу. І за час цих спроб загинули десятки 

тисяч мирних громадян» [18, c. 15]. 

 По-друге, російське керівництво категорично засуджувало ці дії НАТО 

– досить згадати, як 1999 року прем’єр Євгеній Примаков здійснив відомий 

«розворот над Атлантикою». І тоді політики та громадські діячі вимагали 

«захистити територіальну цілісність братньої Югославії». Сьогодні багато з 

них схвалюють дії Росії в Південній Осетії й мовчать про необхідність 

збереження територіальної цілісності Грузії. Зауважимо, що декотрі експерти, 

які сьогодні говорять про «гуманітарну інтервенцію Росії» у Південній Осетії 

(як - от Алєксєй Арбатов), тоді писали щось таке (цитую за «Независимой 

газетой», 16.04.99): «Хай би яким гуманітарно-політичними доводами 

виправдовувалася силова  акція НАТО, вона є юридично незаперечним фактом 

агресії та найбрутальнішого порушення Статуту ООН», «хоч би які жорстокі 

були репресії сербського війська проти албанських сепаратистів і, водночас, 

мирних мешканців Косова, ракетно-бомбові рейди НАТО перевели конфлікт 

у цілковито інший вимір», «удари з повітря затьмарили збройні сутички на 

землі і лише погіршили становище мирних мешканців Косова»… І, нарешті: 

«У подальшому знадобиться розробити між Росією/СНД та НАТО механізм 

здійснення миротворчих операцій (включаючи примушення до миру), 

причому винятково на основі мандату ООН чи ОБСЄ. Це виключило би 

рецидиви довільного застосування сили тією чи тією державою або групою 

держав на всьому європейському та постсовєтському просторі – не залежно, 

про який привід йшлося б» [18, c. 15]. 
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 По-третє, неважко уявити реакцію Росії, якби її у 1995 чи 1999 роках 

«примушували до миру» в Чечні – при тому, що жертви серед мирного 

населення були набагато більшими. Варто нагадати, що Росія незмінно 

відкидала всі пропозиції використати будь-які миротворчі сили (що під 

мандатом СНГ, то й під мандатом ООН), оголошуючи це «своїми внутрішніми 

справами», втручання до яких неприпустиме [18, c. 15]. 

 Російсько-грузинська війна підтвердила, що Росія, використовуючи 

визнання незалежності Косово державами Заходу, розпочала матеріалізацію 

власної доктрини щодо повернення статусу одного зі світових лідерів. Росія 

змогла довести свою військову перевагу, в основі якої чисельна та матеріальна 

перевага над Грузією. Сумнівно, що Росія повністю погодиться на 

безперешкодне формування держави, з відмінними від російської 

політичними моделями та геополітичними орієнтаціями, на колишньому 

імперському просторі [35]. 

 Як стверджував З. Бжезинський, російську агресію проти Грузії не слід 

розглядати як якийсь ізольований інцидент, оскільки російське керівництво 

взагалі не сприймає пострадянську реальність, а «незалежні демократії, такі як 

Грузія і Україна, є для путінського режиму не просто історичними аномаліями, 

але ще і представляють пряму політичну загрозу». На його думку, «ставки 

високі. Під загрозою знаходиться незалежність пострадянських країн. Росія, 

здається, вірна ідеї створення чогось на зразок наднаціонального 

співтовариства, яке б керувалося з Кремля і включало більшість з радянських 

територій. Це відношення відображається в інтенсивних націоналістичних 

настроях, які зараз поширені серед російської еліти» [6, c. 88]. 

 Сучасні геополітичні концепції Росії виходять з двох базових принципів, 

сформульованих засновниками культурно-геополітичного руху євразійства. 

Згідно з першим, держава тільки тоді є державою, коли вона може відповідати 

на виклики, поставлені її географічним положенням. Другий говорить про те, 

що Росія – живий організм, який відповідно до своєї наднаціональної суті і 

релігійної цивілізаційної місії (об’єднання степу у православ’ї) прагне до 
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постійного розширення. Після розпаду СРСР додався третій принцип: 

подолання стиснення у просторі, який «стискає» нинішню Росію у кордонах її 

попереднього становища й оголошує зоною своїх інтересів простори 

колишнього СРСР [154].  

 Причому, як і у випадку з придністровським та іншими конфліктами в 

ході грузино-російського протистояння, Москва  вдається до використання не 

тільки військової сили, але й активно відпрацьовує тактику ведення 

«гібридної» інформаційної війни, як безпосередньо в самій зоні конфлікту, так 

далеко за її межами. Прикладом цього може слугувати заява тодішнього 

заступника голови Національних зборів Словацької Республіки Анни 

Білоусової щодо подій 8 серпня 2008 року: «Думаю, що Грузія мала дві мети: 

внутрішньополітичну і зовнішньополітичну. В даний час у керованій М. 

Саакашвілі республіці дуже погана соціально-економічна ситуація: низький 

рівень життя, безробіття, нерозвинене виробництво і інфраструктура. Грузія 

прагне інтегруватися в ЄС і НАТО, не змінюючи в кращу сторону життя своїх 

громадян. Розпочавши військову агресію проти Південної Осетії, М. 

Саакашвілі постарався згуртувати народ і відволікти його від внутрішніх 

невирішених проблем. Зовнішньополітична мета М. Саакашвілі – це 

якнайшвидша інтеграція в НАТО і ЄС. Вже на грудневому саміті альянсу 

Президент Грузії розраховував приєднатися до Плану дій щодо членства в 

НАТО, пояснивши це необхідністю захисту від можливої агресії Росії. 

Саакашвілі прорахувався. Все складається з точністю до навпаки. Я вважаю, 

що країни-члени альянсу, включаючи Словенію, не повинні підтримувати 

прагнення Грузії до інтеграції в НАТО» [8, c. 27].  

 Конфлікт у Південній Осетії дуже яскраво показав, що інформаційна 

війна здатна не просто виконувати тактичну функцію «зброї підтримки», а 

здатна перетворюватися в стратегічні засоби, що прямо впливають на 

міжнародні політичні розклади і не тільки [38, c. 244].  

 Мета РФ – за допомогою успіхів у локальних конфліктах підтвердити не 

лише можливість вирішувати тактичні завдання, а й зробити заявку на 
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глобальне лідерство на основі «особливої моделі» відносин із навколишнім 

світом. Москва шляхом визнання незалежності Південної Осетії й Абхазії, 

анексії та включення до свого складу Криму  вирішила дати свою відповідь на 

«прецедент Косово». Росія хоче в довгостроковій перспективі гарантувати 

свій вплив завдяки створенню «зони привілейованих інтересів» по периметру 

власних кордонів і домогтися визнання свого права на втручання у внутрішні 

справи суверенних держав і силові дії в цій зоні. Фактично така поведінка РФ 

– це виклик для ЄС і США, очікувальна стратегія яких чи позиція м’якої сили 

можуть бути неефективними в протиборстві з Росією. Відтак існує 

необхідність дієвіших кроків з боку Заходу, а також необхідність переглянути 

структурне та функціональне навантаження міжнародних організацій і 

міжнародно-правові норми, покликані забезпечити ефективне 

функціонування системи міжнародних механізмів [145, c. 37]. 

 В іншому випадку нереалізація цих положень призведе до того, що в 

найближчий час навряд чи відбудуться суттєві зміни в процесі врегулювання 

грузинсько-російського конфлікту і відновлення суверенітету та 

територіальної цілісності Грузії; принаймні, особливих передумов для цього 

наразі не спостерігаємо. Конфлікт, з нашого погляду, продовжуватиме 

існувати в стані затяжного «замороженого» протистояння, а його безпосередні 

учасники та сторони, які залучені до цього процесу, відпрацьовуватимуть і 

дотримуватимуться прийнятої ними тактики та стратегії ведення боротьби. 

Скажімо, ЄС та США знову наполягатимуть на продовжені пошуків мирних 

шляхів вирішення конфлікту, а Росія ще більше посилюватиме свої вплив та 

позиції на території самопроголошених республік. Стосовно Грузії як сторони, 

що найбільше зацікавлена у якнайшвидшому вирішенні цього конфлікту, то 

на сьогоднішній день вимальовується три можливих сценарії подальшого 

розвитку подій:  

 1. Початковим, але найменш імовірним сценарієм розвитку подій є 

такий, згідно з яким Грузія визнає незалежність Абхазії та Південної Осетії, 

що фактично означатиме  її добровільну відмову від своїх законних територій 
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та матиме серйозні наслідки не лише для Грузинської держави, а й стане  

серйозним прецедентом для всієї системи міжнародних відносин. 

 2. Грузія вирішує означену проблему військовим способом або у формі 

прямих військових дій проти Південної Осетії, що наразі маловірогідно, адже 

це означало би повторення авантюри 8 серпня 2008 р. та нових і не вигідних 

для Грузії політичних умов (без гарантій однозначної підтримки передових 

європейських держав і США). Або, що найправдоподобніше у формі 

«м’ягкого» варіанта силового вирішення: Грузія продовжує 

переозброюватися, створює довкола Південної Осетії мережу військових баз, 

ініціює провокації на кордоні з нею, всіма можливими способами послаблює 

її політичний режим, формує серед незадоволених громадян Південної Осетії 

«п’яту колону» [133, c. 71]. Проте такий сценарій розвитку подій сьогодні 

виявляється малоймовірним, оскільки грузинське керівництво чудово 

усвідомлює, що у випадку його реалізації їм доведеться мати справу не з 

владою Абхазії чи Південної Осетії, а з Росією та її регулярними військами.  

 3. Найвірогіднішим, і, напевно, найвигіднішим для Грузії сьогодні є 

сценарій внутрідержавного перетворення, що передбачає запровадження 

широкого комплексу дій та заходів, в основу яких закладений процес з 

економічного та демократичного розвитку держави за активної підтримки  і 

ЄС,  і США. 

 США та країни-лідери ЄС повинні усвідоми, що невирішення та 

зростання внутрішніх та зовнішніх конфліктів негативно впливає на світову 

систему безпеки. Відтак, загрози національній та міжнародній безпеці 

вимагають розробки ефективних механізмів урегулювання конфліктів у межах 

зовнішньої політики держав та рішень міжнародних організацій. Існування 

значної кількості підходів до оцінок конфліктів з боку третіх сторін ускладнює 

та негативно впливає на  вибір методів вирішення «заморожених» конфліктів. 

Відтак, конфлікт в Грузії продовжує становити загрозу миру, викликаючи 

значну дестабілізацію в кавказькому регіоні і далеко за його межами.   
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 2.3. Геополітична складова Нагірно-Карабахського конфлікту 

 Ареною серйозного етнополітичного протистояння на території 

Південного Кавказу став вірмено-азербайджанський збройний конфлікт, 

спричинений визначенням статусу та територіальних претензій стосовно 

Нагірно-Карабахського регіону.  

 Як і у випадку з придністровським і абхазсько-осетинським 

конфліктами, нагірно-карабахський має не менш складну історію, причини та 

джерела виникнення. 

 Територіальні претензії Вірменії до Азербайджану мають історичне та 

геополітичне коріння. Цю «бомбу уповільненої дії» було закладено значно 

раніше 1988 року – ще на початку ХІХ століття. Від кінця ХVII століття 

царська Росія постійно вела війни проти Туреччини та Ірану з метою переділу 

земель Османської держави, здобуття виходу до Середземного моря і на Схід. 

У результаті воєн 1813 і 1828 років царська Росія та Іран уклали відповідно 

Гюлістанський і Туркменчайський мирні договори. Їхнім трагічним підсумком 

став поділ азербайджанського народу та його історичних земель між двома 

державами [141, c. 6].  

 Туркменчайський договір започаткував далекосяжні геополітичні ігри 

та майбутні трагедії. Після укладання його розпочалося масове переселення 

вірмен, які проживали в Ірані та Туреччині, до окупованого Росією Закавказзя 

(на Південний Кавказ). У наступні два роки після війни, з 1828 по 1830 рік, з 

Ірану на Південний Кавказ було переселено понад 40 тис., із Туреччини – 

понад 84 тис. вірмен. Їх розселяли в Елізаветпольській (Гянджинській) та 

Іреванській губерніях, які мали стратегічне значення. Російський дослідник 

Н.П. Шавров писав у зв’язку із цим, що «нагірна частина Елізаветпольської 

губернії та береги озера Гейча заселені цими вірменами». Далі він зазначив, 

що в 1908 році «понад 1 мільйон з 1 млн 300 тис. вірмен, що проживають у 

Закавказзі, не були корінними жителями краю, а були розселені там нами» 

[141, c. 6].  
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 Отже, масове переселення царською Росією вірмен на Південний 

Кавказ, у тому числі у гірську частину Карабаху, справило серйозний вплив на 

демографічну ситуацію в регіоні та заклало основу майбутніх територіальних 

претензій Вірменії. Внаслідок політики, яку проводила спочатку царська 

Росія, а потім Радянський Союз, за останні 200 років демографічна ситуація на 

Південному Кавказі серйозно змінилась. Азербайджанців, яких витісняли з 

їхніх історичних земель, було піддано примусовому виселенню. Лише 

впродовж ХХ ст. азербайджанців щонайменше п’ять разів піддавалися 

гонінням і депортаціям [141, c. 7].  

 Нагірно-карабахський конфлікт був фактично першим міжнаціональним 

та етнотериторіальним зіткненням на радянському просторі, перед падінням 

тоталітарної системи, що був спланований та ініційований Москвою. 

Вірменські партійні керівники ніколи б не наважилися на свої агресивні 

провокації без дозволу Кремля, на сьогодні цей факт є абсолютно доведеним. 

У лютому 1988 року почалися відкриті вимоги з вірменського боку про 

приєднання Нагірно-Карабахської автономної області Азербайджанської РСР 

до Вірменської РСР [116, c. 324, 325].  

 Унаслідок цього 1 грудня 1989 р. Верховна Рада Вірменської РСР 

прийняла постанову «Про об’єднання Вірменської РСР та Нагірного 

Карабаху», а 23 серпня 1990 р. – Декларацію про державний суверенітет 

Вірменії. Згідно з цим документом, всупереч та нехтуючи нормами 

міжнародного права, Вірменія фактично оголосила Нагірно-Карабахський 

регіон Азербайджанської Республіки невід’ємною частиною Вірменської 

Республіки. 

 Могутній етнічній мобілізації та швидкій ескалації конфлікту в 

Нагірному Карабасі сприяв духовний фактор, складовими частинами якого 

були глибокі релігійні та культурно-цивілізаційні розбіжності між 

азербайджанським і вірменським етносами. Вірмени усвідомлюють себе 

спадкоємцями одного з найстародавніших народів світу, представниками 

високорозвинутої античної культури. Вони не позбавлені синдрому 
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месіанства, а відтак, і етнічної зверхності. Тому вірмени Нагірного Карабаху 

постійно відчували певний психологічний дискомфорт, внутрішню 

стурбованість і напругу, зумовлені сприйняттям самих себе як «чужорідного 

тіла» в іншому державному та культурному середовищі. Непорозуміння 

одного етносу з іншими поглиблювалися релігійними світоглядними 

розбіжностями ісламу та християнства. Відтак, ірраціональне сприйняття 

загрози втратити власну самоцінність та гіпертрофоване відчуття небезпеки 

стимулювали жорсткі позиції сторін, екстремізм, крайні дії, неадекватні 

існуючим загрозам. Цим і пояснюється швидкий перехід ворогуючих сторін 

до найбільш радикальних засобів, убивств та насилля [130, c. 73].   

 Бакинський вірменин Р. Аракелов так описує Єреван: «Це було хворе 

місто, і, як мені здалося, хворими були якщо не всі, то більша частина його 

мешканців, доведених до крайньої стадії націоналістичної екзальтації…Газети 

й журнали Вірменії рясніли статтями про месіанське призначення її народу, 

про виключну його роль у розвитку цивілізації, в прогресі науки й культури… 

Вихваляючи власний народ, преса однозначно вдовблювала обивателю думку, 

що всі його нещастя – від народів, які колись його оточували й оточують нині, 

що це він один – народ-творець, а вони – здатні лише на руйнування племена» 

[77, c. 186].   

 Про аналогічні явища повідомляє колишній бакинець Роман Бабаян: 

«Зовні все було по-старому, але якась зловісна аура, якийсь фантом майбутніх 

величезних бід, трагедій і крові вже витав над Баку. Бакинці ходили 

пригнічені, розповідаючи одне одному про жахи, зчинені з азербайджанцями 

у Вірменії і з вірменами в Сумгаїті. Наче за бажанням якогось злого чарівника, 

бакинці раптом почали ділити себе за національною ознакою. Всі мої знайомі 

обговорювали проблему Нагірного Карабаху. І це при тому, що на той момент 

ніхто з них навіть не бував там. Словом, склалося відчуття, що всі масово 

позбулися розуму» [77, c. 186].   

 Розвиток вірменського терору як організованої злочинності припадає  на 

кінець ХІХ ст. Створення 1885 р. у турецькому місті Ван партії «Арменакан»,  
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1887 р. у Женеві партії «Гнчак»,  1890 р. у Тифлісі партії «Дашнакцутюн» 

започаткувало організовану і систематичну терористичну діяльність вірмен. 

Основною метою цих терористичних структур, діючих під вивіскою 

політичних партій, була ідея створення «Великої Вірменії». Таку ідею 

реалізовували лише через терор і насилля. Насправді ж насилля й агресію як 

важливу складова вірменської етнопсихології, етнофілософії та етноідеології 

формували відповідні кола віками [132, c. 381].   

 В 1985 р. в м. Афіни (Греція) відбувся ХХІІІ з’їзд партії «Дашнакцутюн». 

Його делегати закликали вірмен усього світу ефективно використати 

благополучну ситуацію, що склалась на міжнародній арені, об’єднати сили і 

«заново розширити боротьбу за створення Великої Вірменії». Після з’їзду 

посилилась антитурецька пропаганда і мобілізація вірмен до терору.  Вже з 

1986 р. вірменська національно-сепаратиська пропаганда в Нагірно-

Карабаському регіоні Азербайджану набула відкритого, наступального і 

широкого характеру. Значний вплив на формування антитурецького духу, 

настроям в радянських офіційних колах надавали особи вірменської 

національності (А. Аганбекян, К. Шахназаров та ін.), які перебували в оточенні 

М. Горбачова [96, c. 174].  

 Внаслідок агресивних дій Вірменії та підконтрольній їй терористичним 

групам, упродовж 1988-1994 рр. вдалося окупувати 20% території  

Азербайджанської Республіки, а також низку населених пунктів включно з 

територією Нагірного Карабаху та семи прилеглих до нього районів. 

 На початку 2019 р. ситуація виглядає наступним чином: територія 

Нагірного Карабаху та прилеглих до нього районів, згідно з усіма нормами 

міжнародного права вважається суверенною територією Азербайджану, хоча 

де-факто контролюється Вірменією. Причому, остання, якщо слідувати логіці 

та нормам міжнародного права, повинна розглядатися, як країна-агресор та 

окупант, адже в Хельсенському заключному акті 1975 року чітко говориться 

наступне: «Країни-учасниці повинні утриматись від окупації території одна 

одної, не повинні окуповувати території застосовуючи силу або погрози на 
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противагу нормам міжнародного права. Жодна спроба окупації або подібного 

роду захоплення земель не буде вважатися законною» [146, c. 661].  

 Однак, попри положення багатьох міжнародних договорів, критику та 

застереження з боку міжнародного співтовариства, Вірменія і надалі 

продовжує вважати та відстоювати позицію, згідно з якою територія Нагірного 

Карабаху є осередком зародження саме вірменського етносу й культури, котрі 

в результаті цілеспрямованої політики Азербайджану піддались утискам та 

змушені були імігрувати в інші райони Кавказу. Хоча сучасні факти та цифри, 

засвідчують зовсім інше. 

 Зібравши цінну етнографічну інформацію про віру і переконання 

карабахського населення, проаналізувавши їх з першоджерелами І. 

Петрушевський дійшов висновку: «Карабах ніколи не був центром 

вірменської культури. У ньому існувала єдина культура, що належала 

азербайджанському народові». Згідно з російським дослідником М.  

Скібіцьким, який склав в ХІХ столітті мапу Карабаху, наприкінці того ж 

століття азербайджанці проживали в 338 селах, які розкинулися по всій 

території Карабаху. На основі зведень за 1899 рік, азербайджанці складали 

70% всього населення Карабаху, вірмени 16,6%, курди – 12,7%, тати – 0,7%. 

Підтверджуючи думку М.  Скібіцького скажемо, що в горах Карабаху існує 

567 дачних місць і очагів. Із них тільки один топонім можна віднести до 

російської мови і два – вірменської. Велике значення мапи М. Скібіцького 

мають в тому, що їх 1035 географічних назв в ній 866, а це 84% - 

азербайджанські топоніми. Тільки 5% топонімів відносяться до вірменської 

мови, а 11% - до інших мов, що підтверджує думку про прихід вірмен на ці 

землі [34, c. 247; 248].    

 Повертаючись від історичних аналогій до сучасного стану справ,  

зазначимо: активна фаза бойових дій між Вірменією та Азербайджаном 

завершилась у середині 1994 р. Цьому сприяло, зокрема, підписання 5 травня 

1994 р. Вірменією, Азербайджаном та керівництвом невизнаної республіки 

Бішкекського протоколу, основою та ключовою умовою якого стало 
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положення про припинення вогню. Фактично саме відтоді конфлікт 

переходить у стадію «замороженого» протистояння, характеризуючись 

політичним суперництвом та боротьбою між Вірменією і Азербайджаном, 

намаганням обох сторін здобути якомога вигідніші позиції у процесі цього 

протистояння. 

 Аналізуючи наступні етапи розвитку вірмено-азербайджанського 

конфлікту, варто, на наш погляд, виокремити ключові етапи, що 

безпосередньо вплинули на перебіг подальших подій: 

 1. 3 квітня 1996 р. відбулося засідання саміту ОБСЄ, де 54 країни-члени 

цієї організації, за винятком Вірменії, підписали Лісабонську угоду. Її основні 

положення закріплюють і визначають наступні критерії: територіальну 

цілісність Вірменії й Азербайджану; юридичний статус Нагірного Карабаху як 

території з максимальним ступенем самоврядування в складі Республіки 

Азербайджан; гарантії безпеки Нагірного Карабаху і його населення. 

 2. грудень 1997 р. Мінська група (у складі Франції, США та Росії)  

запропонувала поетапний план вирішення Нагірно-Карабахського конфлікту. 

В його основу покладені положення, що мали би сприяти процесу припинення 

збройного протистояння. Як зазначалося, збройні підрозділи обох ворогуючих 

сторін потрібно виводити з своїх позицій поетапно, натомість у районі 

бойових дій повинні бути розміщені миротворці ОБСЄ. Крім того, в цьому 

плані, зазначається, що стратегічний для обох сторін Лачинський коридор, що 

з’єднує Вірменію і Карабах має залишатися під контролем збройних сил НКР; 

остаточний статус Нагірно-Карабахського регіону повинен бути визначений 

спільною вірмено-азербайджанською комісією. 

 3.  3 листопада 1998 р. Мінська група виступила з пропозицією про 

союзну державу, на основі якої Азербайджан та Нагірний Карабах 

залишаються в межах однієї держави, з отриманням рівного правового 

статусу. Цю пропозицію категорично відхилило азербайджанське 

керівництвом, яке аргументувало це тим, що, по-перше, вона суперечить 

базовим положенням прийнятого раніше Лісабонського договору, по-друге, 
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спричинить фактичну федералізацію країни, з посиленим впливом вірменської 

сторони. 

 4. 29 листопада 2007 р. Проголошуються так звані Мадридські 

принципи, які в остаточному вигляді відображені в спільній заяві президентів 

США, Росії, Франції, під час саміту Великої вісімки (G8) 10 липня 2009 р. в 

Аквілі (Італія). В їх основу покладено такі основні положення: 

 - звільнення окупованих територій, прилеглих до Нагірного Карабаху; 

 - надання Нагірному Карабахові проміжного статусу, що гарантував би 

його безпеку і самоврядування; 

 - створення коридору, який з’єднує Нагірний Карабах із Вірменією; 

 - визначення майбутнього статусу Нагірного Карабаху через легітимне 

волевиявлення його населення; 

 - забезпечення права на повернення до колишніх місць проживання всіх 

переселенців і біженців; 

 - міжнародні гарантії безпеки, включаючи миротворчі операції [141, c. 

11].   

 5. Листопад 2008 р.  Президенти Азербайджану, Вірменії та Росії 

підписали в Москві декларацію щодо нагірно-карабахського конфлікту, 

підтверджуючи тим самим шлях політичного та мирного врегулювання 

конфлікту. 

 6. Квітень 2016 р. відбулося чергове загострення збройного конфлікту в 

районі Нагірного Карабаху, яке завершилось для обох сторін численними 

жертвами та руйнуваннями. Внаслідок бойових дій під контроль 

Азербайджану перейшла стратегічна висота Лала у Джебраїльському районі. 

 Окрім того, слід наголосити, що починаючи з 1993 р. Радою Безпеки 

ООН, було прийнято чотири резолюції, що стосовно нагірно-карабахського 

конфлікту, та закріплено в них вагомі положення. 

 Так, перша резолюція РБ ООН з вірмено-азербайджанського конфлікту 

«Резолюція РБ ООН № 822» прийнята 30 квітня 1993 р. В ній зазначалося: 

«стабільність та безпека регіону під загрозою», висловлювалась стурбованість 
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зростаючим потоком біженців і примусово переселених. РБ ООН закликала до 

припинення вогню шляхом призупинення окупації та воєнних операцій, 

вимагала виводу військ з окупованих земель. Наступна резолюція РБ ООН 

«Резолюція РБ ООН № 853» була прийнята 29 липня 1993 р. і передбачала 

вивід військ із окупованого Агдамського району Азербайджанської 

Республіки. Третя резолюція № 874 РБ ООН затвердила підготовлений 

Мінською групою «обновлений графік невідкладних заходів», а також 

зазначила можливість досягнення врегулювання конфлікту на основі цього 

плану. В листопаді 1993 р. була прийнята четверта резолюція РБ ООН № 884, 

в якій висловлювалася стурбованість окупацією Зенггіланського району 

Азербайджанської Республіки. Рада Безпеки ООН висловлювала свою 

стурбованість щодо погіршення відносин між Вірменією та Азербайджаном. 

РБ закликала уряд Вірменії використати свій вплив для забезпечення 

дотримання вірменами нагірно-карабахського регіону Резолюцій (№ 822, № 

853). Рада засуджувала напади на регіони Азербайджану, вторгнення в 

Агдамський, Фізулінський та Кельбеджарський райони, вимагала негайного 

припинення воєнних дій [129, c. 13]. 

 Проте, незважаючи на численні заяви, прийняті резолюції та договори, 

нагірно-карабахський конфлікт і надалі продовжує існувати в формі 

«замороженого» протистояння, негативно позначаючись на безпековій 

ситуації в усьому Кавказькому регіоні. 

 Звідси, на наш погляд, виникає питання: чому, попри, здавалося би, 

цілком очевидні речі, все таки не вдається вирішити цей конфлікт? Невже 

Вірменія має колосальний вплив, а натомість Азербайджан відповідно 

володіючи здавалося би потужнішим економічним та військовим потенціалом, 

упродовж 26 років не спроможний відновити суверенітет і територіальну 

цілісність країни?  

 Проблема полягає в іншому. Як уже згадувалось, цей конфлікт від 

самого початку набув геополітичних контурів, ставши ареною геополітичного 

протистояння,  тому відповідно і вирішення його переважно залежить від 
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позицій, інтересів та ставлення до нього третіх країн. Йдеться передусім про 

Росію, Туреччину, США,  меншою мірою – про Іран та ЄС. 

 За Карабахським конфліктом із самісінького початку завжди були треті 

сторони. Тобто ще за часів Радянського Союзу, напередодні конфлікту, це 

були інтереси Москви і радянського керівництва, яке стверджувало, що 

надмірна демократія і свобода призводить до цього. Вони демонстрували 

Карабах як негативний наслідок перебудови, намагалися використовувати 

його зі своєю метою. Далі це були вже інтереси російського керівництва, яке 

намагалося втримати під своїм контролем і Вірменію, і Азербайджан, 

поперемінно забезпечуючи ту чи ту сторону озброєннями. Після розвалу СРСР 

це вже були інтереси геополітичні – і Заходу, і Росії, й інших сусідів, які тією 

чи тією мірою намагалися використовувати і зараз це роблять, задля того, щоб 

отримати рішення, які влаштують більшою мірою інтереси цієї сторони. Тобто 

зовнішній вплив був завжди [124, c. 11]. 

 Не випадково відомий американський політолог З. Бжезинський назвав 

Закавказзя складовою «Євразійських Балкан». На думку дослідника, 

відповідні асоціації викликаються як наявністю етнічних конфліктів, так і 

суперництвом великих держав в регіоні [155].   

 Відтак, спробуємо проаналізувати мотиви та цілі як безпосередньо 

учасників конфлікту, так і третіх сторін, залучених до нього. 

 Отже, позиція Республіки Азербайджан є цілком очевидна і не 

змінюється впродовж існування конфлікту. Баку наголошує, що конфлікт 

навколо Нагірного Карабаху повинен бути вирішений у рамках суверенітету і 

з дотриманням територіальної цілісності країни. Причому, позиція 

Азербайджану збігається з основними рекомендаціями та положеннями, 

сформованими ООН і Мінською групою, в яких акцентовано на мирному 

способі вирішення нагірно-карабахського конфлікту.  

 Водночас потрібно чітко усвідомлювати: Азербайджан початку 90-х 

років і сучасний – це фактично дві різні країни. За останні 20 років країна 

суттєво трансформувалася, її військові, економічні ресурси значно зросли. У 
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зв’язку з цим Баку, хоч і дотримується мирного плану вирішення конфлікту, 

але не відкидає можливості силового сценарію звільнення окупованих 

територій. Так, це випливає з слів президента Азербайджану Ільхама Алієва, в 

яких він зазначає наступне: 

 «Перемовини не можуть бути нескінченними, азербайджанці 

прихильники дипломатичних способів врегулювання конфлікту. Міжнародне 

співтовариство повинно поважати свої рішення і без врегулювання вірмено-

азербайджанського, нагірно-карабахського конфлікту в регіоні не може бути 

вирішена жодна проблема. У світі порушуються норми міжнародного права і 

це негативно впливає на врегулювання конфліктів. Тому, ми не виключаємо і 

військового способу вирішення проблеми, якщо можливості мирного 

вирішення  будуть вичерпаними. В Азербайджані високий рівень військової 

підготовки. За останні 6 років воєнні витрати в Азербайджані  виросли в 5 

разів, розвивається воєнна промисловість, виробляється військова техніка. Це 

наше природнє право захищатися військовим способом. Воєнний бюджет 

Азербайджану становить 1 млрд. 300 млн. доларів США і буде постійно 

збільшуватися. Ми купуємо військову техніку, літаки, боєприпаси, щоб бути 

готовими визволити окуповані території, і ми готові до цього. Конфлікт тоді 

знайде своє мирне вирішення, коли вірмени відчують силу Азербайджану. 

Вирішення проблеми можливе тільки в рамках територіальної цілісності 

Азербайджану. Сьогодні Азербайджанська армія у всіх відношеннях сильніша 

та професійніша армії Вірменії. Азербайджан є однією з рідкісних держав, яка 

не залежить від зовнішньої допомоги, і ми готові завжди почати бойові дії» 

[97, c. 425].  

 Стосовно позицій Вірменії, то сьогодні складається враження, що і для 

Єревану, і для керівництва невизнаної республіки нинішній status quo є цілком 

сприятливий. З одного боку, Вірменія може розраховувати на російську 

підтримку в разі активізації бойових дій, адже на її території розміщена 102- 

га військова база ЗС РФ у Гюмрі, та й сама вона є членом військово-

політичного об’єднання ОДКБ. З іншого боку, така залежність Єревану від 
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Москви, фактично перетворює позиції Вірменії в цьому конфлікті зі статусу 

суб’єктного на об’єкт геополітичної гри Москви. Нині з впевненістю можна 

констатувати: Вірменія стала заручником нагірно-карабахської проблеми, 

оскільки тепер її як внутрішня, так і зовнішня політика безпосередньо 

залежить від вирішення нагірно-карабахського конфлікту. 

 Аналізуючи позицію Росії в цьому конфлікті, можна стверджувати, що 

вона фактично нічим не відрізняється від тієї, якої Москва дотримується у 

придністровському й абхазсько-осетинському конфліктах. Геополітичні 

інтереси РФ цілком очевидні. Ми вже зазначали, що Кремль розглядає 

територію пострадянського простору виключно як зону свого геополітичного 

впливу. У зв’язку з цим, основною метою Росії є недопущення 

євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень країн ближнього зарубіжжя. 

Для реалізації такої мети, вона вдавалася і надалі вдаватиметься до 

розпалювання подібного роду конфліктів. 

 «І такі твердження небезпідставні, –  нестабільність у Карабаху вигідна 

Росії» [48], – пише журнал «The Wall Street Journal». На думку видання,  

Володимир Путін, знаючи, що війна послаблює Азербайджан і Вірменію, 

порушує резолюції ООН, які забороняють продаж зброї обидвом учасникам 

конфлікту і одночасно продає наступальну зброю Баку та Єревану. У такий 

спосіб збільшується залежність цих країн від Москви як постачальника зброї і 

посередника у переговорному процесі. «Для реалізації мрії про євразійську 

імперію Путіну потрібен слабкий Південний Кавказ, де Москва буде головною 

зовнішньою силою, яка надає військову допомогу і контролює потоки 

каспійської нафти в регіоні» [48], – пише видання. Отже, саме Росія нині є 

головним медіатором у цьому конфлікті, і без її волі вирішення карабахського 

конфлікту є неможливим.  

 У сучасній геостратегії Росії Південний Кавказ посідає важливе місце. 

Цей субрегіон виступає як сполучна ланка транзиту енергоносіїв  з Прикаспію 

до Європи, а РФ як «енергетична супердержава» і нині прагне максимально 

впливати на європейський енергетичний ринок. Саме через Південний Кавказ 
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пролягає шлях з Росії до стратегічно важливого Великого Близького Сходу. З 

точки зору безпеки, першочергова роль Південного Кавказу для Росії 

визначається тим, що «він є прикордонним регіоном, який прилягає до 

найбільш складної в етнополітичному плані частини РФ – Північного 

Кавказу». Очевидно, що Південний Кавказ вважається сферою «життєвих 

інтересів» для РФ. Водночас маніфестується її унікальне значення для 

підтримання миру та безпеки: «саме Росії призначено відігравати 

першочергову геополітичну роль у забезпеченні стабільності в усьому 

Кавказькому, включно з Південним Кавказом, регіоні» [27]. 

 Інші країни, від позицій яких залежить доля нагірно-карабахського 

конфлікту, – Туреччина й Іран. 

 Регіональна держава Туреччина розглядає Південний Кавказ як один з 

пріоритетних векторів своєї геостратегії. Маючи кордони з Грузією та 

Вірменією і вихід до Нахічеванського ексклаву Азербайджану, Туреччина 

спроможна безпосередньо впливати на геополітичну та геоекономічну 

ситуацію в субрегіоні. Вона зацікавлена у всебічній підтримці тюркського 

Азербайджану (ще й має з ним спільного супротивника – Вірменію), реалізації 

транзитних транспортно-енергетичних проектів, вигідних інвестиціях до 

економік Азербайджану та Грузії. Як член НАТО, Туреччина є військово-

політичним союзником Заходу, проте дбає, насамперед, про власні інтереси 

[27]. 

 Загалом геостратегічні цілі Туреччини полягають в тому, щоб якомога 

більше обмежити й ослабити вплив Ірану та Росії в зазначеному регіоні. 

Причому, захищаючи власні інтереси, Анкара неодноразово вдавалася до 

достатньо жорстких дій, та навіть до прямої конфронтації по відношенню до 

РФ. Особливо яскраво це простежувалося у сирійській війні, коли турецькою 

системою ПРО був збитий російський винищувач. Маючи достатньо тісні 

історичні, політичні, економічні та військові зв’язки з Азербайджаном, 

сьогодні не виникає жодних сумнівів в тому, що Анкара і надалі 

підтримуватиме в цьому конфлікті азербайджанську сторону. 
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 Позиція Ісламської Республіки Іран завжди викликала особливу увагу 

держав регіону. Під час тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ 

Туреччини, Ірану, Азербайджану 5 квітня 2016 р. М. Зариф заявив про 

стурбованість ситуацією в зоні Нагірного Карабаху. І хоча в офіційних 

зверненнях держава утримується від чіткого озвучення своєї позиції у 

вирішенні цього питання, роль Ірану в розв’язанні конфлікту має велике 

значення. Саме на території цієї держави більшість населення становлять 

азербайджанські тюрки. Позиція Ірану є подібною до позиції РФ лише в 

контексті офіційних заяв. Саме тому зближення Азербайджану й Туреччини є 

невигідним для Ірану, адже регіональна значимість обох держав є очевидною 

для Тегерану [128, c. 16].   

 Крім того, не варто забувати й про той факт, що Іран має надзвичайно 

складні відносини як зі Заходом, так і зі США. Хоча слід зазначити, що 

іранське питання здавалося б є близьким до свого врегулювання в кінці 2014  

на початку 2015 рр., коли США та низка європейських держав підписали з 

країною угоду, в основі якої був закладений процес, що передбачав поступове 

зняття санкцій з Ірану, накладених за намагання розробити свою ядерну 

зброю. Іранську державу зобов’язали припинити роботи зі збагачення урану і 

допустити до своїх стратегічних об’єктів міжнародних спостерігачів. Проте, 

зміна політичного керівництва у США на чолі з Д. Трампом, а також 

відсутність консолідованої та послідовної політики серед більшості 

європейських країн серйозно вплинули на подальший процес з остаточного 

вирішення іранського ядерного питання. Проблема полягає в тому, що ні 

позиція Ірану по відношенню до США ні до Ізраїлю, суттєво не впливають на 

мету більшості європейських держав, в основі якої закладений процес, що 

передбачає отримання економічних переваг у вигляді дешевої іранської нафти 

та газу.     

  Відтак, у ситуації, що склалася керівництво Ірану вже напряму заявляє, 

що готове відновити свою ядерну програму у відповідь на вихід США з 

ядерної угоди 2015 р. і у випадку запровадження санкції проти Тегерану. 
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Іранське керівництво, безперечно, шукатиме союзників у цьому конфлікті. Не 

виключено, що таким союзником стане РФ. 

 Позиції США та ЄС у нагірно-карабахському конфлікті, нині 

виглядають значно слабше, порівняно з позицією тієї ж Росії, Туреччини чи 

Ірану. Загалом, складається враження, що для сучасного керівництва США на 

чолі з Д. Трампом Південний Кавказ, як і увесь пострадянський простір, 

вочевидь не є пріоритетом. У своїй зовнішньополітичній діяльності США 

здебільшого зосередили увагу в питаннях пов’язаних з Китаєм, на 

корейському півострові та близькосхідному регіоні. Підтвердженням цього 

може слугувати активна робота, яка велась останнім часом адміністрацією 

американського президента щодо проведення історичної зустрічі з лідером 

КНДР та досягнення остаточного прогресу в питаннях, пов’язаних з повною 

денуклеризацією корейського півострова. Іншою знаковою та не менш 

показовою подією стало визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, та 

перенесення туди свого дипредставництва. Зауважимо, однак: це рішення було 

прийнято всупереч та попри різку критику як з боку ісламських країн, так і 

застережень з боку більшості європейських.  

 Аналізуючи нагірно-карабахський конфлікт, не можемо не розглянути 

позицію Української держави. 

 Нинішня позиція України в розв’язанні Нагірно-Карабахського 

конфлікту, за умови невтручання у внутрішні справи протиборчих сторін 

інших держав, полягає у якнайшвидшому його врегулюванні на основі 

загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, зокрема поваги 

суверенітету, територіальної цілісності, непорушності міжнародновизнаних 

кордонів держав, а також виконання відповідних резолюцій Ради Безпеки 

ООН та рішень ОБСЄ. Україна вважає справедливою позицію Азербайджану 

в нагірно-карабахському конфлікті й активно підтримує ініціативи Баку щодо 

його розв’язання [43, c. 171]. Хоча враховуючи той факт, що Україна сама 

перебуває в стані війни та має окуповані Росією території, ці заяви носять 

радше декларативний характер, ніж мають реальні важелі впливу. 
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 Сьогодні важко передбачити, чим закінчиться нинішнє збройне 

протистояння навколо Нагірного Карабаху. Більшість аналітиків та військових 

експертів переконані, що безпосередні учасники цього конфлікту не 

зацікавлені у перетворенні його на повномасштабну війну, відтак бойові дії 

швидко припиняться. Справа, однак, у тому, що на задньому плані 

карабахського протистояння видніється Москва – головний учасник цієї війни 

(вона ж і ляльковод у цьому театрі), яка використовує конфлікт на Закавказзі 

як інструмент для реалізації своїх далекосяжних геополітичних проектів. І 

саме ця постійна залаштункова присутність Москви дозволяє твердити, що 

участь РФ у переговорному процесі гарантовано зробить цю війну 

безконечною. «Історія 25-літніх спроб врегулювання цієї абсурдної і 

безнадійної бійні свідчить про те, що мирне закінчення Карабахської війни 

стає дедалі примарнішою перспективою» [48], – зазначає політичний аналітик 

Євген Жеребецький.  

 Крім складної зовнішньополітичної ситуації, загострює процес 

врегулювання нагірно-карабахського конфлікту не менш складна і внутрішня 

ситуація, характерна для цього регіону. Проявляється вона, по-перше, в 

серйозних етнічних та релігійних відмінностях між вірменською й 

азербайджанською сторонами, і за останні два десятиріччя цей розкол тільки 

поглиблювався. По-друге, існує небажання і Баку і Єревану погоджуватися на 

будь-які компроміси в цьому питанні. Не сприяє процесові врегулювання 

конфлікту відсутність чіткої та однозначної позиції у ньому Заходу. Роблячи 

ставку на Росію як головного арбітра в процесі розв’язання конфліктів на 

територіях пострадянського простору, ЄС та США у такий спосіб допускають 

надзвичайно велику помилку. Адже, як ми вже згадували, саме РФ –  найменш 

зацікавлена сторона в мирному та правовому способі вирішення нагірно-

карабахського конфлікту. Вона і надалі робитиме все для того, щоб конфлікт 

продовжував існувати, що допоможе їй ще більше зміцнювати свої позиції в 

регіоні. 
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 Висновки до розділу  

 У процесі роботи над другим розділом дисертаційного дослідження 

автор всебічно проаналізував проблеми нагірно-карабахського, абхазсько-

осетинського та придністровського «заморожених» конфліктів. Підсумком і 

результатом стало виокремлення основних причин виникнення цих 

конфліктів. Акцентовано також на перешкодах, які заважають процесу їх 

політичного врегулювання. 

 Зазначено, що виникнення абхазсько-осетинського, нагірно-

карабахського, придністровського конфліктів, з одного боку, зумовлене 

непростою етнополітичною ситуацією, яка історично склалася на території 

цих регіонів, а з іншого – зауважено на штучному характері таких конфліктів. 

Адже, вивчаючи та аналізуючи історію названих регіонів, можна впевнено 

констатувати, що поява конфліктів на територіях Молдови, Грузії й 

Азербайджану була спровокована політикою радянського керівництва, в 

основу якої покладено процес, спрямований на перемішування та переселення 

народів тогочасного СРСР.  

 Автор також розглянув роль Заходу в процесі врегулювання 

«заморожених» конфліктів на територіях пострадянського простору. Доведено 

відсутність цілісної позиції з боку ЄС та США в питаннях з визначення 

реальних шляхів, що би сприяли процесові виходу з кризових ситуацій, які 

виникли в проблемних регіонах. Відтак Росія вдало використовує відсутність 

належної реакції з боку Заходу на події в Молдові, Грузії і Азербайджані, 

закріпивши за собою статус провідного геополітичного гравця та основного 

арбітра в процесі врегулювання зазначених конфліктів.   

 РФ, якщо і пробує домогтися вирішення  конфліктів, то лише з 

максимальною вигодою для реалізації власних геостратегічних інтересів. 

Адже, виходячи з політичної доктрини «русского мира», Росія і надалі 

продовжує розглядати території пострадянського простору та ближнього 

зарубіжжя виключно як зону свого геополітичного впливу.  
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 Загострюється конфлікт ще й тому, що, з одного боку, стрімко 

розширюються кордони НАТО та ЄС на Схід, а з іншого – значно зростають 

демократичні процеси Молдові, Грузії та Вірменії. У зв’язку з цим РФ і надалі 

використовуватиме наявність вже існуючих конфліктів і вдаватиметься до 

можливого розпалювання нових, з метою максимального посилення власного 

геополітичного впливу та недопущення будь-яких трансформаційних процесів 

у країнах, що її оточують. Тому з нашого погляду, без докорінних 

демократичних і найголовніше – цивілізаційних перетворень всередині самої 

Росії надзвичайно важко віднайти дієві механізмів в процесі вирішення 

конфліктів на територіях пострадянського простору. Пояснюється це тим, що 

сучасні тенденції розвитку збройних конфліктів спричинені глобалізаційними 

процесами у світі, адже саме глобалізація визначає характер теперішніх 

міжнародних відносин, постійно посилюючи взаємозалежність країн світу, що 

дозволяє Росії постійно посилювати свій політичний, економічний, релігійний 

та культурний вплив у стратегічно важливих для неї регіонах. В першу чергу, 

це стосується територій пострадянського простору.  
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РОЗДІЛ 3 

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР «ЗАМОРОЖЕНИХ» КОНФЛІКТІВ В 

КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ 

  3.1. Косово як дестабілізаційний фактор Балканського регіону 

 «Заморожені» конфлікти – це проблема, з якою зіткнулися не лише 

країни пострадянського простору, Азії чи Африки. Навіть, здавалося би, в 

цілком успішній Європі, впродовж багатьох років також існує значна кількість 

конфліктів, що й досі потребують вирішення. До найяскравіших і показових 

прикладів цього належить територія Балканського регіону, яка фактично 

повністю пронизана конфліктологічною проблематикою. 

 Адже, як пише Н. Латигіна, «Балкани завжди були і залишаються 

«магічним казаном» Європи – межею, що поділяла Римську імперію на Захід і 

Схід. Саме тут, на Балканах, було знайдено формальний привід для 

розв’язання Першої світової війни. У Другій світовій війні Балканам також 

судилося відіграти не другорядну роль. У добу наведення нового світового 

порядку Балкани перетворились на специфічний плацдарм для здійснення 

експериментів з перекроювання кордонів і створення так званих міні-

республік у європейський глибинці. Протистояння миротворчої і 

державобудівної політики та імперативів махінацій заради тих чи інших 

тимчасових інтересів міжнародних суб’єктів на Балканах – такими є і реалії 

сьогодення» [88, c. 664].   

 Свого часу Отто фон Бісмарк зазначав: «Якщо в Європі станеться ще 

одна війна, то це трапиться через якусь дурницю на Балканах». Його 

пророцтво виявилося вірним, коли у червні 1991 р. на Балканах спалахнула 

«пожежа» – криза, причини та наслідки якої, і досі вимагають ретельного 

вивчення з боку експертів, аналітиків та науковців [88, c. 664]. 

 Югославський історик М. Скакун, також не виділяючи Косово із 

загального ряду балканських проблем, зазначає, що саме географічне 

положення, що відкриває «ворота трьох континентів», зробило Балкани 
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«постійною мішенню великих держав». Тому «за їх взаємними сутичками і 

домовленостями, що стосуються даного регіону, можна слідкувати 

безперервно, починаючи з середини минулого століття…». За його словами, в 

світі немає іншого регіону, в якому б за останні 100 років відбулася б така 

кількість великих і малих війн, збройних сутичок, заколотів і повстань. 

Учений приходить до висновку, що балканська «бочка з порохом» являлась не 

проявом волі самих балканських народів, а була переважно наслідком 

егоїстичних інтересів великих держав. В той же час інтереси балканських 

народів були в усіх історичних ситуаціях більш менш схожими, а то і 

ідентичними, але їх правителі штовхали народи до взаємних зіткнень [60, c. 

142]. 

 Отже, непроста геополітична ситуація, а також достатньо серйозні 

внутрішні розбіжності між самими народами Балканського регіону в підсумку 

призвели до того, що в період між 1991 та 2001 рр. на території колишньої 

республіки Югославія спалахнула низка збройних конфліктів, які поступово 

перетворилися на відкриті війни. Основною причиною цього стало намагання 

народів Югославії здобути державну незалежність, а відповідно сербських сил 

– не допустити цього. Внаслідок таких конфліктів хорватам, словенцям чи, 

наприклад, боснійцям вдалося досягнути цієї мети, натомість у випадку з 

Косово ситуація виглядає значно складнішою, потребуючи найшвидшого й 

остаточного врегулювання. 

 Аналізуючи той чи інший конфлікт, надзвичайно важливо визначити та 

виділити першопричини, що покладені в його основу. Проте без їхнього 

розуміння навряд чи вдасться розробити дієві механізми, які би сприяли 

цілковитому вирішенню конфлікту. Це особливо важливо у випадку з 

косовським конфліктом, адже причина його виникнення, на наш погляд, 

приховується в надзвичайно складній і тривалій історії сербсько-албанського 

протистояння. 

 Гортаючи сторінки історії, зазначимо, що назва «Косово» і «Метохія» 

вперше з’явилася у XII столітті як позначення окремого регіону, населеного 
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сербами. Нагадаємо, що серби прийшли на Балкани наприкінці VI – початку 

VII сторіччя. Слово «Косово» перекладається з сербської як чорний дрізд, а 

отже –  це земля чорних дроздів. «Метохія» – слово грецького походження й у 

перекладі означає монастирські володіння, тобто це регіон, де розташовані 

найдавніші монастирі. Історичні, географічні, культурні й духовні факти, що 

наводяться різними дослідниками, свідчать, що область Косово і Метохія була 

давнім осередком сербської культури й державності, починаючи з того часу, 

коли серби прийшли на Балкани й там облаштувалися. У політичному сенсі 

назву «Косово» застосовують до всієї території Косова й Метохії, оскільки 

подвійна назва стала активно вживатися в період розподілу історичної області 

між Сербією та Чорногорією після Балканських воєн (Косове поле відійшло до 

Сербії, а частина Метохії – до Чорногорії) [13, c. 144].   

 Те, що Косово має для сербів не лише суто політичне чи територіальне 

значення підтверджує і те, з якою шаною та повагою в Сербії ставляться до 

згадки про битву на Косовому полі, де сербський князь Лазар протистояв 

османській навалі. Косово розглядається та сприймається сербами  регіоном, 

в якому почала зароджуватися сербська державність, формуватися культура та 

духовна основа сучасної Сербії. 

 Легенда про битву на Косовому полі стверджує, що середньовічна 

сербська держава була приречена через зраду, ворожнечу і внутрішній розбрат 

серед сербів. Події 1389 року подаються як поворотний момент в історії 

Сербії; більше того, від результату цієї битви нібито залежала доля всього 

балканського півострова та, в широкому сенсі, християнської Європи. Лазар, 

усвідомлюючи, що поставлено на карту, намагався об’єднати розрізнені сили 

сербських володарів, щоб разом зупинити турецьке нашестя. Однак серби 

виявилися не готовими забути про власний егоїзм – перемога вислизає з їхніх 

рук. Військо Лазаря не просто розгромлене, згідно з легендою, все Косове поле 

було вкрите тілами сербських воїнів. В історичній пам’яті сербів саме з цією 

поразкою пов’язується втрата Сербією державної незалежності, хоча 
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насправді васалом Османської імперії вона стала лише через 70 років – у 1459 

році [22, c. 559]. 

 Навколо Косовської битви виник цілий масив епічних поем, наповнених 

політичним, релігійним та національним символізмом. Розповіді про подвиг 

сербських воїнів на Косовому полі, які переказувалися від покоління до 

покоління, нагадували бездержавному сербському народу про велич 

середньовічного сербського королівства, надихали на повстання проти 

турецького панування та закликали до помсти. Трансцендентний сенс 

розповіді полягав у тому, що завдяки своїй жертві серби здобули собі свободу, 

але не в традиційному розумінні цього слова. Вони здобули свободу у 

небесному царстві, і це царство тепер всередині них, у їхньому дусі та 

свідомості. Йдеться про духовне спасіння нації, про збереження її внутрішньої 

свободи, яку тепер жоден завойовник не зможе у неї забрати [22, c. 559, 560]. 

 Сербська дослідниця Весна Песіч підкреслює, що Косовський міф 

служив «духовним натхненням» націоналістичного руху у Сербії у другій 

половині 1980-х років. Виступаючи 28 червня на Косовому полі, президент 

Сербії Слободан Мілошевич підкреслив важливе значення пам’яті про 

Косовську битву для збереження сербської ідентичності та виживання нації. 

Показово, що він визнав неможливість відділити правду від вигадки у 

розповіді про битву 1389 року і одразу ж наголосив, що для Сербії це не має 

жодного значення. Натомість, головним є розуміння того, що через власні 

міжусобиці серби зазнали тоді поразки, ціною якої стали століття турецької 

«неволі». Сербія має бути великою – ось головне послання Мілошевича, а 

великою вона може бути лише за умови єдності та мужності сербів. 

Звертаючись до двох мільйонів сербів, що зібралися вшанувати загиблих 600 

років тому, Мілошевич урочисто пообіцяв, що віднині жертви та інтереси 

сербів не будуть знехтувані. «Ворожнеча і зрада супроводжували сербський 

народ як злий геній упродовж всієї його історії. Навіть сьогодні розбрат серед 

сербських політиків стримує розвиток Сербії, а їхня підлеглість принижує її», 

– заявив Мілошевич. За його словами, серби знову «опинилися на полі бою і 
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попереду у них нові битви». Він застеріг, що досі це були битви «беззбройні», 

але в майбутньому це може змінитися. «Незалежно від того, як ведуться ці 

битви, їх неможливо виграти без рішучості, мужності і вірності», – наголосив 

сербський лідер [22, c. 563, 564]. 

 В Албанії, навпаки вважають, що Косово – це територія, де весь час 

мешкало автохтонне іліро-албанське населення, яке, окрім, постійно 

становило етнічну більшість серед інших жителів регіону. Тому косовські 

албанці мають таке саме право на побудову власної державності, як хорвати, 

словенці чи, врешті-решт, серби. 

 Особливо відчутно стала проявлятися криза у сербсько-косовських 

відносинах після Другої світової війни. Саме відтоді вважаємо за необхідне 

виділити два етапи, або два періоди у взаємовідносинах між Белградом і 

Приштиною, що в підсумку призвели до відкритого збройного протистояння. 

 Перший етап характерний ліберальною політикою, якої дотримувалося 

тогочасне вище югославське керівництво стосовно Косовського регіону. 

Пов’язують цей процес із постаттю Й. Б. Тіто. Він, розпочавши так званий 

проалбансько-автономістський процес і намагаючись у такий спосіб 

десербізувати Косово, фактично тим самим заклав підґрунтя та створив 

сприятливі умови для майбутнього поширення радикальних і 

націоналістичних прагнень у колах косовських албанців. Саме в цей період 

територію Косова, за різними даними, залишило близько 250 тис. сербів, 

натомість на їх місце було поселено близько 400 тис. албанців. Окрім того, 

тоді спостерігалася і низка політичних дій. У 1963 р., було створено 

автономний Косовський край у складі Сербії, а вже буквально через 10 років, 

а саме 1974 року було прийнято Конституцію, згідно з якою Косово фактично 

перетворилося на республіку з усіма атрибутами державності: регіон отримав 

свій парламент, уряд та значне представництво у вищому органі федерації – 

Президії СФРЮ. Фактично такі дії тогочасного югославського керівництва 

сприяли тому, що автономний край Косово перетворився на повноцінний 

суб’єкт у межах Югославії. 
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 Надзвичайно відчутно в цей період стала проявлятися також і 

інформаційно-просвітницька діяльність у регіоні, поступово переходячи та все 

більше набуваючи рис крайнього албанського націоналізму. 

 У Косово викладали сотні вчителів і професорів з Тирани, які, звичайно, 

пропагували возз’єднання краю з батьківщиною, а косовські викладачі, у свою 

чергу, стажувалися в Албанії. Заняття проводилися за албанськими 

підручниками, державні програми ігнорувалися. Університет готував 

алабаністів у такій кількості, що не була потрібна країні. «Албанізація Косово» 

ставала природним процесом, а сприйняття націоналістичної ідеї починалося 

вже за шкільною партою. У Косово налічувалося 904 початкових і 69 середніх 

албанських шкіл. У 1970 р. у Приштині було відкрито університет, де 

албанською і сербською мовами навчалися 37 тисяч студентів, 80% яких були 

албанці. У результаті у краї на 1000 осіб було на 14% більше студентів, ніж у 

середньому по країні. Загалом у Приштині навчалося 51 тисяча студентів, 

тобто третина населення міста. На думку фахівців, саме ця система багато в 

чому сприяла «албанізації» і посиленню націоналістичних настроїв у краї, 

особливо серед молоді [88, c. 667].   

 Югославський журналіст Б. Богунович згадував, як у 1974 р. майбутній 

посол США в Югославії Лоуренс Іглбергер на одній з неформальних зустрічей 

поскаржився, що югослави постійно витрачають сили на боротьбу з 

антикомуністичною еміграцією, не помічаючи, «що могилу Югославії 

копають у Приштині». І далі пояснив: «Погляньте, що ви як держава робите у 

Приштині й у Косово загалом. Ви відчинили їм (косовським албанцям) один з 

найбільших університетів у Югославії, дали їм Академію наук і в цих 

інститутах готуєте… політологів, соціологів, філософів, внаслідок чого самі 

створюєте велику армію майбутніх незадоволених, які не прагнутимуть, не 

вмітимуть робити щось серйозне, які завтра вийдуть на вулиці й вимагатимуть 

власну державу і власну республіку!» [88, c. 667].   

 Такі дії призвели до того, що, відродивши спочатку світоглядну й 

ідеологічну позицію, в регіоні поступово почали переходити до інших, 
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радикальніших кроків. Так, у березні 1997 р. було офіційно оголошено про 

створення  «Армії визволення Косова», яка почала відкрито декларувати й 

озвучувати достатньо радикальні та загрозливі для Белграда положення.  

 В липні 1998 р. прес-секретар АВК (і майбутній голова Асамблеї Косова) 

Якуп Красничи публічно заявив, що метою цього формування є об’єднання 

всіх албанозаселених земель. Аналогічний характер мало і новорічне 

звернення Генерального штабу АВК, озвучене напередодні 1998 р.. У ньому 

містився заклик «зробити 1998-1999 рр. об’єднання албанців і свободи та 

незалежності для Косова». А опублікована в 1998 р. Албанською академією 

наук «Платформа для вирішення національного албанського питання» 

визначала це питання як «рух за визволення албанських земель від іноземної 

окупації та їх об’єднання в окреме національне утворення» [61, c. 28].   

 Активний розвиток радикальних і націоналістичних рухів припадає на 

період смерті Й. Б. Тіто та приходу до влади С. Мілошовича. Саме тоді 

розпочинається, з нашого погляду, другий етап у сербсько-косовському 

протистоянні. 

 Зауважимо, що Й. Тіто намагався пом’якшити антисербські настрої 

мирним способом, надаючи регіону різноманітні приференції. Натомість його 

наступник С. Мілошович вдався до радикальніших способів у боротьбі з 

відцентровими тенденціями, які на той час активно проявлялися та 

поширюватися на всій території колишньої Югославії. 

 Белград почав активно розробляти і втілювати у життя доктрину 

«Великої Сербії», що згодом спричинило катастрофічні наслідки у вигляді 

сотень тисяч жертв, численних війн і в кінцевому підсумку – розвал Югославії. 

Сербська інтелегенція та політична еліта, охоплена ультранаціоналістичними 

і шовіністичними прагненнями намагалася, як їй видавалося, відновити 

історичну справедливість і повернути втрачену велич сербської держави. 

 Після чергового загострення ситуації в регіоні наприкінці 1980-х років у 

Сербії розпочалася кампанія за територіальну й адміністративну єдність 

республіки та скорочення прав автономних країв. 1986 р. було опубліковано 



112 
 

Меморандум Сербської академії наук і мистецтва, який фактично став 

маніфестом сербських націоналістів. Автори Меморандуму зазначали: 

«Конституція 1974 р. фактично розділила Сербію на три частини. Автономні 

області в межах Сербії зроблено рівноправними республіками, а та частина 

сербських людей, яка проживає в інших республіках у великій кількості, на 

відміну від інших національних меншин не має права використовувати рідну 

мову та алфавіт, організовуватися політично і культурно, розвивати унікальну 

культуру своєї нації». Саме така ситуація, на думку авторів Меморандуму, 

призводить до переселення сербів з Косова і Хорватії на територію 

внутрішньої Сербії. Виходом академіки вважали негайну зміну Конституції з 

метою задоволення нагальних потреб сербів – «автономні області повинні 

стати істинними, невід’ємними частинами Республіки Сербії, надання їм 

автономії, яка б не ліквідовувала цілісність Республіки» [39, c. 110].   

 Відтак, 28 вересня 1990 р. була прийнята нова Конституція Сербії, в якій 

Косово отримало лише внутрішньореспубліканський статус, втративши 

повноваження суб’єкта державних та політичних відносин на теренах Союзної 

Республіки Югославії. У новій Конституції також зазначалося, що регіон 

позбувається всіх атрибутів своєї державності. Фактично цим рішенням 

Белград, ще більше загострив і без того надзвичайно складну ситуацію, ще 

більше посиливши прагнення косовських албанців у їх боротьбі за здобуття 

незалежності для регіону. 

 Ще одним надзвичайно важливим аспектом, на якому варто наголосити 

та на який потрібно звернути особливу увагу, стало питання місця та ролі 

Заходу в процесі розв’язання конфліктів на територіях колишньої Югославії.  

 Прослідковуючи процес виникнення та загострення конфлікту, 

необхідно зазначити, що спочатку в рамках косовського врегулювання 

міжнародне співтовариство вдавалося до заходів декларативного характеру. 

Так, першу заяву про необхідність мирного діалогу між сторонами Контактна 

група прийняла 24 вересня 1997 р. Зазначену групу було створено в 1994 р. з 

метою координації міжнародних дій у зв’язку з війною в Боснії. До її складу 
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входили представники Англії, Франції, Німеччини, Італії, Росії та США. 

Необхідність припинення бойових дій, ужиття заходів із запобігання 

гуманітарній катастрофі й задля початку переговорів стосовно політичного 

вирішення проблеми Косово задекларували резолюції Ради Безпеки ООН 

1160, 1199, 1203. Проте, недостатність указаних заходів для ефективного 

припинення розглядуваного етнонаціонального конфлікту відразу була 

очевидною [93, c. 780].  

 Починаючи з 1996 р. ситуація набуває рис відкритої війни між 

Визвольною Армією Косова, яку активно підтримували албанські військові 

формування, з одного боку, і сербсько-югославською – з іншого. Внаслідок 

цього, у перші місяці протистояння жертвами конфлікту стали десятки тисяч 

мирних мешканців, а ще більше змушено покинули свої домівки й емігрували 

в інші, безпечніші райони. 

 Не дали очікуваного результату в питанні встановлення миру і численні 

зустрічі за участю міжнародних посередників, що постійно відбувалися 

впродовж всього 1999 р. Так, 29 січня 1999 р. в Лондоні відбулося засідання 

Контактної групи де був розроблений план під назвою «Десять принципів» та 

додаток до нього, який передбачав розміщення міжнародних сил на території 

Косово. Від 6 до 23 лютого 1999 р. в замку Рамбуйє, що в передмісті Парижа, 

відбулося декілька раундів перемовин з мирного врегулювання косовського 

конфлікту. Їхнім результатом стало підписання 18 березня 1999 р. Тимчасової 

угоди про мир і самоврядування в Косово. Угода передбачала досягнення 

низки кроків, серед яких першою та найголовнішою умовою стало положення 

про припинення бойових дій і повернення біженців. 

 Зазначалося також, що в регіоні повинна зберігатися міжнародна 

військова присутність, а сам регіон не втрачає свого статусу в складі Союзної 

Республіки Югославія. Від 18 до 20 травня 1999 р. у Москві та Гельсінкі 

відбулася зустріч тристоронньої контактної групи у складі офіційних 

представників від ЄС, Росії та США, в процесі якої розроблено та 

представлено конкретні заходи щодо врегулювання кризи, яка склалася в 



114 
 

регіоні. Проте, незважаючи на ці зустрічі й прийняті на них рішення та 

укладені договори, конфлікт і надалі продовжував відкрито існувати, 

спричиняючи численні жертви та руйнування. 

 Все це спонукало Захід до перегляду своїх попередніх  дій і прийняття 

відповідно рішучіших кроків. Адже ставало все очевидніше, що конфлікт 

поступово зростає становлячи загрозу не лише для цього регіону, – але й з 

можливим ризиком поширитися далеко за межі Югославії.   

 На початку липня 1998 року спеціальний представник США на Балканах 

Р. Холбрук, що одержав прізвище «бульдозер американської дипломатії» 

протягом липня-серпня відвідав балканські країни і виступив з ініціативою 

про міжнародну ізоляцію Югославії та посилення тиску на керівництво країни. 

Його зусилля підтримав Альянс, який 12 серпня 1998 року прийняв рішення 

про можливе нанесення військового удару по Югославії, розглянув три 

варіанта вторгнення на її території. З цього часу розпочався посилений тиск на 

Югославію не тільки з боку НАТО, але й з боку Європейського Союзу і ОБСЄ. 

Більш жорстокими стали економічні санкції. У вересні 1998 року 

Європейський Союз заборонив польоти югославських літаків до країни ЄС. До 

цієї акції приєднався Міжнародний трибунал. Він надіслав до Ради Безпеки 

листа про порушення прав людини в Косово. 23 вересня 1998 року Рада 

Безпеки прийняла резолюцію № 1199, в якій засудила екстремістські дії на 

території Югославії, закликала до мирного врегулювання конфлікту. Вона 

зобов’язувала уряд Югославії припинити воєнні дії і вивести війська з Косово, 

дати можливість біженцям повернутися до своїх осель. Сербія ігнорувала 

рішення Ради Безпеки, продовжувала «етнічні чистки». 24 жовтня Рада 

Безпеки приймає нову резолюцію, яка зобов’язувала Белград виконати 

попередню. І знову реакції з боку агресора [74, c. 73]. 

 Кардинальні дії сербів в Косово при підтримці Росії набирали все 

гострішого характеру, викликали рішучі протести з боку прогресивної 

громадськості світу. Генеральний Секретар ООН Кофі Аннан висловив жаль з 

приводу ігнорування Белградом резолюції ООН і висловився за допустимість 
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в даному випадку застосування військової сили для врегулювання конфлікту 

[74, c. 73].   

 Після відмови Мілошевича 24 березня 1999 р. виконувати умови 

ультиматуму, альянс розпочав повномасштабну воєнну операцію в Косово [72, 

c. 74]. За підсумками та результатами якої було створено міжнародні сили за 

керівництва НАТО, що стали відповідальні за гарантування стабільності в 

Косово (KFOR).  

 Саме з цього моменту провінція потрапила під керівництво й управління 

адміністрації північноатлантичного альянсу. В регіоні наступив процес 

державного будівництва та самовизначення. Вирішальним і ключовим 

моментом якого стало 17 лютого 2008 р. коли парламент Косово прийняв 

постанову, яка проголосила державну незалежність краю. 

 Та незважаючи на те, що станом на 26 лютого 2018 р. Косово отримало 

114 дипломатичних визнань, у тому числі її незалежність визнали 113 держав 

зі 193 країн-членів ООН, 23 з 28 країн-членів Європейського Союзу та 25 з 29 

країн-членів НАТО. Попри те, існує також низка країн, які відмовляються 

приймати аналогічне рішення, аргументуючи свою позицію тим, що це 

спричинить руйнування всієї системи міжнародного права і становитиме 

загрозу не лише регіональній стабільності, а й миру та безпеці на глобальному 

рівні.  

 Наприклад, посол Іспанії у Сербії заявив: «позиція Іспанії полягає в 

невизнанні проголошеної албанцями незалежності Косова, і ця позиція не 

зміниться й після прийняття відповідної резолюції у Європейському 

парламенті: Мадрид не визнає Косова». Тим паче, що резолюція не має 

обов’язкового характеру. Греція також повідомила, що не має наміру 

змінювати свою позицію щодо статусу Косова і не визнає цього краю 

суверенним [19, c. 4].   

 Зауважимо, однак: країни, які відмовляються визнавати державну 

незалежність Косова, дбають передусім про власні інтереси. Адже, крім 

Сербії, Іспанії та Греції, не визнали Косово також Росія, Ізраїль, Грузія, 
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Вірменія, Словаччина, Румунія й Україна. Як бачимо, в основному це країни, 

що на власній території мають потенційно небезпечні регіони з можливими 

проявами сепаратизму, або країни на території котрих уже існують регіони з 

невизначеним статусом. Отже, визнання державного суверенітету Косова 

може, на їх погляд, спровокувати відцентрові тенденції і в інших країнах, 

руйнуючи у такий спосіб всі правові основи, на яких тримається світовий 

правопорядок. Йдеться передусім про принципи Гельсінського заключного 

акту 1975 р., що узгоджує непорушність кордонів у Європі та право держави 

на непорушність своїх кордонів. 

 Натомість країни, які підтримали факт визнання державної незалежності 

Косова, акцентують на тому, що це рішення ґрунтується на засадах 

Міжнародного пакта про громадянські та політичні права від 19 грудня 1966 

р., а також на основі етнічного права й історичної справедливості. 

 Дипломатичні можливості Белграда були послаблені визнанням 

незалежності Косова колишніми югославськими республіками, а зараз 

незалежними державами: Хорватією, Словенією (членами ЄС), Боснією і 

Герцеговиною, Македонією, Чорногорією. У свою чергу, Європейський Союз 

тисне на Сербію, домагаючись визнання незалежності Косова як попередньої 

умови для надання Сербії статусу асоційованого члена ЄС і початку 

переговорів про вступ Сербії до Європейського Союзу. Однак, навіть 

проєвропейські сербські партії залишаються на непохитних позиціях. У той же 

час у громадській думці Сербії, якщо довіряти опитуванням «Євробарометра», 

намічаються зрушення. Близько половини громадян Сербії починають 

схилятися до думки, що Косово втрачено назавжди, а сербській державі слід 

приєднатися до Європейського Союзу. Теоретично в разі продовження 

політики Євросоюзу на Балканах, що передбачає відтворення «віртуальної» 

Югославії у складі об’єднаної Європи, включно з Сербією і Косовом, 

діалектично косовська проблема може бути знята з порядку денного 

міжнародної політики. Однак, така перспектива виглядає умоглядно й 
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абстрактно. Занадто багато протиріч і злоби залишається в балканській 

політиці [111, c. 9, 10].  

 Те, що конфлікт між Сербією та Косово не завершений і достатньо 

далекий до остаточного врегулювання, яскраво продемонстрував нещодавній 

епізод з намаганням Белграда відновити залізничне сполучення з північними 

регіонами Косова, а саме з Митровицею – територією з компактним 

проживанням сербського населення й одночасно економічним, культурним і 

де-факто адміністративним центром північного Косова. Здавалося б, у цьому 

немає нічого небезпечного, але така дія ледве не спровокувала нове збройне 

протистояння на території Балканського півострова. Річ у тому, що 

відновлення залізничного сполучення є однією з домовленостей, досягнутих 

Сербією та Республікою Косово за підтримки і посередництва міжнародного 

співтовариства. Її основною метою повинно було слугувати відновлення, 

передусім, економічних зв’язків між регіонами та повернення біженців. Проте 

Белград вирішив запустити на територію Косова не просто потяг, а цілу 

інформаційно-пропагандиську машину, розмальовану кольорами сербського 

прапора та написами «Косово – це Сербія». Враховуючи той факт, що 

конфлікт між Косово та Сербією має яскраво виражений етнополітичний і 

релігійний характер, важко сказати, якою логікою керувалося тогочасне 

сербське керівництво, відправляючи на територію Косова потяг з яскраво 

вираженою ідеологічною спрямованістю. 

 Таку дію негативно сприйняла не лише влада Косова, а й безліч 

європейських держав, що доклали чимало зусиль для досягнення хоча й 

крихкого, та все таки миру в регіоні. У провідних європейських країнах чудово 

усвідомлюють, до яких наслідків може призвести відновлення збройного 

протистояння в одному з найнебезпечніших та нестабільних регіонів Європи. 

 Чи не єдиною країною, що від самого початку югославських війн і 

дотепер підтримує Сербію, є Росія. Причому Росія має на меті не стільки 

захист та підтримку сербських інтересів, скільки за допомогою Белграда в 

черговий раз реалізувати свої геополітичні цілі. Загалом обидві країни 



118 
 

пов’язані одна з одною доволі тісними історичними, економічними та 

культурними зв’язками. Велике і, напевно, ключове значення у 

взаємовідносинах між двома країнами відіграє також і релігійний чинник. 

 Сьогодні вже ні для кого не секрет: саме Сербія розглядається чи не 

останнім потужним форпостом російських інтересів не лише на Балканах, а й 

Європі загалом.  

 В Кремлі чудово усвідомлюють: євроінтеграція Сербії та відповідно 

остаточне вирішення косовського питання фактично нівелюють подальший 

вплив РФ в цьому регіоні. Тому, Росії потрібна слабка та нестабільна Сербія, 

Сербія зразка часів С. Мілошевича, сповнена шовіністично-націоналістичною 

спрямованістю, що підкріплено православною ідеологією про відродження 

«Великої Сербії». А це автоматично означатиме відсутність миру та безпеки 

не тільки на території Балканського півострова, а й серед європейського 

співтовариства загалом. Російське вище керівництво і надалі робитиме все для 

того, аби ще більше дестабілізувати ситуацію як у взаємовідносинах між 

Сербією та Косовом, так і між іншими країнами Балканського регіону. 

 Росія не зупиняється перед застосуванням різноманітних «гібридних» 

заходів з провокування конфліктних ситуацій на Балканах. 

 Це яскраво засвідчують події трирічної давності на території вже іншої 

балканської країни – Чорногорії, які проявлялися у спробі проросійських сил 

дестабілізувати ситуацію в країні під час проведення парламентських виборів 

у жовтні 2016 р. 

 Нагадаємо, що Чорногорія – молода держава, вона проголосила свою 

незалежність від Сербії лише у 2006 р. Відтоді країна розпочала активний рух 

від постсоціалістичного минулого у напрямку демократизації та осучаснення 

країни, що проявляється в її євроінтеграційних та євроатлантичних 

прагненнях. Звісно, ці дії суперечать інтересам Кремля, який, як ми вже 

зазначали, вважає Балканський регіон власною традиційною зоною впливу. 

Проте, фактично проваливши і не досягнувши своїх цілей у Чорногорії (5 

червня 2017 р. країна стала повноправним членом північноатлантичного 
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альянсу та має доволі непогані шанси стати в найближчому майбутньому 

членом ЄС), Росія робитиме все, аби не допустити подібних помилок як у 

випадку зі сербсько-косовським  протистоянням. 

 Росія від самого моменту проголошення незалежності Косова виступила 

з його різкою критикою, вважаючи, що ця дія суперечить базовим 

міжнародним нормам та договорам, порушуючи: 

 –  Устав ООН, зокрема принцип суверенної рівності держав, закріплених 

ст. 2; 

 – Декларацію про принципи міжнародного права, прийняту в ООН ще в 

1970 р.; 

 – Гельсенський заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в 

Європі 1975 р.; 

 – основні документи ОБСЄ, Паризьку хартію для нової Європи 1990 р., 

і Хартію європейської безпеки  1999 р.; 

 – п’ять резолюцій Ради Безпеки ООН, які були схвалені в 1998-2008 рр., 

в тому числі найзгадуванішу резолюцію № 1244, прийняту в червні 1999 р., і 

Резолюцію № 1785, узгоджену в листопаді 2007 р.;  

 – «Керівні принципи» косовського врегулювання, утверджені в 

листопаді 2005 р. Контактною групою по Косову, куди входять Росія, Велика 

Британія, Німеччина, Італія, США і Франція (всі ці країни, крім Росії, 

поспішили признати «незалежність» краю, зовсім забувши про існування 

цього документа, узгодженого з ними) [73, c. 66]. 

 Крім того, Росія заявляє, що самовизначення може бути визнано 

правомірним, якщо підтверджено всенародним референдумом, як це було, 

наприклад, у випадку відокремлення Чорногорії від Союзної Республіки 

Югославії, коли прихильники незалежності отримали перемогу (Чорногорія 

входила в СФРЮ на правах союзної республіки, в той ж час як Косово від 

самого початку входило в склад Союзної Республіки Сербія). Оскільки у 

випадку з Косовом референдум всією Сербською державою не проводився, 
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очевидне порушення норм і імперативних принципів міжнародного права 

[106, c. 82].   

 Такі заяви, наведені російською стороною, особливо цинічними 

видаються сьогодні, коли її війська анексували Крим та розв’язали війну на 

Донбасі та в інших регіонах пострадянського простору. Чомусь російське 

керівництво не згадує про всенародний референдум, якщо йдеться про 

Абхазію, Південну Осетію чи Придністров’я. Не згадує воно і про дотримання 

міжнародних принципів та норм, коли застосовує хімічну зброю в Сирії та 

Великій Британії або тоді коли своїми військовими літаками порушує 

територіальний простір суверенних держав або здійснює численні кібератаки, 

намагаючись у такий спосіб дестабілізувати ситуацію в інших країнах. 

 У Кремлі чудово усвідомлюють, що остаточне вирішення косовського 

питання матиме для нього не лише колосальні зовнішньополітичні наслідки, а 

й значно вплине на позиції всередині країни. З одного боку, російське 

керівництво, апелюючи до косовського питання, може спокійно 

виправдовувати власні дії з визнанням незалежності Абхазії чи Південної 

Осетії.  З іншого боку, маючи вже на власній території потенційно небезпечні 

регіони, воно намагається відбити в них будь-які відцентрові тенденції, 

посилаючись на негативний приклад того ж Донбасу, Косова чи 

Придністров’я, наголошуючи, що всі їхні намагання призвели тільки до війни 

та руйнування зазначених регіонів. 

 Це підтверджує, на наш погляд, подальше гальмування Росією процесу 

врегулювання сербсько-косовського конфлікту. Росія цілеспрямовано 

намагається загострювати протиріччя в балканському регіоні. Москва чудово 

усвідомлює його геополітичне значення в європейському просторі. Будь-яка 

нестабільність на Балканах може призвести до катастрофічних наслідків, що 

суттєво похитне безпекову ситуацію для всієї Європи. Протягом останніх 

років Росія застосовує тут відпрацьовані методи «гібридного» протистояння. 

Сприяє цьому, розташований на території Сербії так званий Російсько-

сербський гуманітарний центр, що фактично є координаційним органом РФ з 
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ведення розвідки як на території Балкан, так і в межах всієї Західної Європи. 

Дані дії проявляються як в плані ведення інформаційної діяльності, так і в 

плані поглинання економічного, енергетичного, фінансового простору країни. 

Сприяє цьому також зазначені нами культурні та релігійні відносини двох 

держав.     

 Хоча, враховуючи останній розвиток подій, робити Кремлю це стає все 

дедалі важче. Адже, діючий Президент Сербії Александр Вучич, порівняно зі 

своїм попередником Томиславом Николичем, більше зосереджений та 

схиляється до європейського вектора розвитку Сербської держави. Саме за час 

його правління Сербія поновила перемовини спрямовані на покращення 

відносин з Косово. 

 «Президент Сербії Александар Вучич провів переговори з лідером 

Косова Хашимом Тачі в Брюселі за посередництва високого представника ЄС 

з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні» [136], – пише 

РТС. За словами Вучича, сторони обговорили багато важливих питань і 

домовилися про мирне вирішення проблем, взаємну повагу, щоб гарантувати 

безпеку для громадян. «Я не оптиміст, але ми почали обговорювати ті питання, 

які я вважаю дуже важливими» [136], – сказав Вучич, зазначивши, що 

звернеться до нації, коли побачить перспективу компромісного рішення. 

Сербський лідер додав, що не буде підписувати остаточну угоду без «рішення 

народу».  

 Хашим Тачі після зустрічі заявив, що йдеться про спроби досягнення 

остаточної угоди, яка буде прийнятною як для Косова, так і для Сербії. «Це 

була важка зустріч, непроста, але позитивно, що дивимося у майбутнє на 

користь обох країн. Ми прийшли до висновку, що досягнення остаточної угоди 

про повну нормалізацію відносин між Косово і Сербією в інтересах обох 

сторін і регіону» [136] – сказав він. Х. Тачі вважає, що країни багато 

втрачають, залишаючись ізольованими і не маючи змоги приєднатися до 

Євросоюзу. «Ми повинні не бути заручниками міфів минулого, а жити в 

нинішній реальності й бачити майбутнє обох країн. Сьогодні у Косово і Сербії 
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патріотизмом є не оплакування минулого, а досягнення миру і угоди щодо 

примирення» [136], – переконаний Х. Тачі. 

 Така інформація з’явилася на сторінках «Європейської правди» 25 

червня 2018 р.. Відповідь проросійських сил була блискавичною. Вже через 4 

дні, – 29 червня 2018 р., у ЗМІ з’явилася інформація про відкритий лист, 

написаний нібито представниками Руху сербів Косова і Метохії 

«Батьківщина» до Президента Росії В. Путіна з проханням не допустити 

визнання Косова на міжнародному рівні. 

 У листі косовські серби скаржаться Путіну на «зайву поступливість 

своєї влади». Вони пишуть, зокрема, що «за розпорядженням президента 

Сербії закриті органи державної влади в Косові і Метохії, а сепаратистам 

віддані система правосуддя, поліція, захист цивільного населення». Крім того, 

стверджують косовські серби, президент Сербії Александр Вучич готується 

підписати всеохопний мирний договір «з сепаратистами з Приштини», що 

означатиме «фактичне відокремлення Косова і Метохії від Сербії». Тому 

косовські серби у разі підписання цього договору та якщо Белград буде 

вимагати від РФ місце в Організації Об’єднаних Націй для Косова просять 

Путіна «не погоджуватися на це». «Поки існує Резолюція 1244, в якій сказано, 

що Косово і Метохія – це Сербія, вона є Сербією» [16], – заявляють косовські 

серби. Вони стверджують, що «будь-яка влада не вічна, і сьогоднішня в 

Белграді теж». «Сподіваємося, що якась майбутня влада в Сербії скасує всі 

антиконституційні і антидержавні договори, які підписав діючий режим. А до 

тих пір Ви – наша єдина надія на те, що самопроголошена республіка Косово 

ніколи не буде визнана на міжнародному рівні» [16], – йдеться у листі до 

Путіна.  

 Отже, як і в попередніх випадках, здавалося би регіональний конфлікт 

між Сербією та Косовом поступово набув геополітичного характеру. 

Незважаючи на те, що Косово проголосило незалежність за повної та всебічної 

підтримки більшості країн світової спільноти, регіон і надалі продовжує 

залишатися дестабілізаційним фактором не лише на Балканах, а й у 
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європейській системі безпеки загалом. І це надзвичайно вдало та вміло 

використовує Росія. Адже криза та нестабільність на Балканах – це те, чого 

прагне досягнути Кремль. 

  

  

 3.2. Механізми та форми врегулювання Кіпрського конфлікту 

 Останні десятиріччя ХХ ст. у суспільно-політичному дискурсі отримали 

назву ери «етнічного ренесансу». З розпадом СРСР, Югославії та зростанням 

етнічної напруженості на Близькому Сході, в Європі й Канаді проблематика 

етнічних конфліктів усе частіше привертає увагу політологів, соціологів, 

етнологів, антропологів, теоретиків міжнародних відносин [98].   

 Одним з яскравих прикладів такого етнічного протистояння, який 

згодом переріс у відкритий збройний конфлікт, стала боротьба між грецькою 

та турецькою общинами Кіпру, що в подальшому призвело до складних 

геополітичних суперечностей і негативно позначається на безпековій  ситуації 

в цілому Середземноморському регіоні.   

 Як зазначає І. Пономарьова, складна структура суперечностей на Кіпрі 

на сучасному етапі сполучає елементи антиколоніального національно-

визвольного руху, міжетнічного конфлікту, міждержавного-двостороннього 

та багатостороннього протистояння, а також риси комплексної проблеми за 

участі нерегіональних та багатосторонніх акторів. Суттєвий вплив на історію 

кіпрського питання здійснила холодна війна, а також внутрішньополітичні 

особливості, які визначили вектор поведінки кожного з основних суб’єктів 

конфлікту. Після краху біполярної системи, розширення Європейського 

Союзу, членство Кіпру в ньому та початок переговорів про вступ Туреччини, 

може внести в ситуацію нові імперативи [119].    

 На думку С. Ковальського, головним фактором міжнародного аспекту 

кіпрського питання в період національно-визвольної боротьби в другій 

половині 50-х рр. ХХ ст. були ідеологічні підходи Афін та Анкари щодо 

вирішення складної ситуації на Кіпрі. Греція та грецьке населення Кіпру, яке 
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складало 78% мешканців острова, бачили подальшу долю британської колонії 

в енозисі. Суть енозису полягала в об’єднанні «суто еллійських» територій під 

владою Афін. Така ідея була дуже популярною в грецькому суспільстві – її 

пропагували в пресі, використовували в програмах політичних партій тощо 

[70].   

 Прем’єр-міністр Греції Константінос Георгакопулос у 1958 р. у 

привітанні з Днем незалежності Греції заявив, що «визначити справжню 

незалежність Греції можна буде тоді, коли до неї приєднається Кіпр». Такі 

слова повністю відображали офіційну позицію Афін того періоду щодо 

бачення майбутньої долі Кіпру. Турецькі дослідники вказували на вплив на 

енозис так званої «Великої Ідеї», що базувалася на відновленні кордонів 

«Античної Греції» [70]. 

 У відповідь на гасла енозису турки-кіпріоти проголосили ідею 

«таксими», чи «подвійного енозису». Цей підхід полягав у тому, що турецька 

громада на Кіпрі не була національною меншиною, а мала такі ж права на 

острові, як і греки. На думку турецьких радикалів, Кіпр треба було поділити 

між Туреччиною та Грецією. Гасло «відділення чи смерть» висловлювало 

крайність підходу до вирішення політичного та територіального питання, 

пов’язаного з майбутнім устроєм Кіпру [70]. 

 Не слід забувати, що крім грецького та турецького впливу на території 

Кіпру присутні й інтереси Великої Британії. Нагадаємо, що Кіпр здобув свою 

незалежність у 1960 р.. До того часу він належав до численних численних 

колоній Британії. Це  дало змогу їй у підсумку залишити за собою право на дві 

військові бази, розташовані поблизу міст Акротирі та Декелія, площа яких 

становить 3% від загальної площі острова. Видавалося, що вирішити етнічне 

протистояння на острові можна буде через надання регіонові державного 

суверенітету. Проте, як показала подальша практика, після здобуття 

незалежності, проблема етнічного та релігійного протистояння не зникла, а 

навпаки – ще більше загострилася. 
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 Проблема полягає в тому, що в межах однієї держави повинні 

співіснувати дві переважаючих групи населення, які різняться не тільки за 

історичною складовою, а й в етнічному, релігійному, культурному та 

ментальному сенсі. 

 Не вирішило проблеми і прийняття Конституції Кіпру 1960 р., що мала 

б врегулювати всі існуючі проблеми. Згідно з визначеними в ній положеннями, 

в новій державі запроваджувалися посади президента та віце-президента, 

якими повинні бути, відповідно, грек і турок, що обираються двома общинами 

терміном на 5 років. Незважаючи на відмінний статус, повноваження 

президента та віце-президента практично нічим не різняться. Обидва мають 

право скликати засідання уряду та накладати вето на рішення, які стосувалися 

питань безпеки й оборони, а також практично всіх питань зовнішньої 

політики. Крім того, вони наділялися правом вето і на певні акти парламенту, 

переважно щодо зовнішніх відносин, укладання міжнародних договорів, 

визнання держав, установлення та переривання дипломатичних взаємин. 

 Відповідно до положень, закладених у Конституції, Рада міністрів 

повинна була складатися на засадах пропорційної складової від кількості 

населення, яке передбачало входження до її складу семи греків і трьох турків. 

Палата представників розподілялася за таким самим принципом і складалася 

відповідно з 50 депутатів: 35 з них були греками, 15 – турками. Згодом її 

чисельний склад було збільшено до 80 осіб. Проте, внаслідок конфлікту, що 

активно почав розгортатися на початку 60-х р., турецька частина відкликала 

всіх своїх представників з органів як виконавчої, так законодавчої влади, і 

сьогодні до їхнього складу входять лише представники від грецької частини 

острова. 

 Ще більше загострили складні двосторонні відносини трагічні події 1974 

р.. Незадоволені політикою грецького президента Кіпру Макаріоса, 

представники фашистського режиму, що на той час перебували при владі в 

Греції, здійснили спробу державного перевороту на  Кіпрі. Його кінцева мета 
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передбачала завершення процесу енозису, та входження Кіпру до складу 

Греції.  

 У відповідь та такі дії Туреччина, яка разом з Грецією та Великою 

Британією була однією з трьох країн-гарантів існування Кіпрської держави, та 

згідно з положеннями Конституції, що надавало їй формальне право 

втручатися у справи Кіпру, здійснила військове вторгнення на територію 

Кіпру, фактично окупувавши всю його північну частину. 

 Сьогодні ситуація на Кіпрі виглядає наступним чином: юридично Кіпр є 

незалежною державою, чия влада поширюється на територію всього острова. 

Проте насправді Республіка Кіпр контролює лише південну частину острова, 

де переважно проживає грецьке населення, а територія якого становить 59% 

від території всього острова. Зазначимо також, що 37% території Кіпру 

контролює самопроголошена в 1983 р. Турецька Республіка Північного Кіпру, 

здебільшого це вся північна частина острова. 

 Отже, через збройний етнополітичний конфлікт, який розгорівся на 

початку 60-х років ХХ ст., на території Кіпру фактично сформувалися два 

державні утворення.  

 Ускладнюється ситуація тим, що на міжнародній арені визнається тільки 

Республіка Кіпр, а Турецька Республіка Північного Кіпру розглядається як 

така, що перебуває під окупацією турецьких військ з чисельним складом 

близько 35 тис. осіб. 

 Не слід забувати і про той факт, що на території Кіпру розміщено 

миротворчий контингент під егідою ООН, що фактично розділяє північну та 

південну частину острова буферною зоною, яка знаходиться під постійним 

міжнародним контролем. Юридичну чинність операція отримала у 

спеціальній резолюції Ради Безпеки під номером 186. У документі 

відображалися основні керівні принципи ЗСООНК. Головною метою 

позначалось «прикласти усі зусилля для запобігання поновлення зіткнень і, 

при необхідності, сприяти підтримці і відновленню закону, і порядку, і 

повернення до нормальних умов». Резолюція не могла бути керівним 
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документом, так як містила дуже стислі та просторі рекомендації по 

застосуванню збройних сил. Тому Генеральний секретар видав пояснення, в 

яких він розглянув можливі шляхи застосування ЗСООНК та узагальнив 

керівні принципи ЗСООНК. Принципи миротворчої діяльності були визначені 

в розміщенні постів на дорогах, контролю над роззброюванням сторін, 

створення зелених ліній для утримання общин від збройних нападів одна на 

одну [71].  

 Резолюцію № 186 25 березня 1964 р. ратифікував уряд Кіпру; з цього 

моменту рішення одержало юридичну чинність і розпочався процес 

формування ЗСООНК. Для ЗСООНК свої контингенти надали Австрія, 

Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Ірландія, Швеція, Велика Британія і Нова 

Зеландія. Командуючим був призначений генерал-лейтенант Гіані. Того ж 

року 28 березня на острів відправились перші загони канадських, англійських, 

шведських і фінських контингентів [71].  

 Та попри конкретні дії міжнародного співтовариства, всі спроби та 

намагання вирішити кіпрський конфлікт були марними. Безсумнівно, 

ускладнює процес і той факт, що в конфлікт втягнуті країни, які входять до 

складу Північноатлантичного альянсу і які намагаються реалізувати та 

досягнути максимально бажаного результату, маючи на увазі передусім 

забезпечити власні інтереси (йдеться про Туреччину та Грецію).   

 Загалом найближчими обидві сторони у вирішенні конфлікту були в 

двох випадках, –  2004 та 2017 рр.. 

    Зазначимо, що 2004 р. розглядають як період, коли була здійснена 

«напевно» найамбітніша спроба розв’язати кіпрське питання. Саме тоді 

спостерігалося розширення ЄС і великі надії покладалися на те, що до складу 

Європейського Союзу увійде єдиний, об’єднаний Кіпр. Момент вважали 

ідеальним і в тому сенсі, що на той час поміркований ісламістський прем’єр 

Туреччини Реджеп Таїн Ердоган розпочав правління з відчутно 

проєвропейськи налаштованої політики.  
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 Ситуації сприяло і деяке потепління у взаємовідносинах між 

Туреччиною та Грецією, зокрема остання зняла своє вето на вступ Туреччини 

до ЄС, що, безперечно, позитивно позначалося на ситуації. Крім того, саме в 

2004 р. тодішній Генеральний секретар ООН Кофі Аннан розробив і 

запропонував план з возз’єднання Кіпру. 

 План, в основу якого покладено швейцарську модель адміністративного 

поділу, передбачає створення держави із двома рівноправними національними 

компонентами і єдиним урядом, в якому будуть представлені грецька і 

турецька національні групи. Кіпр мав би стати членом Європейського союзу і 

підтримувати на рівні обох національних груп надзвичайні взаємини із 

Грецією і Туреччиною. Обидві національні групи повинні дотримуватися 

національної конституції, мати одне громадянство і забезпечити рівні 

громадянські, релігійні та інші права мешканцям обох частин острова. Згідно 

із планом ООН, Кіпр стане демілітаризованою державою і не зможе закупляти 

або одержувати зброю з-за кордону. На острові буде розміщено спостерігачів 

ООН, які стежитимуть за дотриманням угод. Тим часом Туреччина і Греція 

повинні вивести з острова свої військові сили, хоча поки їм буде дозволено 

залишити там незначні військові контингенти. План передбачає також 

створення спеціальної комісії примирення на зразок аналогічної комісії в 

Південно-Африканській Республіці після заборони там апартеїду [115]. 

 З погляду багатьох дослідників, план, мав би закінчити міжетнічну 

ворожнечу, відкрити для обох частин острова шлях до об’єднання, 

налагодження відносин та вступу в Європейський Союз. Його повинен 

схвалити та проголосувати всенародний референдум. Видавалося, після 

десятків років ворожнечі та розділення на Кіпрі зрештою настане мир, для 

досягнення чого потрібно зробити один вирішальний крок. Проте якою би 

парадоксальною не виглядала ситуація, саме греки-кіпріоти провалили 

референдум, де понад 76% проголосували проти, а понад 60% турків-кіпріотів 

схвального поставилися до нього.   
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 Великі надії на можливе возз’єднання Кіпру та й остаточне 

налагодження двостороннього діалогу покладалися також на Женевські 

перемовини, що після тривалої перерви відновили роботу 9 січня 2017 р.. У 

них взяли участь Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс, лідер 

турецько-кіпріотської громади Мустафа Акинджі, міністри закордонних справ 

Греції, Великої Британії та Туреччини. Представником Євросоюзу на 

перемовинах був голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, а ООН Антоніу 

Гутерриш. Однак незважаючи на те, що представники грецької та турецької 

частини Кіпру підходили до цих перемовин достатньо оптимістично, як і в 

багатьох попередніх випадках, отримати відчутного та бажаного результату 

так і не вдалося.  

 У цьому контексті, на наш погляд, варто виокремити дві ключові 

перепони, що перешкоджають остаточному вирішенню кіпрського конфлікту. 

Першу, власне, становлять внутрішні суперечності, які існують між 

представниками двох громад острова і які впродовж останніх десятирічь 

залишались практично незмінними. Переважно це питання, з політичним і 

етнічним забарвленням та проблеми, пов’язані з повернення власності, а також 

переселенців.  

 Нагадуємо, під час активної фази конфлікту, обидві сторони вдавалися 

до репресій та переслідувань. У зв’язку з цим, десятки тисяч греків-кіпріотів 

та турків-кіпріотів змушені були фактично залишити все своє майно,  

переселяючись відповідно у південну та північну частину острова. Крім того, 

грецька сторона і досі наполягає, що з території Кіпру повинні бути відселені 

всі турки, котрі прибули на Кіпр після трагічних подій 1974 р.. Ще однією 

проблемою, яку не вдається вирішити і яка унеможливлює процес об’єднання 

двох громад острова, є питання побудови устрою майбутньої держави. Так, 

греки прагнуть створення об’єднаного Кіпру зі сильним централізованим 

урядом, що здатен контролювати всі регіони країни. Причому з території 

Кіпру необхідно вивести всі іноземні воєнізовані формування (маючи на увазі 

збройні сили Туреччини).  
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 Турецька сторона, навпаки,  виступає за децентралізовану державу з 

максимально можливим розширенням повноважень для регіонів. Вона 

наголошує: у випадку, коли турецькі війська будуть виводитися з Кіпру, цей 

процес повинен здійснюватися поетапно, намагаючись у такий спосіб 

відтягнути його на якомога триваліший період часу. 

 Інший момент, що суттєво впливає на процес врегулювання кіпрського 

конфлікту, пов’язаний зі зовнішнім чинником, який представлений у вигляді 

країн-гарантів існування Кіпрської держави. Сьогодні не виникає сумніву в 

тому, що возз’єднання острова відбудеться лише тоді, коли країни-гаранти 

підтримають остаточне рішення. І якщо у випадку з позицією Великої Британії 

все видається набагато простішим, то позиція Греції та Туреччини, потребує 

окремого більш детального аналізу.   

 Кіпрський конфлікт став одним з каталізаторів грецько-турецького 

протистояння, яке характеризується не лише політичним чи військово-

стратегічним протистоянням, а й боротьбою обох держав за розширення 

економічних сфер впливу. Особливо це проявилося в суперечці держав, щодо 

демілітації континентального шельфу Егейського моря, яка триває й досі. 

 При чому обидві країни мотивують свої позиції нормами міжнародного 

права. Грецька сторона наполягає на тому, що острови Егейського моря є 

продовженням ділянок суші, які згідно з положенням Конвенції про морське 

право від 1982 р. мають право на свій континентальний шельф. Турецька ж 

сторона базує свої аргументи на тому, що континентальний шельф є морське 

дно – від берегової лінії до того місця, де глибина сягає 200 метрів. А оскільки 

глибини біля берегів більшості грецьких островів, розташованих уздовж 

анатолійського узбережжя, не перебільшують вказаних, то ці острови і шельф 

є продовженням материка, а саме – його анатолійської частини [21]. 

 Проблема загострилася ще більше після того, як 2011 р. у південно-

східних водах Середземного моря було знайдено величезні поклади нафти та 

газу, половина з яких може залягати в межах території Кіпру. Грецька сторона 

одразу ж заявила, що віднайдені ресурси необхідно використовувати 
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виключно для задоволення економічних інтересів південної частини острова. 

Натомість уряд в Анкарі стверджує: частка видобутого газу має бути розділена 

порівну між південною та північною контрольованою Туреччиною  частинами 

острова. 

 В підсумку це все призвело до складних двосторонніх відносин між 

Грецією та Туреччиною.  

 Скажімо, кіпрське питання створило чималі проблеми на шляху набуття 

Туреччиною членства в Європейському Союзі та достатньо негативно 

вплинуло не лише на вже згадувані взаємовідносини з Грецією, а й на 

відносини з більшістю країн Європи. Адже після того, коли у 1974 р. турецькі 

війська фактично окупували північні райони Кіпру, Греція впродовж кількох 

десятків років блокувала будь-які інтеграційні ініціативи Анкари. Не змінило 

ситуації  і те, що в 1999 р. Греція все ж таки зняла вето на вступ Туреччини до 

ЄС, проте як і після 1974 р. так і станом на 2019 р. євроінтеграційні 

перспективи Туреччини виглядають доволі примарними. Пояснити це можна 

тим, що сьогодні існує значна група серед європейських держав, які 

дотримуються принципової позиції проти вступу Туреччини до ЄС.    

 До категоричних противників включення Туреччини до ЄС сьогодні 

належать Німеччина, Франція та Австрія, які відзначають, що ця країна не 

відповідає так званим Копенгагенським критеріям: наявність стабільних 

інституцій, які захищають демократичні свободи; функціонування вільної 

ринкової економіки; готовність країни-кандидата до того, щоб бути 

повноправним членом економічного і валютного союзу і політична реалізація 

всієї правової бази ЄС. Нещодавно міністр закордонних справ Австрії 

Себастьян Курц в інтерв’ю Die Welt заявив, що вступ Туреччини в ЄС 

виключено: «Я впевнений, що ніякого вступу Туреччини до ЄС не буде» [126]. 

 Крім того, Кетлі Доерті, американський посол США на Кіпрі, в 

ексклюзивному інтерв’ю кіпрській газеті «Alithia» взагалі заявила:  саме через 

деструктивну позицію Туреччини не вдається розв’язати кіпрське питання, 

зазначаючи наступне: 
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  «Якщо Кіпр возз’єднається, то може стати Норвегією Східного 

Середземномор’я або Сінгапуром. Це дасть можливість створити на Кіпрі 

ідеальний фінансовий та бізнес-центр в регіоні» [65] – зазначила К. Доерті.   

 Відповідаючи на питання про загрози з боку Туреччини, посол США 

відповіла, що «уряд США раніше висловлював занепокоєння з приводу того, 

що відбувається в цьому нестабільному регіоні і хоче, аби компанія не 

стикалася з політичними ризиками». Хоча, коли Кіпр сам зіткнувся з 

геополітичним ризиком після вторгнення на його територію Туреччини, це 

стало прецедентом, який через багато років підштовхнув Москву до 

повторення подібних «акцій» на пострадянському просторі. Роль ООН у цьому 

питанні виявилася явно недостатньою. Іншими словами, Кіпр може 

возз’єднатися, якщо президент Туреччини це дозволить. Розділені частини 

країни давно вже могли домовитися до цього часу і знайти між собою спільну 

мову, якби не сторонні сили. Кіпр став пішаком шахової гри інших. Сьогодні 

доля острова знаходиться в основному в руках Реджепа Ердогана, 

авторитарного президента Туреччини. Тому кіпрський конфлікт перетворився 

на сховище нездійснених надій і розбитих мрій. Оскільки поєднати 

європейську і «ердоганівську» ідентичність надзвичайно проблематично. 

Ердогану важко погодитися із тим, що Кіпр не буде визнаний турецькою 

«сферою інтересів», і на всій його території зможуть застосовуватись 

європейські норми та цінності. Турецькій державі буде важко відмовитися від 

претензій на контроль над додатковими частинами Середземного моря, що їй 

на півночі забезпечує пседво-республіка. Пріоритети Туреччини завжди були 

геополітичними і національними, а доля «турецькомовного» населення Кіпру, 

яке сильно збільшилося після припливу іммігрантів з відсталих регіонів 

Туреччини, ніколи не була головною турботою Анкари. Майже 160 тисяч 

незаконних турецьких поселенців, яких Туреччина завезла за весь час 

окупації, щоб змінити демографічну ситуацію північної частини острова, не 

збираються повертатися додому. А якщо врахувати, що народжуваність у 

членів турецької общини в 2,5 рази більша, ніж у греків-кіпріотів, то за такої 
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тенденції турки складатимуть більшість в об’єднаному Кіпрі вже через 30 

років. Анкара постійно грає таку гру, за якої будь-яке вирішення кіпрської 

проблеми повинне відповідати очікуванням Туреччини, і саме тому всі 

попередні зусилля домовитися «провалювалися». Греки-кіпріоти створили 

найбільш процвітаюче, демократичне та відкрите суспільство в Східному 

Середземномор’ї, і вони дуже ризикують, якщо об’єднаються з 

контрольованим із зовні турецьким населенням. Наразі не має життєздатного 

вирішення «кіпрського питання» без повного виведення турецьких військ з 

острова. Не існує можливості досягти реальної і значущої угоди, коли грецька 

сторона змушена вести переговори під загрозою турецьких гармат, 

розташованих на півночі. Основною перешкодою на шляху до угоди є те, що 

Туреччина прагне до збереження опосередкованого контролю над окупованою 

нею частиною острова і хоче й далі продовжувати регулювати порядок денний 

життя турецьких кіпріотів. Але Кіпр, як повноправний член ЄС, не потребує 

турецької «опіки» і її патронату над північчю. З усього цього можна зробити 

висновок: Анкара повинна дистанціюватися від участі в кіпрській політиці. І 

лише тоді, і тільки тоді, Кіпр опиниться на шляху до об’єднання. Відстані 

порозуміння між грецькими кіпріотами і турецькими кіпріотами великі, але не 

нездоланні. Кіпріоти повинні визнати, що існує надія на складний «шлюб», 

альтернатива якому є «розлучення» з колючим дротом, блокпостами і 

солдатами. Негативним прикладом чого можуть бути палестинці і ізраїльтяни, 

які провалили тест на співжиття, і обидві кіпрські общини, на жаль, дуже 

близькі до них [65] – зазначає американський посол. 

 Причому потрібно усвідомити, що Ердоган 2004 р. та Ердоган 2018 р. – 

це два різні політики. 

 Як зазначає Н. Коваль – його взаємини з ЄС протягом останніх півроку 

досягли рекордно низького рівня, а відтак потреба вирішення проблеми Кіпру, 

яка ще десятиліттям тому вважалася чарівною паличкою для розблокування 

безкінечного процесу турецької європейської інтеграції, втратила свою 

нагальність. До того ж, торуючи власний шлях до розширення президентських 
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повноважень, він не може ризикувати підтримкою турецьких націоналістів, 

для яких виведення турецьких військ, відмова від права гарантувати безпеку 

турків-кіпріотів чи зміна кордонів Кіпру, не є допустимими опціями [69].   

 Сьогодні турецький лідер вже напряму заявляє, що з кожним роком в 

Туреччини все менше і менше бажання вступати в ЄС. Анкара чудово 

усвідомлює власне значення на політичній мапі світу, тому, належачи до 

ключових геополітичних гравців, Туреччина навряд чи погодиться на серйозні 

поступки в кіпрському питанні навіть тоді, коли йдеться про її вступ до ЄС. 

Складається враження, що нині для неї економічне, військове та політичне 

значення Кіпру відіграє значно більшу роль, ніж європейські інтеграційні 

перспективи.  

 Розглядаючи ситуацію, яка склалася довкола Кіпру, не потрібно 

забувати про ставлення до нього й країни, позиція якої достатньо часто 

свідомо чи не свідомо упускається. Йдеться про Росію. 

 На думку Ю. Райхеля, поряд з Туреччиною, іншою країною, яка 

виступає противником досягнення домовленості про об’єднання Кіпру є 

Москва, аргументуючи свій погляд такими положеннями: 

 По-перше. На півдні острова Росія має значні економічні, фінансові, а 

тепер і військові інтереси. Від 2015 року російські військові кораблі можуть 

заходити в порти острова. Це ще один пункт, нехай і обмеженого, але 

постачання, якого російський флот у Середземному морі дуже потребує [125].   

 По-друге. Кіпрське врегулювання сприятиме усуненню грецько-

турецьких негараздів і, як наслідок, зняттю напруги між двома членами НАТО. 

Це ніяк не відповідає московській політиці [125]. 

 По-третє. Єдиний Кіпр може стати основою для поліпшення відносин 

між ЄС і Туреччиною. Адже переговори про вступ останньої до ЄС гальмували 

саме через кіпрську проблему [125].  

 Існує думка, що доки ЄС не підтримає централізоване федеральне 

об’єднання на острові, жодна зі сторін не буде серйозно проводити 

переговори, метою яких було б врегулювання спору. По-перше, цей механізм 
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ґрунтуватиметься на двох головних принципах, що мають бути виконаними 

обома сторонами. Кожна сторона має поступитися своїми максималістськими 

намірами з метою досягнення максимально прийнятної формули. Турки-

кіпріоти не повинні наполягати на визнанні двох незалежних держав на 

острові, що знаходитимуться під спільним конфедераційним дахом, що, у 

свою чергу, як для греків-кіпріотів, так і для міжнародного співтовариства є 

дуже чутливим питанням – питанням суверенітету. Бачення міжнародного 

співтовариства полягає в тому, що острів повинен мати єдину ідентичність, що 

підпорядковується центральному уряду в Нікосії. Але турки-кіпріоти мають 

переконатися в збереженні законодавчої бази Туреччини та легальних прав, 

що знаходять своє відображення в угодах 1960 року, тільки в такому разі вони 

поступово виведуть свої війська з острова. Здається, що це єдиний шлях для 

турків-кіпріотів почувати себе безпечно під правилами нової держави, що 

житиме в ЄС. Разом з цим, греки-кіпріоти мають припинити наполягати на 

унітарній і сильно централізованій федеральній формі взаємовідносин на 

острові. Вони не повинні розглядати турків-кіпріотів як національну меншину, 

а вважати їх політично рівною общиною. Крім того, грецький Кіпр також 

повинен відступити від заяв щодо того, що острів протягом всієї своєї історії 

знаходився виключно під правлінням Греції. По-друге, унітарний і дуже 

централізований політичний устрій на острові призведе до протиріч, а таким 

чином, не зможе існувати. Дві общини були розділені з 1963 року, і як 

результат, на острові не має достатнього досвіду спільного управління. 

Враховуючи різні системи освіти, релігійне, культурне та політичне життя, 

приводів для протиріч між двома общинами є більше, ніж підстав для 

порозуміння. По-третє, заснування централізованого федерального механізму 

на острові повинно відбуватися відповідно до духу договорів 1960 року, що 

утворилися в результаті відмов суспільств від своїх максималістських позицій: 

енозіс (союз з Грецією) та відокремлення (поділ острова між Туреччиною та 

Грецією) [4].   
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 У зв’язку з цим, на наш погляд, надзвичайно важливо, аби сторони, які 

сьогодні існують по обидва боки кордону відкинули всі зовнішні впливи, 

зосередивши увагу виключно на внутрішній ситуації. Досліджуючи кіпрський 

конфлікт, нам видається, що в процесі його вирішення значний вплив матиме 

економічний чинник. Саме економічний розвиток може слугувати основою в 

об’єднанні двох ворогуючих громад. Яскравий приклад –  Бельгія, яка на 

початковому етапі розвитку зіткнулася з низкою, здавалося би, нерозв’язаних 

проблем. 

 Посилення мовно-етнічного та релігійно-світоглядного поділів створило 

загрозу існування ключових інститутів бельгійської держави, поставило під 

сумнів доцільність побудови єдиної нації, інституційні механізми політичного 

представництва на федеральному та регіональному рівнях, а також дієвість 

бельгійської соціально-економічної моделі. Накладання цих поділів відіграло 

визначальну роль у трансформації політичної системи Бельгії, спричинивши 

значну кількість політичних та економічних криз та зумовлених ними реформ, 

а також сприяючи реалізації принципу мовно-етнічної гомогенності регіонів 

та формування двох окремих регіональних партійно-політичних систем. 

Регіональні диспропорції, дисбаланс у системі відносин «центр-регіони» та 

послідовна децентралізація системи органів державного управління зумовили 

формування двох відмінних нідерландо та франкомовної спільнот, а також 

фламандської та валлонської регіональних партійних систем, що послабило 

бельгійську національну політичну систему. Причому, якщо фламандці були 

зацікавлені в максимальному ослаблені інститутів бельгійської держави на 

основі етномовної та релігійно-економічної автономії, то еліти Валлонії та 

Брюсселю виступали за збереження сильного федерального центру, який би 

гарантував збереження клієнтарних зв’язків між ними та франкомовною 

спільнотою й підтримку дотаційного статусу цих регіонів [103].     

 Попри такі розбіжності, вони не завадили Бельгії, країні, що зазнала 

тривалого і надзвичайно складного процесу внутрішніх трансформацій та 

перетворень, стати однією з найвисокорозвинутіших та заможних держав 
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Європи. Саме політичний компроміс та економічна доцільність зіграли 

позитивну роль у розвитку бельгійської держави й може стати такою ж 

основою успіху  для Кіпру. 

 Вагомою підставою для цього може слугувати, як ми вже заявляли, те, 

що у Середземному морі, у винятковій економічній зоні Кіпру, нещодавно 

було знайдено багаті нафтогазові родовища, які можуть дати острову 

величезні прибутки. Проте, доки «кіпрської проблеми» не вирішено, двом 

громадам залишається хіба що конфліктувати за права розробляти родовища. 

Об’єднання та подальший спільний видобуток газу будуть вигідні й греко-

кіпріотській, і турецько-кіпріотській стороні. Цей сценарій привабливий і 

також для ЄС. У рамках його стратегії енергетичної безпеки нове родовище 

допоможе диверсифікувати поставки газу на континент [148]. Звісно, про  

реалізацію подібного сценарію може бути мова лише  у випадку досягнення 

остаточного миру та цілковитого взаємопорозуміння у двосторонніх 

відносинах між двома общинами Кіпру.   

     

Висновки до розділу  

 Підсумовуючи роботу над третім розділом дисертаційного дослідження, 

автор зазначає, що до найгостріших проблем, які сьогодні продовжують 

існувати на порядку денному в системі міжнародних відносин, належить 

питання неврегульованості косовського та кіпрського конфлікту, що зі стадії 

відкритого збройного протистояння переросли в стадію політичної та 

дипломатичної боротьби стосовно статусу й приналежності цих регіонів. 

 Як і у випадку з конфліктами на територіях пострадянського простору, 

косовський та кіпрський «заморожені» конфлікти мають не менш складну 

історію свого виникнення та подальшого розвитку. Причому, як і в першому, 

так і в другому випадках чітко простежується етнічна та релігійна 

конфронтація між ворогуючими сторонами, що, безсумнівно, ускладнює 

процес їхнього вирішення.  
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 Ще один момент, на якому потрібно наголосити, стосується того, що і 

косовський, і кіпрський конфлікти зі суто регіонального рівня перетворилися 

на рівень геополітики та геополітичної боротьби, оскільки після розпаду 

Югославії Косово продовжує залишатися єдиною територією, чий політико-

правовий статус потребує остаточного врегулювання.  

 В кіпрському конфлікті активно домінує грецький і турецький чинники, 

які фактично перетворили острів на розмінну монету в боротьбі двох держав 

за розширення економічних та політичних важелів впливу.  

 Складність вирішення косовського конфлікту полягає в тому, що Косово 

стало своєрідним прецедентом у системі міжнародно-правових відносин. І 

хоча наприкінці 2018 р. Косово отримало 114 дипломатичних визнань, як 

серед більшості країн-членів ЄС та НАТО, існує також низка країн, які 

принципово відмовляються приймати аналогічне рішення, аргументуючи 

свою позицію тим, що це може призвести до руйнування всієї системи норм 

міжнародного права та становитиме загрозу і для регіональної, і для 

глобальної безпеки.  

 У зв’язку з цим, досягнення певного взаємопорозуміння та 

налагодження відносин між Сербією і Косовом матиме колосальне значення 

не лише для обох регіонів, а й для світової геополітики.  

 Вочевидь, конфлікт, який продовжує існувати впродовж останніх 

десятирічь, негативно впливає на позиції як Белграда, так і на позиції 

Приштини, гальмуючи їхній розвиток. Аналізуючи розвиток останніх подій, 

що складаються між двома регіонами, надзвичайно складно уявити, що 

найближчим часом Косово повернеться до складу Сербії, як і те, що Сербія 

погодиться визнати державну незалежність краю.  

 Проте цілком реальним сьогодні може стати процес, спрямований на 

поступове покращення та нормалізацію відносин між двома регіонами. Саме 

від позицій, яких дотримуватимуться Сербія та Косово, залежатиме подальша 

доля та розвиток обох регіонів.  Адже сьогодні цілком очевидно, що без 

врегулювання відносин з Косовом у Сербії достатньо обмежені 



139 
 

євроінтеграційні перспективи. Так само без нормалізації відносин з Белградом 

Косово і надалі продовжуватиме існувати у формі «напів-визнаної держави», 

позбавленої при цьому можливості на нормальне та повноцінне 

функціонування.   

 Аналогічною видається ситуація стосовно кіпрського «замороженого» 

конфлікту. Незважаючи на складні внутрішні і зовнішні обставини, 

перспективи об’єднання Кіпру в єдину державу все таки залишаються. 

 Це яскраво засвідчує останній раунд женевських перемовин і 

конструктивна позиція якої дотримувалися лідери обох розділених частин 

острова. В дисертації  зазначено, що вирішальну та ключову роль у процесі 

об’єднання Кіпру може відіграти економічний чинник і переваги, які 

отримають обидві громади у випадку об’єднання. Адже, враховуючи 

достатньо вигідне географічне положення та наявність природних ресурсів, які 

має  Кіпр, все це дає нам підстави стверджувати, що в разі їхнього ефективного 

використання можна буде перетворити Кіпр на одну з найбільш успішних, 

розвинених та успішних держав Європи, а найголовніше на країну, в якій раз 

і назавжди вдасться вирішити існуючий «заморожений» конфлікт.    
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РОЗДІЛ 4 

РОСІЙСЬКА ВІЙСЬКОВА АГРЕСІЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИК ДЛЯ 

СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

  

 4.1. Збройна агресія РФ в Україні як вияв інституційної кризи 

політики ЄС 

 Розпочинаючи роботу над нашим дисертаційним дослідження у 

першому розділі, присвяченому аналізові сучасних досліджень проблем 

конфліктології, ми зазначали, що не лише Україна зіткнулася з ворожою 

російською агресією.  

 На сьогоднішній день, ситуація виглядає наступним чином: політика яку 

здійснює Росія, є викликом для всього цивілізованого та демократичного 

світу. Порушуючи та нехтуючи всіма можливими нормами міжнародного 

права, здійснюючи військову агресію та, окупувавши суверенні території 

незалежних держав, Росія, тим самим показує, що вона готова до побудови 

нового світопорядку, в якому сила, зброя та агресія, стоятимуть вище тих 

базових цінностей, на основі яких формувався весь Західний світ. Судячи з 

цього, одним з найбільш нагальних та важливих питань, яке стоїть на порядку 

денному у системі міжнародних відносин – є питання протидії та ефективного 

врегулювання збройних конфліктів. 

 Адже, як відзначав Р. Дарендорф: «хто вміє впоратися з конфліктами 

шляхом їхнього визнання і регулювання, той бере під свій контроль ритм 

історії» [5, c. 42].   

 У 2014 році розпочалась відкрита військова агресія РФ проти України, 

що призвела до анексії Криму й окупації російськими військами окремих 

районів Донецької та Луганської областей. За 6 років неоголошеної війни, 

жертвами російської військової агресії стали понад 13 тисяч вбитих, та десятки 

тисяч поранених, а майже 2 млн. отримали статус внутрішньо-переміщених 

осіб. У процесі війни, Україна зазнала та продовжує зазнавати окрім 

соціальних, колосальних ресурсних та фінансових втрат, і це, безперечно, 
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негативно позначається на соціально-політичному та економічному житті 

нашої держави. 

 Проте сьогодні з впевненістю можна констатувати, що конфлікт на 

Сході та Півдні України зі стадії російсько-українського протистояння 

перетворився на стадію боротьби всього цивілізованого світу з російсько-

терористичним режимом. Йдеться про загрози, з якими зіткнулась не тільки 

Україна, а й увесь світ. Відправною точкою цього моменту, на наш погляд, 

стало 17 липня 2014 р., коли проросійськими бойовиками з зенітно-ракетного 

комплексу «Бук» російського виробництва, було збито рейсовий 

пасажирський літак компанії «Malaysia Airlines» (Boeing 777), унаслідок чого 

жертвами одного з найкривавіших терактів в історії людства стали 298 осіб з 

різних країн світ. 

 Розв’язання Росією війни в Україні, порушення та нехтування нею 

міжнародно-правових договорів і актів, розпалювання й підтримання 

збройних конфліктів у інших регіонах, причетність і здійснення  нею 

терористичних актів (передусім чергу це стосується України, Сирії та Великої 

Британії), ведення інформаційної війни та численні кібератаки  засвідчують, 

що сучасний політичний режим РФ становить загрозу та є викликом для всієї 

системи міжнародної безпеки.  

 Російська агресія проти України, анексія Криму та фактична окупація 

окремих районів Донбасу, розпочали нову еру стимулювання міжнародних 

конфліктів, посилили дію наявних в міжнародному безпековому середовищі 

негативних чинників і запустили додаткові руйнівні тенденції, порушивши 

міжнародно-правові засади світового порядку. У разі повернення в умовах 

глобалізації до «права сили» в міжнародних відносинах (як це намагається 

зробити Росія за допомогою своєї реваншистської політики) виникає ризик 

колапсу міжнародної системи, процес розпаду якої викликатиме подальше 

неконтрольоване примноження загроз [41, c. 35].   

 Агресивні дії Росії проти України стали порушенням не лише умов 

Будапештського меморандуму, а й низки інших міжнародно-правових 
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договорів і актів. Ключовими з поміж такі: Гельсінський Заключний акт 1975 

р.; Угода про створення СНД від 8 грудня 1991 р.; рамковий Договір про 

дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ від 1997 р., та 

десяток інших основоположних документів.  

 В цьому плані доречно  згадати і дії РФ під час засідань Ради Безпеки 

ООН. Конфлікт на Сході та Півдні України яскраво продемонстрував 

неефективність післявоєнної системи безпеки. Розглядаючи найважливіші та 

доленосні питання, вона, застосовуючи своє право вето, паралізує та робить 

неефективною діяльність цього надзвичайно важливого безпекового органу. 

Результатом недосконалої процедурної діяльності органу є те, що відбувається 

фактичне ігнорування в РБ серйозних воєнних злочинів та конфліктів, що 

становлять  реальну загрозу міжнародному миру та безпеці. Сьогодні реформа 

Ради Безпеки ООН розглядається, як невід’ємна складова інституційної 

реформи ООН загалом. В іншому випадку Росія й надалі використовуватиме 

її майданчик для виправдовування і заперечення скоєних нею злочинів, як на 

території самої Росії, так і в інших країнах світу.  

 У ситуації, що склалася, можна констатувати також фактичне 

руйнування принципів Вестфальської системи міжнародних відносин, 

започаткованої ще в 1648 р., основні елементи якої діяли досі. Головними 

пріоритетами Вестфальського світового порядку були національні інтереси та 

суверенітет держав-націй, зобов’язання дотримуватися положень 

міжнародного права та міждержавних договорів, невтручання у внутрішні 

справи суверенних держав. Відвертим баламученням і знущанням над 

принципами міжнародного права та світовою демократичною спільнотою 

виглядають «пояснення» Росією своїх агресивних дій в Україні. Спочатку, 4 

березня 2014 р. В. Путін у притаманному йому стилі заявив, що якщо 

погодитися, що в Україні відбулася революція, то тоді слід вважати, що на її 

території виникла нова держава, щодо якої Росія не підписувала жодних 

зобов’язуючих документів. Як зазначає російський історик і публіцист Д. 

Шушарін: «Гітлер і Путін не лише випустили на волю первісні інстинкти 
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німців і росіян, а й легітимували, інституалізували дикунство, варварство, 

нерівність» [90, c. 8, 9].  

 МЗС Росії 19 березня ц. р. в такій же зухвалій формі «спростувало» свою 

причетність до порушень умов Будапештського меморандуму та звинуватило 

у цьому США, ЄС і нову українську владу, які нібито діяли «проти політичної 

незалежності та суверенітету України в порушення зобов’язань за 

Будапештським меморандумом». На початку квітня було цинічно заявлено, 

що «Росія не брала на себе зобов’язання примушувати частину України 

залишитися в її складі проти волі місцевого населення, а положення 

Будапештського меморандуму не поширюються на обставини, що стали 

наслідком дії внутрішньополітичних чи соціально-економічних факторів». 

Абсолютним лицемірними є також твердження МЗС РФ про те, що «втрата 

Україною територіальної цілісності стала результатом складних внутрішніх 

процесів, до яких Росія та її зобов’язання за Будапештським меморандумом не 

мають жодного відношення» [90, c. 9]. 

 Як зауважує професор Григорій Перепелиця, у зовнішньополітичному 

вимірі Росія намагається досягти статусу великої держави – повернути собі  

статус-кво. І сьогодні настав такий момент. Перш за все, цьому сприяла 

динамічна зміна системи міжнародних відносин у бік багатополярності. 

Наслідком такої зміни стало послаблення ролі США, зумовлене глобальною 

фінансовою кризою 2008 року. Це спровокувало боротьбу за сфери впливу, в 

тому числі в Європі. Цьому також сприяли цивілізаційні зміни, характерні для 

ХХІ ст., коли почали об’єднуватися великі конгломерати народів і держав на 

базі спільних культурних чинників. Росія не мала достатньої критичної 

геополітичної маси, щоб репрезентувати себе як державу-цивілізацію. Вона 

створила доктрину «Русского мира» і тепер силоміць повертає його. В інший 

спосіб, крім війни, вона не може цього досягти, адже економічно Росія не 

спроможна вести глобальну конкуренцію, політико-дипломатичним шляхом 

також не змогла досягти успіху. Тому РФ обрала шлях руйнації світового 

порядку. Це проявилося в дискредитації практично всіх інститутів 
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міжнародної безпеки, руйнації угод, на яких базувався постбіполярний світ: 

відмова від принципів Гельсінського заключного акту; перегляд кордонів у 

Європі; відмова від Біловезької угоди, що фактично є відмовою від визнання 

державних суверенітетів пострадянських країн; перегляд правомірності 

об’єднання Німеччини; дискредитація і заперечення розширення НАТО та ЄС 

на Схід; інспірація радикальних проросійських партій у Центральній і Західній 

Європі; нейтралізація Вишнеградської четвірки шляхом утворення в цьому 

об’єднанні групи проросійських країн; руйнація міжнародного права. Росія 

грубо порушила понад 300 міжнародних договорів і конвенцій, Статут ООН і 

Будапештський  меморандум [86, c. 6, 7].   

 Науковець наголосив, що мир встановлюється тільки в одному разі – 

після рішучої поразки агресора. Він згадав тридцятирічну війну, яка 

закінчилася Вестфальським миром, наполеонівські війни, що закінчилися 

Віденським конгресом. Першу світову війну, яка закінчилася Вестфальським 

мирним договором, і Другу світову війну, яка закінчилася Ялтинсько-

Постдамською конференцією. Професор упевнений, що нова система 

міжнародної безпеки встановиться тільки після поразки Росії [86, c. 7].   

 Проте, якщо проаналізувати всі ті події, що відбуваються сьогодні на 

сучасній міжнародній арені: війна в Україні та Сирії; «заморожений» стан в 

якому досі стані залишаються конфлікти в Придністров’ї, Нагірному-Карабасі, 

Абхазії та Південній Осетії; поширення численних ультраправих та 

популістських рухів в Європі. У зв’язку з цим можна дійти висновку: ситуація 

все більше набуває зворотнього характеру, рухаючись в бік невизначеності й 

нестабільності, що безперечно становить загрозу, як для України, так і для 

всього цивілізованого світу. 

 Зручним середовищем для реалізації стратегічних планів з відновлення 

впливу Росії є незбалансована багатополярна система, в якій присутні кілька 

світових потуг та держав, які претендують на регіональну гегемонію. Така 

система, згідно з підходами реалізму, є найнебезпечнішою конфігурацією сил 

та несе найвищий ризик воєнного зіткнення [168]. 
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 Як вважає російський прихильник цивлізаційного підходу Ю. В. 

Яковець, нині починається етап формування нового типу світового 

співтовариства загальнопланетарного масштабу, яке відрізнятиметься від 

нинішнього, насамперед, своєю глобальністю, оскільки найяскравішим 

проявом і показником суспільних процесів є, передусім, глобалізація: 

розширення та поглиблення соціальних зв’язків та інститутів у просторі й часі. 

На думку фахівців, саме в наш час відбувається перехід до нового історичного 

надциклу і до наступного покоління локальних цивілізацій. Цей перехід є 

дещо завуальованим: тексти сучасних цивілізацій, як і практичний досвід, 

зашифровані ідеологічними нашаруваннями, символами ідентичностей і 

суперечливими цінностями [2, c. 206].   

 Американський науковець Дж. Розенау в праці «Турбулентність у 

світовій політиці» розглядає «світ постміжнародної політики». Швидкість і 

глибина змін, які в ньому спостерігаються, мають як мінімум три головні 

наслідки. По-перше, відбувається перехід від біполярного світу до 

комплексного. По-друге, цей перехідний світ став непередбачуваним і в ньому 

вже неможливе вирішення питань міжнародної безпеки старими військово-

силовими методами. По-третє, надзвичайно важливого значення в сучасному 

світі, у тому числі у сфері світової політики, відіграють інформаційні 

технології, що дозволило охарактеризувати сучасне суспільство як 

інформаційне. Ці наслідки можна звести до одного висновку: відбувається 

переструктурування всього світового політичного простору, а значить – 

закономірності міжнародних відносин хоча й зберігаються, але набувають 

нових рис і часто розглядаються у вигляді універсальних закономірностей або 

тенденцій розвитку сучасних міжнародних відносин [95, c. 142,143]. 

 Причиною цього є інституційна криза та подальше руйнування 

міжнародно-правової системи (в тому числі поступовий демонтаж Договору 

про нерозповсюдження ядерної зброї, криза процесу реформування ООН та 

інших міжнародних інститутів), зумовлюючи зростання напруженості у світі. 

Реальністю ХХІ ст. стало те, що напруга старих і нових конфліктів перевищує 
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політичні й інституційні можливості міжнародного співтовариства чи окремих 

держав з їхнього розв’язання. У цьому сенсі війна на Кавказі стала також 

найбільшим викликом міжнародному співтовариствові за останні роки. 

Начальник управління європейської безпеки корпорації RAND професор Стів 

Ларрабі стверджує: події на Кавказі засвідчили явну обмеженість Заходу 

стосовно механізмів впливу на регіон, де Росія має потужний стратегічний 

інтерес і переважає у військовій силі [66].   

 Зокрема, міжнародні структури безпеки виявилися не готовими до 

такого розвитку подій. Основні структурні елементи європейської та 

євроатлантичної безпеки  –  НАТО, ЄС, ОБСЄ –  шукають термінові відповіді 

на регіональні та глобальні загрози, що виникли внаслідок дій РФ. Зволікання 

грає на руку агресорові, дедалі погіршуючи стан міжнародного безпекового 

середовища. Унаслідок нинішньої кризи стали очевидними не лише вияви 

інституційної слабкості НАТО, ЄС та ОБСЄ. Йдеться, насамперед, про 

тактичні й стратегічні прорахунки в оцінюванні та розумінні природи 

постбіполярного середовища безпеки, яких припустилися як названі 

організації, так і ключові міжнародні гравці. Уявлення про зменшення ролі 

«жорстких загроз», насамперед на Європейському континенті, виявилися 

передчасними. Російське вторгнення в Крим та анексія його території 

порушили військовий баланс сил у регіоні та вплинули на зміну конфігурацій, 

що склалися після «холодної війни». Тактика «залучення» РФ, або її 

умиротворення, що базувалася на загальній стратегії ставлення до Росії як 

партнера Заходу, зазнала нищівної поразки [113, c. 30, 31].   

 Після закінчення «холодної війни» через зосередженість на кризовому 

врегулюванні та миротворчих операціях зменшилася спроможність країн – 

членів НАТО вести повномасштабну конвенційну війну з високою 

інтенсивністю бойових дій. Ідеться не лише про зменшення військового 

потенціалу та навичок ведення відповідних бойових дій військовими, а й про 

неусвідомлення повного спектра наслідків такої війни громадськістю та 

політичними елітами країн НАТО. На відміну від сучасної агресивної Росії,  
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країни Заходу не мають ознак психологічної готовності подолати таку війну 

[162].  

 Практично в Європі внаслідок взятих на себе Альянсом обмежень, 

склалася дворівнева стратегічна реальність. Із усього складу військ країн 

НАТО (3 млн особового складу та 1,5 млн з них у Європі) в Центрально- 

Східній Європі та Балтії дислоковано менше ніж 10% (300 тис.), з 28-ми баз 

НАТО на континенті 23 розташовано в Західній Європі й лише 5 у 

Центрально-Східній Європі та Балтії. Американський військовий контингент 

зосереджено майже виключно у Західній Європі (лише в Нідерландах 

американських військових більше, ніж у всіх країнах – членах Центрально-

Східної Європи і Балтії разом); з приблизно 200 одиниць нестратегічної 

ядерної зброї в Центрально-Східній Європі та Балтії немає жодної [161]. 

 Стало очевидним, що досі безпека країн – членів НАТО гарантувалася 

радше довірою до міцності укладених угод, аніж військовими засобами. Нині 

Росія зруйнувала цю довіру [171].   

 Показовою в цьому сенсі стала заява колишнього Президента Естонії 

Тоомаса Гендріка Ільвеса, з якою він виступив на Генеральній Асамблеї ООН, 

він, зокрема зазначив: «Коли я звертався до цих зборів після російського 

вторгнення в Грузію в 2008 році, я попереджав про неприпустимість 

вибіркового застосування міжнародного права. Міжнародне право було 

порушено, однак дуже мало було зроблено. Шість років потому, в 2014, ми 

стали свідками повторення цього в Україні» [122].  «Заборона на використання 

сили для зміни меж лежить в основі Статусу ООН. Він був грубо порушений, 

втім ООН не змогла змінити ситуацію. Російська агресія в Україні триває досі. 

Грузинські й українські території перебувають під окупацією іноземних 

військ, а в Нагірному Карабаху і Придністров’ї залишаються заморожені 

конфлікти» [122], – наголосив Тоомас Ільвес. 

 Окрім того, метою російської політики є закріплення в державах 

пострадянського табору «фасадних демократій», «формальних демократій», 

«електоральних демократій», «напівдемократій» і формування в них 
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«стабільних», «прогнозованих» та лояльних до Росії «режимів домінуючої 

влади» [176].  

 Росія зуміла показати події в Україні не як вторгнення й окупацію 

території іншої країни, а як частину виправданої реакції на цинічне захоплення 

влади Євросоюзом і НАТО. Навіть зараз багато хто на Заході не усвідомлює 

масштабу амбіцій та можливостей РФ. Кремль прагне розділити й 

дезорієнтувати Захід, розмити солідарність Європи та Америки і знову 

встановити свою гегемонію над сусідніми країнами, обмежуючи їхній вибір у 

сфері безпеки, щоб вони не загрожували пануванню режиму в Росії. Скрізь у 

Південно-Східній і Центральній Європі зростає російський вплив, тобто ні 

НАТО, ні ЄС не може функціонувати належним чином [91].    

 Російська агресія висвітлила неефективність і кволість Європейської 

політики сусідства (ЄПС), яка виявилася неспроможною попередити та 

пом’якшити ризики для Європи як на середземноморському, так і на 

східноєвропейському напрямках. Події в Україні підтвердили, що замість 

передбаченого політикою сусідства утворення навколо ЄС «кола друзів» на 

кордонах Євросоюзу виникало те, що більше скидається на «вогняне коло» 

збройних конфліктів [164].   

 Сьогодні формується нова дуга нестабільності, вона тягнеться від 

Кавказу (Вірменія, Азербайджан і Грузія) через Україну та Молдову до 

Південно-Східної Європи (Боснія, Болгарія, Хорватія, Македонія, Чорногорія, 

Румунія, Сербія, Словенія), далі через Центральну Європу (Австрія, Чехія, 

Угорщина і Словаччина) до берегів Балтики (Данія, Естонія, Фінляндія, 

Німеччина, Латвія, Литва, Польща і Швеція). Усім цим країнам загрожують дії 

Кремля: від підкилимного лобіювання до прямого військового тиску з Росії 

[92]. 

 Російсько-український збройний конфлікт сьогодні демонструє слабку 

згуртованість Європи перед зовнішніми загрозами, головною причиною чого, 

безперечно, є розбіжність інтересів країн-членів ЄС у питаннях їхніх 

зовнішньополітичних пріоритетів загалом, і на східноєвропейському напрямі 
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зокрема. Головні інтереси більшості держав ЄС у східноєвропейському регіоні 

мають економічний характер, пов’язані з енергетикою та доступом до ринків. 

Зацікавленість окремих держав Євросоюзу у співпраці з країнами Східної 

Європи випливає також з питань безпеки та іміграції. Однак загалом можна 

говорити про традиційний для держав-членів ЄС дефіцит політичної волі і 

спільного інтересу зайнятись політикою щодо східних сусідів [137].  

Виступаючи за зняття чи послаблення санкцій стосовно РФ, вони у такий 

спосіб підтверджують, що для них сьогодні набагато важливіші економічні та 

політичні вигоди, які вони отримують від співпраці з Росією, ніж ідеї та ідеали, 

закладені в Статуті ООН, інших міжнародно-правових актах. 

 Звідси напрошується логічне запитання: за рахунок чого Росії вдається 

дестабілізувати ситуацію в світі? Причиною цього є «вдалі» дії самої РФ чи, 

можливо, Захід дозволив їй це робити своїми невчасними та неадекватними 

рішеннями та кроками?  

 Спробуємо проаналізувати основні прорахунки та хиби, допущені 

країнами ЄС та НАТО стосовно тієї політики, яку сьогодні здійснює Росія на 

міжнародній арені. 

 Перше, на що ми звертаємо увагу,  –   недооцінка ідеологічної складової.  

 Як стверджує Володимир Горбулін, історія міжнародних відносин не 

знала жодного суцільно мирного періоду, і постбіполярні часи не стали 

винятком. Проте, за цих часів утопічні ідеї «вічного миру» почали видаватися 

надто близькими до свого втілення. Вочевидь, особливу оманливу роль 

відіграв досвід попереднього століття: світові війни, революції і соціальні 

потрясіння, падіння тоталітаризмів, інтеграційні процеси регіонального і 

глобального масштабів. Останнім ціннісно-концептуальним внеском у 

поширення й утвердження небезпечної утопії «вічного миру», яка передбачає 

і пропагує можливість цілковитого усунення воєн та збройних конфліктів з 

міжнародної практики, стала ідеологія так званої глобалізації. Відповідно до її 

постулатів, зростання глобальної взаємозалежності зробить зброю й 

насильство непотрібними та невигідними. Однак водночас вона ігнорує той 
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факт, що реальна взаємозалежність зазвичай асиметрична і саме ця асиметрія 

провокує нові конфлікти й суперечності, а отже, створює додаткові 

передумови збройних протистоянь [28, c.15].    

 З розпадом СРСР на Заході завчасно повірили в закінчення «холодної 

війни». ЄС та США основну увагу сфокусували на проблемах, пов’язаних з 

країнами арабського світу та боротьби з ісламським тероризмом, зауважуючи, 

що біля самих кордонів ЄС та НАТО існує значно більша загроза [177, с. 456] 

 Як зазначають дослідники О. Білий та В. Козловський роки, які минули 

після розпаду СРСР, майже стерли у колективній пам’яті європейців згадки 

про історичні й культурні джерела радянського тоталітаризму. Саме ті 

джерела, які нині живлять людиноненависницьку ідеологію «Русского мира», 

яка значною мірою тримається на визнанні за російським народом виняткової 

історичної місії, оскільки цей народ є носієм якоїсь особливої «російської 

ідеї». Згідно з тлумаченням В. Соловйова «російська ідея» є не просто певним 

уявленням літераторів, філософів, релігійних діячів про російську націю, про 

місію Росії у світовій історії, а є «уявленням Бога про націю» [9].     

 Визнання за російською культурою якоїсь винятковості, притаманної 

лише їй «вселюдськості» (відомий вислів Достоєвського) вочевидь розпалює 

уяву росіян месіанськими амбіціями, які суголосять імперським зазіханням 

кремлівської влади по відродженню імперської величі Росії, її виняткового 

значення в сучасному світі. Це, зрештою знайшло своє втілення у праві 

встановлювати кордони Росії згідно з уявленнями її ідеологів і керманичів про 

історичні межі «Русского мира». А це територія не лише колишнього СРСР, а 

й усі ті землі, де колись «ступала нога» російського колоніста чи поселенця, 

землі, до яких «дотяглися» російські православні проповідники [9]. 

 Головним ідеологом неоєвразійства в Росії є Олександр Дугін. Суть його 

концепції полягає у ключовому значенні для народу географічного простору 

(звідси – боротьба за життєвий простір, сфери впливу), та «великій місії» Росії 

як «Третього Риму». Він протиставляє євразійську та американську цивілізації 

і відстоює ідею створення Євразійської Імперії, яка «на цей раз повинна 
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стратегічно та просторово переважати попередній варіант (СРСР)… повинна 

бути євразійською, багатоконтинентальною, а в перспективі – світовою [156, 

c. 219]. Європа, на його думку, повинна об’єднатися навколо Німеччини при 

створенні міцної вісі Москва – Берлін. Сама по собі Європа не володіє 

достатнім потенціалом для отримання незалежності від контролю США,  не 

має чітких ідеалів та орієнтирів, бо вплив ринкових ліберальних цінностей 

паралізував основи національного світогляду європейських народів. Тому, для 

дійсного геополітичного та національного пробудження Європі необхідна дія 

російського чинника – нової ідеологічної, політичної та духовної енергії [156, 

c. 219].  

 На практиці Росія досягає «геополітичного та національного 

пробудження» в державах ЄС за допомогою енергетичного та економічного 

важелів. Крім того, застосовується маніпулювання громадською думкою і 

безпосередня  фінансова підтримка проросійських, або націоналістично 

налаштованих сил окремих європейських держав. Москва зацікавлена  у 

сплеску націоналізму в країнах Європи, адже це підігріває і євроскептичні 

настрої, невдоволення політикою Брюсселя, аж до закликів виходу з ЄС [156, 

c. 219].  

 Формулюючи та розвиваючи концепцію «русского мира» Росія, тим 

самим, фактично, намагається сформувати свою паралельну реальність. Як 

видно, безперечними перевагами такої світоглядної конструкції «Русский 

мир» є примирення та пристосування до існуючої дійсності через зняття 

відповідальності за сьогодення. Так, уявлення про «сильну владу» виступає 

основним чинником, що організує буття, де роль людини зведена до гвинтика. 

Привабливість такого стану полягає в тому, що недосконалостями світу можна 

надати прості пояснення: наприклад, причини суспільних невдач зводяться до 

дій ворогів, рушійною силою яких виступає заздрість до багатства, особливої 

історії та надзвичайної духовності Росії як спадкоємиці СРСР. У свою чергу, 

прості пояснення складних проблем сучасності надають пересічній людині 

шанс ні за що не відповідати [121, c. 176].  
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 Судячи з вище сказаного, можна вже зараз зазначити те, що Захід 

виявився абсолютно не готовим до «гібридної» війни, яку сьогодні веде Росія 

і яка проявляється та поєднується в різних формах: військовій, економічній, 

інформаційній, культурній тощо. 

 Особливо – це проявляється в інформаційному плані. Західним країнам 

дедалі важче боротися з цілодобовою пропагандою, яка йде від кремлівських 

рупорів. Сьогодні, фактично, немає жодної впливової держави, яка б не 

піддавалась інформаційній пропаганді та кібератакам. В інформаційному 

плані Росія, постійно намагається дестабілізувати ситуацію в західних країнах, 

починаючи від прямого втручання у процес виборів і закінчуючи  

розпалюванням конфліктних ситуацій в проблемних регіонах. 

 За останні десять років Росія постійно нарощувала та посилювала свій 

потенціал у сфері інформаційної діяльності, як в середині самої країни, так і 

далеко за її межами. Російська інформаційна пропаганда крім серйозних 

соціальних наслідків призвела до непростої економічної, технологічної та 

міжнародної конфронтації. Особливо яскраво це проявляється у потенційно 

вразливих та проблемних регіонах пострадянського простору та всього 

ближнього зарубіжжя.  

 Прикметною рисою російських хакерських операцій за останні півтора 

року стало зростання агресивності: російські операції в кіберпросторі тепер 

спрямовані не тільки на крадіжку інформації, а й на перетворення цієї 

інформації на зброю. Наприклад, росіяни почали активно фальсифікувати 

викрадені документи та оприлюднювати їх у мережі Інтернет з метою 

пропаганди та дезінформації [174].   

 Водночас розгортання Росією інформаційної агресії спонукало 

європейську спільноту до вироблення спільних механізмів протидії, переходу 

до цілісної поліаспектної діяльності ЄС. На початку квітня 2016 р. Єврокомісія 

ухвалила та передала на розгляд Європейському парламенту та Європейській 

раді «Спільні принципи протидії гібридним загрозам – відповідь 

Європейського Союзу» [165].   



153 
 

 Північноатлантичний альянс уже тривалий час спрямовує зусилля на 

формування спроможності у сфері стратегічних комунікацій [172]. Наразі це 

завдання змістилося в центр його уваги [175]. Розвиток спроможності НАТО 

у сфері стратегічних комунікацій є метою діяльності Центру передового 

досвіду з питань стратегічних комунікацій (The NATO Strategis Communication 

Centre of Excellence, або NATO Strat Com COE) [169].   

 І, нарешті, третє, що на наш погляд, впливає на політику ЄС та НАТО по 

відношенню до дій Росії є фінансова складова.  

 Особливо показовою в цьому відношенні стала нещодавня заява 

Міністра внутрішніх справ Італії, та водночас голови правої партії «Ліга» 

Маттео Сальвіні, який вважає, що Росія абсолютно законно анексувала 

український Крим, а Революцію Гідності і взагалі назвав «фальшивою». «Був 

референдум, і 90 відсотків людей проголосували за повернення Криму до 

складу Російської Федерації» [26], – сказав Сальвіні. «Порівняйте його з 

фальшивою революцією в Україні, яка була псевдореволюцією, що 

фінансується іноземними державами – подібно арабським революціям. Є деякі 

історично російські зони з російською культурою і традиціями, які законно 

належать Російській Федерації» [26], – додав глава МВС Італії.  

 Причому Сальвіні підтвердив свою прихильність скасування 

європейських санкцій проти Росії, оскільки на думку італійського політика, 

вони не довели свого результату, завдаючи при цьому значної шкоди 

італійському експорту. Такі заяви, на жаль, не є одиночними, періодично 

лунаючи від представників різних європейських політичних сил. У Німеччині 

основним апологетом скасування антиросійських санкцій є партія 

правопопулістської та євроскептичної спрямованості «Альтернатива для 

Німеччини». Дехто з аналітиків стверджує, що ця партія фактично напряму 

підтримується режимом В. Путіна [170]. До цього переліку можна також 

зарахувати представників угорської партії «Йоббік» та французького 

«Національного фронту». Такі, заяви мають цілком логічне пояснення, що 

випливає з економічної ситуації в самій Росії. 
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 Економіка Росії, яка становить менше однієї десятої обсягу економік 

США і Європейського Союзу, продовжує слабшати. З початку 2014 р. з країни 

виведено 55 млрд дол. капіталу, скорочуються золотовалютні резерви [158, c. 

15]. Проте, незважаючи на, здавалося би, такі достатньо оптимістичні 

показники і заяви деяких експертів, нібито під дією міжнародних санкцій 

економіка РФ у найближчі роки зазнає краху, необхідно усвідомити, що Росія 

має достатній запас міцності, який дозволятиме їй і надалі дестабілізувати 

ситуацію і вести військові дії як в Україні, так і в інших регіонах світу. Сприяє 

цьому діяльність та політика багатьох країн ЄС, особливо, це стосується 

нинішньої позиції якої дотримуються Німеччина, Франція й Італія. 

 В цьому сенсі доречно звернути увагу на намагання Росії побудувати 

газопровід «Північний потік-2», що, безсумнівно, негативно впливатиме не 

тільки на економічне становище України, але й матиме колосальні як 

політичні, так і економічні наслідки для всієї Європи. Адже ми неодноразово 

спостерігали за тим, як РФ використовує економічні важелі для політичного 

тиску та шантажу, використовуючи  ту чи іншу державу або регіон у власних 

цілях. Особливо яскраво це проявляється у випадку вже згадуваних нами 

«невизнаних держав», а насправді безпосередньо залежних та підконтрольних 

РФ регіонів (Придністров’я, Абхазії, Південної Осетії, окупованих частин 

Донбасу та Криму).  

 На думку Річарда Гренелла, посла США в ФРН, вдала реалізація 

газопроводу «Північний потік – 2», негативно позначиться на політико-

економічному житті європейських країн. «Проблема «Північного потоку – 2» 

полягає в тому, що це не економічний проект. Його розробили лише з однієї 

причини: створити альтернативний маршрут транспортування російського 

газу на шляху до Європи, який не проходить через Україну», –  стверджує 

американський дипломат. «Тому питання полягає в тому, чи хочуть 

європейські уряди стати більш залежними від країни, яка використовує 

хімічну зброю, щоб вбити політичного опонента в Європі. Чи стане Європа 
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більш залежною від країни, яка вторглася до суверенної держави і незаконно 

анексувала територію?» [120], – додав американський дипломат.   

 Отже, постає логічне питання: чи могли б існувати державні утворення 

без офіційного визнання, по суті, нелегально, в повній ізоляції, не маючи будь 

якої підтримки? Звичайно – ні. Чи могли б вони створити ефективний 

управлінський апарат, налагодити функціонування економічної системи 

території без певної допомоги інших держав? Навряд чи це було б можливим. 

Отже, на нашу думку, ключовим моментом вироблення стратегії щодо 

вирішення проблеми самовизначених країн є насамперед чітке розуміння, 

сателітами яких провідних держав вони є. Ні для кого не секрет, що сьогодні 

на Європейському континенті присутні три досить потужні гравці, які 

намагаються посилити свої позиції в умовах процесу зміни геополітичних 

зв’язків минулого. Це США, ЄС та Росія. Взявши за основу цю початкову 

розстановку полюсів впливу на політичній карті Європи, можна визначити 

роль самопроголошених держав у сучасній геополітичній боротьбі в Європі. 

По суті, вони є зручними плацдармами для поширення впливу певних 

провідних держав. Також вони є джерелом тиску на «неслухняних» держав – 

сусідів, засобом для повернення їх у простір політичного впливу колишніх 

метрополій [85, c. 290].   

 Як зазначає дослідник О. Власюк, враховуючи потужний центр сили, 

безпосередньо задіяний у врегулюванні «заморожених» пострадянських 

конфліктів, Росія виходить із необхідності розв’язання їх із вигодою для себе. 

За відсутності такої можливості застосовується формула: ані остаточного 

врегулювання, ані одностороннього визнання. У цьому руслі задіяні 

різноманітні політичні прийоми: 1. формуються так звані «пастки для 

діалогу», проведення повторних референдумів у Придністров’ї та Південній 

Осетії щодо незалежності, які об’єктивно ускладнюють переговорний процес; 

2. зміцнюються політичні режими в «невизнаних державах»; 3. підтримується 

поступова, так звана «часткова суверенізація» Придністров’я,  Південної 

Осетії, Абхазії та Нагірного Карабаху. Ідеологічно обґрунтовуючи свою 
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підтримку НД прагненням їхніх народів до політичного самовизначення, Росія 

інтенсифікує процес включення кожного з них в орбіту свого політичного 

впливу. За неофіційною статистикою, близько 80% населення Абхазії та 

Цхінвальського регіону мають паспорти громадян Російської Федерації. 

Культивація проросійських настроїв, зокрема серед осетин та абхазців, сприяє 

не тільки позитивному процесу поширення серед них російської мови та 

культури, але й гальмує національне відродження [20, c. 23].  

 Екс-віце-прем’єр з євроінтеграції України Олег Рибачук зазначив: 

«Росія діє за принципом – захоплюють території, створюють кризу, потім 

кажуть, що потрібно з цієї кризи виходити. Те, що є, вже є, а тепер давайте 

думати, як нам жити далі. Це примітивна тактика, але вона спрацьовує – так 

вони фактично захопили частину територій Грузії. Тепер роблять це в Україні» 

[57, с. 94]  

 Зауважимо, що основою протистояння, так само, як і кризових ситуацій 

в україно-російських відносинах, є конфлікт цінностей: системи 

державницького авторитаризму в Росії та системи демократичних цінностей в 

Україні. Глобалізаційний чинник конфліктних напружень у відносинах 

полягає у визначені напрямів інтеграції пострадянських держав у світову 

макроцивілізаційну систему: безпосередньо, як суверенні держави, або 

опосередковано, тобто через євразійську регіональну модель під контролем 

Москви [41, c. 39].   

 Російська Федерація заперечуючи можливість всеохоплюючого 

домінування США на світовій арені, широко практикує риторику необхідності 

формування такого багатополюсного світового порядку, де не буде диктату 

однієї держави чи групи держав. Однак, насправді йдеться про закріплення за 

РФ власної зони домінування у так званому євразійському просторі. РФ 

продовжує вважати регіони близького оточення у просторі СНД зоною свого 

виключного геополітичного впливу. Російська зовнішньополітична доктрина 

припускає силове втручання «на захист» російськомовного населення в інших 

державах СНД, що було підтверджено під час російсько-грузинського 
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конфлікту в серпні 2008 року, а також агресії проти України. За сучасних умов 

характерною ознакою зовнішньої політики Російської Федерації є намагання 

утримати геополітичний контроль за ситуацією в межах пострадянського 

простору, що суперечить євроінтеграційному курсу України та низки інших 

держав цього простору [41, c. 40].   

 На думку дослідників О. Білого та В. Козловського, Путін не зупиниться, 

якщо його не зупинити. Так склалося, що навалу цієї дикої орди мусимо 

зупинити ми у тісній співпраці з нашими західними партнерами, які поступово 

приходять до розуміння антицивілізаційного спрямування російської 

державної машини, її намірів дестабілізувати ситуацію не лише на 

пострадянському просторі, а й значно ширше – на теренах Європи, а за 

сприятливих обставин – світу. І частково Росії це вже вдалося саме тому, що 

суспільна думка і лідери західних країн дуже повільно усвідомлюють 

небезпеку російських імперських планів, добре угноєних ідеологією 

російського фашизму. Виявилося, що імперським вірусом заражений майже 

весь суспільний організм Росії. Новітній фашизм став базовою ідеологією і так 

званого «політичного класу» сучасної Росії [9].   

 Отже, лише перемога у війні, очищення українських земель від 

терористів і російських військ, усвідомлення нашими західними партнерами 

глобальної небезпеки, що походить від «русского мира» – запорука успіху в 

боротьбі з російською окупаційною владою. Країни ЄС, які лояльно 

ставляться до Росію сьогодні, повинні пам’ятати про наслідки такої 

підтримки, зауважуючи трагічні не лише для Європи, але й для всього світу 

наслідки, до яких призвела політика гітлерівської Німеччини та сталінського 

імперіалізму. Необхідно чітко усвідомити, що метою путінського режиму є 

підрив загальносвітової, у тому числі загальноєвропейської системи безпеки. 
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 4.2. Збройний конфлікт: україно-хорватські паралелі 

 Українська держава вже шостий рік перебуває у стані неоголошеної 

війни, наслідком якої стала втрата контролю над півостровом Крим і частиною 

територій Донецької та Луганської областей, що на початку 2014 р. у цинічний 

та зухвалий спосіб були захоплені й окуповані регулярними військами РФ. 

Нині дії, які здійснює Росією стосовно України, як ми вже неодноразово 

зазначали, називають «гібридною» війною, оскільки агресія здійснюється не 

лише у військовий спосіб,  – проти Української держави цілеспрямовано 

ведеться  інформаційна, економічна, дипломатична та релігійна війна. Кремль 

докладає усіх зусиль для того, щоби знищити Україну не тільки зовні, а й 

розпалюючи та розхитуючи ситуацію всередині України. Вдало сприяє йому в 

цьому наявність російської агентурної мережі та «п’ятої колони», 

представленої у вигляді політичних, релігійних та інформаційних сил. 

 Однак, незважаючи на тиск і спроби Москви захопити Україну, нам 

вдалося не лише вистояти, а й здійснити низку надзвичайно важливих та 

стратегічних кроків. Це стосується передусім питання обороноздатності 

країни. Адже в порівнянні зі ситуацією 2014 р., сьогоднішня українська армія 

вийшла на зовсім інший – якісніший рівень розвитку і належить до 

найпотужніших армій Європи. Важливим досягненням України стало те, що 

нині наша держава активно рухається в напрямку релігійної незалежності. 

Потрібно чітко усвідомити: в Росії церква перетворилася на один з основних 

інструментів політичної боротьби, внаслідок чого вона намагається 

поширювати та пропагувати імперську й шовіністичну ідеологію «русского 

мира».  

 Не менш важливим фронтом нашої боротьби є дипломатичний опір 

агресорові. Попри критику та певне незадоволення від роботи нашого 

зовнішньополітичного відомства, варто зазначити і низку надзвичайно 

важливих та позитивних моментів, яких вдалося досягти Україні. Так, 

незважаючи на тиск і намагання РФ, жодна цивілізована держава світу, за 

винятком деяких сателітів та напряму підконтрольних Росії регіонів, не 
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визнали незаконної анексії Криму, а санкції, запроваджені стосовно РФ не 

тільки не скасовуються, а й постійно посилюються та розширюються.   

 Отже, враховуючи вище наведені факти – в українському політичному, 

експертному та медійному середовищі все частіше розглядається тема, яким 

чином та в якій спосіб можна здійснити деокупацію захоплених Росією 

українських територій, та фактично заново інтегрувати їх в політичне поле 

України.  

 Вагомою в цьому сенсі виявилася діяльність Національного інституту 

стратегічних досліджень, підсумком та результатом якої стало написання 

науковцями інституту монографії «Донбас і Крим: ціна повернення». Зокрема, 

директор Національного інституту стратегічних досліджень, доктор технічних 

наук, професор академії НАН України Володимир Горбулін аналізуючи цю 

розвідку виокремлює можливу реалізацію трьох сценаріїв звільнення 

окупованих Росією українських регіонів.  

 Перший базовий сценарій – «хорватський». «Це – жорсткий сценарій, 

який передбачає відсутність будь-яких компромісів з окупантами. Звільнення 

відбувається в результаті силової операції», – зазначив Горбулін. Серед 

очевидних позитивів такого сценарію він назвав наступне: реальна військова 

перемога над агресором, можливість притягнення до відповідальності винних, 

можливість встановити свої правила на звільнених територіях. Серед 

негативів – витрати на відновлення, різке загострення відносин з Росією, 

можлива втрата підтримки з боку усіх союзників України [29].   

 Другий сценарій – «молдавський». «Це – результат компромісу з 

маріонетковим режимом, коли відбувається його частково легалізація, 

установлюють правила співіснування і починається безкінечний процес 

зближення сторін в чисельних переговорних форматах», – зауважив директор 

НІСД. Із позитивів такого варіанту – припинення військових дій та фінансова 

допомога на відновлення Донбасу. Таке рішення буде вітатися і Європейським 

Союзом, і Штатами, і Росією. І навіть можна очікувати фінансової допомоги 

на відновлення Донбасу. Щодо цього в останній час є ціла низка заяв і в 
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Франції, і в Німеччині» – зазначив Горбулін. Однак він вказав на те, що у 

результаті конфлікт «насправді перетвориться у внутрішньо український, 

яким, насправді, він ніколи не був і не є: « «ДНР» і «ЛНР» фактично буде 

легалізовано, а їх методи боротьби отримають певне виправдання як успішний 

формат». При цьому, в Україні такий сценарій може привести до «ще більшої, 

ніж зараз, внутрішньополітичної кризи влади». «І саме до цього сценарію нас 

підштовхують Мінські домовленості» [29], – додав Горбулін. 

 Третій варіант – «німецький». «Розділена країна об’єднується волею 

народу у результаті переосмислення причин розколу і набуття спільних 

цінностей, відновлення політичної і культурної єдності. Україна при цьому 

отримує моральну сатисфакцію, оскільки територіальна цілісність 

визначається об’єднуючою цінністю. Також важливою є позитивна реакція на 

такий крок. Виникають серйозні передумови для переговорного процесу по 

Криму. Але це не буде перемогою однієї з сторін конфлікту: об’єднання 

можливе лише як результат ідеологічно і політичного компромісу», – заявив 

директор НІСД. При цьому, він вказав на те, що Україна буде змушена 

«прийняти визначені вимоги по автономії регіону, дати гарантії місцевому 

істеблішменту»: «Очевидно, що представниками іншої сторони будуть вже не 

російські маріонетки, але все ті ж люди з дещо відмінним розумінням 

ситуації» [29], – зазначає науковець. 

 Отже, сьогодні розглядаються різноманітні варіанти, стосовно питання 

деокупації захоплених Росією територій України. Слід наголосити на тому, що 

поступово збільшується та розширюється число тих, хто активно приділяє 

свою увагу саме «хорватському досвіду» звільнення окупованих регіонів. І 

цьому, на наш погляд, є цілком логічне пояснення. Він скажімо, може бути 

корисним та цікавим для нас не тільки з суто військової точки зору, а й в сенсі 

здійснення дипломатичної, інформаційної та політичної діяльності.  Адже не 

варто забувати, що Хорватія у військовий спосіб звільнила тільки частину 

окупованих регіонів, інша ж частина –  це переважно Східна Славонія та землі, 

що мали безпосередній прикордонний контакт з Сербією, –  були повернуті до 
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складу Хорватії внаслідок процесу мирної реінтеграції. Розглянемо це питання 

детальніше: 

 Війну в Хорватії 1991-1995 рр. більшість дослідників поділяє на 3 етапи: 

1) початок бойових дій та повномасштабний наступ Югославської Народної 

Армії (ЮНА) на Хорватію (липень-грудень 1991 р.); 2) міжнародне визнання 

Хорватії, відносне перемир’я між Хорватією та Республікою Сербська Країна 

(РСК) та повне усунення ЮНА з протистояння (січень 1992 р. – травень 1995 

р.); 3) відновлення Хорватією своєї територіальної цілісності збройним 

шляхом (травень-серпень 1995 р.) Перемогу Загреб здобув в ході 2 успішних 

та швидких наступальних операцій проти самопроголошеної Республіки 

Сербська Країна – «Блискавка» (травень 1995 р.) та «Буря» (4-7 серпня 1995 

р.). Якщо в ході операції «Блискавка» хорватські війська зайняли невелику за 

площею територію Західної Славонії (район м. Окучані та Пакрац), то операція 

«Буря» являла собою повний розгром сербських сепаратистів і відновлення 

хорватського суверенітету над практично всією територією республіки, окрім 

Східної Славонії, Бараньї та Західного Срему (цей район мирно реінтегровано 

до складу Хорватії в січні 1998 р.) [37].   

 Спробуємо детальніше проаналізувати обставини й основні особливості 

війни 27-літньої давності, що розгорілася в Хорватії під час югославського 

кризового періоду, та розглянемо ключові елементи, які Україна могла би 

реалізувати в сучасних реаліях.  

 Незважаючи на різне географічне положення, рівень життя і навіть 

розміри країн та кількість населення, між Хорватією та Україною є багато 

спільного. В першу чергу – схожа історія. Це історія «молодшого брата», який 

має сусідом країну, що живе імперськими амбіціями. Адже серби марили 

(зрештою, і продовжують це робити) «Великою Сербією» не менше, ніж 

росіяни своїм «Русским миром». Загалом, хорвати у складі Югославії терпіли 

такі самі утиски від сербів, як і українці – від росіян. Спільна біда – шовінізм 

«старших братів», утиски та знищення національної ідентичності. Те саме 

відбувалося і з приходом до влади комуністів. Тільки на початку 90-х років 
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минулого століття наші долі пішли різними шляхами. Вихід з СРСР для 

України пройшов безболісно у військовому плані, цьому посприяла спадщина 

у вигляді 500-тисячної армії. А от у Хорватії, з першими кроками до 

незалежності у 1990 р., розпочалися серйозні проблеми [151].  

 Загалом, аналізуючи конфлікт у Хорватії, що розгорівся на початку 90-х 

років, то потрібно зазначити, що він відбувався в контексті інших 

територіальних конфліктів на території колишньої Югославської держави. 

Причиною та підставою цього, з одного боку стало намагання хорватів, 

словенців та представників інших національностей вийти зі складу Федерації 

та відповідно утворити власні самостійні й незалежні держави.  З іншого боку 

сербські сили робили все можливе, аби не допустити цього, намагаючись 

спочатку в політичний, а згодом і в силовій спосіб утримати ситуацію, та ще 

більше зміцнити власні позиції, посилюючи свій вплив у регіонах. 

 Такі дії призвели до того, що на території колишньої Югославії 

розгорівся один з найбільш жорстоких конфліктів ХХ ст., який спричинив 

значні руйнування та тисячі жертв як серед військового так і серед цивільного 

населення.  

 Зауважимо також, що результат цього конфлікту зберігає свої негативні 

наслідки дотепер: хоча бойові дії на території Балканського півострова вже 

давно не ведуться, конфліктогенність у відносинах уже між незалежними 

державами продовжує зберігатися. 

 Аналізуючи сербсько-хорватське протистояння, доходимо висновку: 

цей конфлікт розгортався за схожим сценарієм, з тим, що відбувається 

сьогодні у російсько-українському протистоянні. Як і у випадку з Україною, 

Хорватія також зазнала агресії, в результаті якої значна частина її територій 

піддалась окупації. На початковому етапі конфлікту регулярній та добре 

навченій сербській армії, хорвати протистояли переважно новоствореними 

загонами самооборони та силами національної поліції. В нашому випадку 

одразу ж згадується 2014 р., коли українська армія перебувала в процесі 

трансформації і російсько-окупаційні війська довелося стримувати за рахунок 
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добровольчого та волонтерського руху, а також тих бригад ЗСУ, яким 

всупереч обставинам вдалося зберегти свою військову спроможність, та 

протягом швидкого проміжку часу стати на захист суверенітету та 

територіальної цілісності країни. Причому, слід не забувати те, що Росія 

почала готуватися до війни з Україною, фактично з моменту проголошення 

незалежності України. Російською ворожою агентурою, що була інтегрована 

до складу силових та оборонних структур України, робилося все, щоб 

нейтралізувати та знищити військову міць ЗСУ. В результаті, якщо на початку 

незалежності, Україна входила до числа країн, що володіють одним з найбільш 

потужних військових потенціалів, то протягом наступних 23 років всі ці 

позиції були фактично втрачені. 

 Однак попри те, що і хорватська, і українська армії суттєво поступалися 

в плані чисельності та озброєння супротивнику, в обох випадках окупант, на 

наш погляд, не врахував одну, але ключову деталь – питання психології, 

менталітету та духу країн, проти яких була здійснена агресія. Яскравим 

прикладом  цього слугує битва за хорватське м. Вуковар.  

 25 серпня 1991 року сербські окупаційні війська обложили прикордонне 

хорватське місто Вуковар. Розпочалась одна з ключових битв усіх 

Югославських воєн та одна з найбільших битв ХХ століття – битва за Вуковар. 

Кілька тисяч хорватських патріотів-ополченців, які майже не мали важкого 

озброєння, понад три місяці героїчно відбивали атаки 80-тисячної армії 

агресора, завдаючи йому великих втрат. Серби мали 1 500 танків, майже 

тисячу одиниць артилерії та багато іншої військової техніки, однак зазнавали 

поразок у запеклих вуличних боях. Змушені зосередити великі військові сили 

для штурму Вуковара серби втратили нагоду швидкого захоплення Хорватії; 

натомість хорвати виграли час для розбудови власної регулярної армії. 

Зрештою, взяти місто сербам вдалося, лише майже повністю його 

зруйнувавши. Битва закінчилася поразкою місцевого підрозділу Хорватської 

національної гвардії, великим спустошенням Вуковара та численними 

вбивствами і переслідуваннями хорватського населення. У кривавій битві за 
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Вуковар загинуло від 2 900 до 3 600 осіб. Серед хорватів була велика кількість 

людей різних національностей, в тому числі і українців, які під час 

сербохорватського конфлікту підтримували саме хорватів. Битва за Вуковар 

принесла значні втрати для Хорватії, яка не відновила контроль над містом  аж 

до 1998 року, але допомогла Хорватії здобути міжнародну підтримку своєї 

незалежності [1].   

 І хоча сербам після багатомісячної облоги все ж таки вдалося захопити 

місто, для хорватів ця подія відіграла одну з ключових ролей у процесі  

подальшого протистояння. Адже під час оборони міста вдалося не лише на 

тривалий період зупинити ворога, і стратегічного закріпити свої сили в інших 

регіонах, а й внаслідок правильно скоординованих дій, мужності й героїзму 

протистояти значно чисельнішому та озброєнішому супротивникові.  

 Для нас, відповідно, такою найбільш трагічною та водночас найбільш 

героїчною подією на даний момент стала битва за Донецький аеропорт та 

оборона міста Дебальцево, коли весь світ дізнався про українських кіборгів, а 

російський окупант відчув усю силу незламного духу українських військових 

та волонтерів. 

 Обидва випадки засвідчили, водночас, що після зупинення активних 

наступальні дії агресора, розпочався період відносного перемир’я, який 

характеризується здебільшого політико-дипломатичними заходами. 

Зауважимо: Хорватія надзвичайно вдало використала цей час для власного 

економічного розвитку та зміцнення своїх збройних сил. Хорватське 

керівництво почало також активно діяти на міжнародній арені, посилюючи в 

тому числі військову співпрацю зі США.  

 Крім того, не варто забувати, що починаючи з 1992 р. на територію 

Хорватії в зону конфлікту було введено миротворчий контингент ООН, хоча 

погляди на миротворчу місію в хорватському політичному й експертному 

середовищі,  доволі, різняться і ставлення до них достатньо неоднозначне. Все 

частіше в Хорватії висловлюється думка: миротворці ООН не стільки сприяли 
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процесу вирішення конфлікту, скільки, переводили його в стадію 

«замороженого» протистояння.  

 Враховуючи те, що тема миротворців сьогодні достатньо активно 

піднімається та обговорюється вже в Україні, на наш погляд, українське 

керівництво повинно детально проаналізувати хорватський миротворчий 

досвід, та винести з нього всі як позитивні так і негативні моменти. 

 Так, провідний спеціаліст Центру міжнародних досліджень 

Дипломатичної академії України Олена Снігур і аналітик Центру досліджень 

проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко, заявляють, що Україна 

може перейняти для себе певний досвід хорватської мирної реінтеграції 

територій в умовах присутності миротворчого контингенту ООН. 

Порівнюючи ситуацію в обох країнах, вони виокремлюють такі положення: 

 1. Позитивним фактом є те, що конфлікт на Сході України не 

міжетнічний, не міжрелігійний і не внутрішній. Тому його завершення, за 

умови, що Росія піде зі Сходу України, має добру перспективу, і сам регіон не 

буде джерелом протистояння і такої напруженості, які сьогодні мають місце у 

Вуковарі. При цьому слід урахувати: якщо політика місії ООН, особливо 

російських її представників з «умиротворення» та «загравання» з сербським, 

сепаратистськи налаштованим населенням Східної Славонії, не завдала 

Хорватії особливої шкоди, то в українських умовах така політика стане 

тригорем постійних конфліктів, провокацій і може зірвати місію в цілому 

[139].    

 2. Фактор Росії є визначальним у питанні розміщення миротворчої місії 

ООН на Сході України. Така місія в найближчому майбутньому можлива або 

з узгодженим Кремлем мандатом, або неможлива, що, насправді, 

найімовірніше. У словосполучення «миротворча місія ООН» українці й 

росіяни вкладають різне значення. Для нас це міжнародні військові сили, які 

самою своєю присутністю зв’яжуть руки Росії на Сході України. Для Кремля 

– це можливість узаконити присутність частини своїх військових на 

окупованій українській території. Але, вже на шляху до цього Москва 
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домагається визнання «ДНР-ЛНР» сторонами конфлікту. Чи варто говорити 

про неприйнятність такого рішення для Києва, особливо з огляду на 

історичний урок Грузії? Водночас миротворчі сили можуть стати частиною 

процесу інтернаціоналізації конфлікту. Інтерес України в тому, щоб 

присутність міжнародних сил із підтримання миру (навіть як охорона місій 

ОБСЄ) на окупованих Росією територіях, і особливо на українсько-

російському кордоні, ускладнила політику Кремля з просування міфу про 

внутрішньоукраїнський конфлікт, посприяла припинення обстрілів і створила 

стимули для демілітаризації та деокупації регіону. Після завершення цих 

процесів можна буде обговорювати подальші заходи для початку мирного 

процесу реінтеграції східних територій до складу України. Однак, це дуже 

оптимістичні очікування. Реальний ефект від присутності миротворчого 

контингенту ООН на окупованих територіях визначити складно. З точністю 

можна казати тільки одне: якщо до його складу входитимуть російські 

військові, то це дискредитує саму ідею місії, перетворивши її з інструмента 

миротворчості на російського «троянського коня». Дуже небажано також 

допускати присутність у гіпотетичній місії військовослужбовців не тільки 

Росії, а й усіх країн ОДКБ, особливо Білорусі, з огляду на фактичний контроль 

Росії над білоруським силовим блоком [139].   

 3. Найголовнішим уроком, що його мають винести українські політики  

й чиновники з хорватського досвіду, має стати розуміння, що згода на 

миротворчу місію – це завжди компроміс із зовнішніми партнерами  і власним 

суспільством. При цьому, зовнішні партнери не надто заглиблюються у 

внутрішній контекст, а сама місія не тільки не вирішує проблеми держави, де 

її розміщують, а й може нести й певні ризики. Для держави важливіше досягти 

порозуміння і згоди в сенситивному питанні розміщення та діяльності 

миротворчої місії з власним населенням, особливо з патріотично 

налаштованою його частиною. Хорватія це швидко зрозуміла, тому 

обстоювала власні інтереси не розраховуючи лише на миротворців, а 

передусім виходячи з власних цілей і можливостей [139].   
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 Проводячи паралелі між Україною та Хорватією, варто враховувати, на 

наш погляд, іншу проте достатньо важливу деталь. Мова йде про позицію та 

силу країн агресорів, з якими зіткнулися хорватська та українська держави. 

Потрібно чітко усвідомлювати, що тодішній режим С. Мілошевича мав значно 

обмеженіші ресурси як у військовому, економічному, так і політичному 

планах, порівняно з тими, якими сьогодні володіє кремлівський режим. Не слід 

забувати і про те, що позиція Белграда була суттєво послаблена наявністю на 

той час і інших конфліктів, що існували на території Югославії. 

 Необхідно також звернути увагу і на геополітичне питання та роль, яка 

відводиться Україні в розумінні російської геостратегічної доктрини. 

 Річ у тому, що України як незалежної держави, так само як і української 

нації, в розумінні ідеологів Кремля не існує і не може існувати. Для них наша 

держава – це колонія, якийсь історичний прототип «малоросії», яка не 

сприймається як щось окреме від Росії, а тільки як її невід’ємна частина. На 

цій точці зору міцно базується офіційна політична лінія РФ, підтримувана 

різними державними інститутами і «аналітичними центрами». У розумінні 

ідеологів Кремля, при втраті контролю над Україною Росія приречена на 

незворотній розпад і деградацію як з якоїсь міфічної «свято-руської» точки 

зору, так і з позиції політико-економічного розвитку в умовах китайського 

експансіонізму в Сибіру і на Далекому Сході [127].  

 У зв’язку з цим потрібно розуміти, що Росія докладатиме всіх зусиль, 

аби унеможливити цивілізаційний та правовий вихід зі ситуації яка склалася, 

намагаючись тиснути на міжнародне співтовариство з метою отримання 

максимальних поступок в українському питанні. 

 Хорватія свого часу також зіткнулася зі схожою проблемою. Після того, 

як на її території були розміщені миротворчі сили ООН перед країною постало 

ряд як внутрішніх так і зовнішніх викликів. Дуже часто перед хорватським 

керівництвом поставало питання: чи йти на запропоновані Заходом 

компроміси, що включали навіть елементи федералізації країни та фактичної 

легалізації влади Сербської Країни, чи все ж таки відстоювати свої національні 
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інтереси, подекуди навіть через погіршення відносин з ЄС та США. Хорватія, 

скоріше, вибрала другий шлях, тодішнє керівництво чітко усвідомлювало, що 

відновити суверенітет та територіальну цілісність країни можна виключно 

спираючись на власні сили, а союзну допомогу, яку Хорватія отримувала від 

європейських країн та США, можна розглядати в якості допоміжного елементу 

в процесі звільнення території країни.  

 Загалом, у процесі сербсько-хорватського протистояння виникала 

велика кількість варіантів стосовно пошуку мирного плану вирішення 

конфлікту. Наприклад, одним з таких намагань став миротворчий «План 

Венса», розроблений спецпредставником ООН і представлений у грудні 1991 

р. Переважно він зводився до реалізації трьох основних етапів у процесі 

вирішення конфлікту. Перша та найголовніша умова передбачала цілковиту 

демілітаризацію територій із невизначеним статусом. На другому етапі 

планувалося повернення біженців та вимушено переселених осіб.  У третьому 

заключному пункті зазначалося, що після успішної реалізації двох попередніх 

етапів наступає період виборів та інших демократичних перетворень у регіоні. 

Крім того, згідно з його основними положеннями передбачалося також 

створення своєрідних «захисних зон» – територій, які би підлягали під захист 

ООН. Роз’єднання ворогуючих сторін згідно з планом покладалося на сили 

ООН з підтримання миру в колишній Югославії – УНПРОФОР. Реалізація 

саме цього питання спричинила основне напруженння у відносинах між 

хорватською та сербською сторонами. Адже, серби й хорвати вбачали в 

діяльності ООН кардинально протилежні функції. На думку хорватів,  головна 

діяльність ООН повинна сприяти відновленню суверенітету і територіальної 

цілісності їхньої держави та роззброєнню сербських сил.  Натомість серби  

вважали, що такі сили повинні в першу чергу стати на захист сербських 

територій, та унеможливити таким чином військовий напад з боку Загреба.  

 На початку 1994 р. Рада Безпеки ООН визнала План Венса 

неактуальним. Було створено нову групу у складі двох представників від 

міжнародної конференції з колишньої Югославії та послів США і Росії в 
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Хорватії. Ця група, знана як Z-4 (Загреб-чотири), запропонувала план, що 

складався з трьох фаз: загального припинення вогню, угоди з економічної 

співпраці і переговорів про політичне врегулювання. Угода була моделлю 

віртуальної конфедерації Хорватії: Сербська Країна отримала власні уряд, 

валюту, інститут президенства, подвійне громадянство (Хорватії та Сербії). 

Президент міг без погодження із Загребом призначати уряд, якому надавалося 

право самостійно укладати угоди з іншими країнами. Усе це де-факто означало 

міжнародне прийняття відокремлення РСК від Хорватії. Проте, керівництво 

країнських сербів 3 січня 1995 р. відмовилося підписати мирну угоду [107]. 

Мета представників Сербської Країни полягала в зовсім іншому, а саме в тому, 

що спираючись на підтримку міжнародного співтовариства їм вдасться 

відстояти незалежність регіону та в кінцевому підсумку приєднатися до 

«Великої Сербії».  

 Такі дії, зрештою розв’язали руки хорватському керівництву, відкривши 

їм шлях до силового сценарію вирішення конфлікту. «… Нам дуже пощастило, 

що сепаратисти відмовлялися від мирних угод, – зізнався один із колишніх 

хорватських високопосадовців. – Завдяки цьому ми отримали карт-бланш для 

ліквідації сепаратистських анклавів» [63].   

 Так, власне, і розпочалося проведення хорватськими військовими низки 

військових операцій. Ключовою з них стала вже згадувана славнозвісна 

операція «Буря», успішна реалізація якої дозволила Хорватії розгромити сили 

противника та звільнити значну частину окупованих територій. Надзвичайно 

важливим  моментом успішної реалізації військової операції, на якому, на наш 

погляд, слід наголосити стало те, що, не зважаючи на нібито неузгодженість 

своїх дій з міжнародним співтовариством, за неофіційними даними хорватське 

керівництво отримало підтвердження, що жодні дії чи обмеження  до нього не 

будуть застосовані. У свою  чергу, керівництво Сербії на чолі з Мілошевичем 

було попереджене, що у разі застосування з їхнього боку сили, країну можуть 

очікувати ще більш катастрофічні наслідки. 
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 Варто також пам’ятати, що під час операції «Буря» була звільнена 

фактично п’ята частина хорватської території. Під контролем Белграда 

залишилися лише землі, які мали безпосередній прикордонний зв’язок зі 

Сербією, що повернулися під контроль Хорватії тільки в 1998 р., в процесі 

мирної реінтеграції. Внаслідок цього була підписана 12 листопада  1995 р.  

Ердутська угода, що передбачала мирне закінчення війни, та визначала 

перехідний період для даних регіонів. На основі Ердутської угоди Рада 

Безпеки ООН резолюцією № 1037 створила Перехідний орган Організації 

Об’єднаних Націй для Східної Славонії, Барані та Західного Срему, на якій 

покладалися функції щодо забезпечення необхідних умов для їхньої реалізації. 

 Як бачимо, тільки після того як Хорватії вдалося отримати та в 

подальшому закріпити свою військову перевагу над супротивником –  

наступив етап у вигляді політичної складової в процесі вирішення конфлікту. 

 Розглядаючи діяльність Перехідної адміністрації й аналізуючи весь 

процес мирної реінтеграції окупованих територій до складу Хорватії, варто 

виокремити  три ключові комплекси проблем, які вдалося вирішити: 

 -  завершено повну демілітиризацію окупованих регіонів; 

 -  здійснено процес амністії; 

 - відбулися вибори, що стали заключним етапом у процесі входження 

даних регіонів до складу Хорватії; 

 Процес реінтеграції розпочався з демілітаризації – з регіону були 

відведені всі армійські та парамілітарні підрозділи, вся військова техніка і все 

озброєння. Гарантом безпеки була так звана перехідна поліція, яка складалася 

з хорватів, місцевих сербів та представників ООН. Вони були озброєні лише 

пістолетами. На демілітаризовану територію масово почали повертатися 

біженці та органи влади, які були сформовані за межами регіону, у вигнанні, 

на неокупованій території Хорватії. Мешканцям регіону, котрі там проживали 

під час окупації і все ще залишалися громадянами Югославії, були – за 

бажанням – видані хорватські паспорти. Реінтеграція включала в себе ще 

багато інших кроків. Це і запровадження хорватської грошової одиниці – куни, 
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і верифікація частини документів, що видавалися окупаційною 

адміністрацією, і амністія. Згідно з нею, звільненню від відповідальності 

підлягали бійці армійських та парамілітарних формувань, котрі не скоїли 

воєнних злочинів, які можна було б довести в суді [63].   

 Вибори, що відбулися у квітні 1997 р., стали важливим етапом мирного 

процесу. Вони були проведені за законами Хорватії після того, як у Східну 

Славонію була введена хорватська поліція, підконтрольна Загребу, а 

парамілітарні формування сербів були остаточно роззброєні. Крім того, брати 

участь у виборах могли лише ті виборці, які мали хорватські документи. 

Оскільки, вказані території були від’єднанні до утворення незалежної 

Хорватської держави, їх населення не мало хорватських паспортів і 

користувалися паспортами Югославії. Отримання нових документів стало 

фактично іспитом на лояльність. Адже, щоб проголосувати на місцевих 

виборах, серби мали стати громадянами Хорватії, тобто визнати сам факт її 

існування. Після цього Загреб виплачував їм пенсії та інші соціальні виплати 

[17].   

 Отже, досвід Хорватії слугує одним з найбільш успішних прикладів 

звільнення окупованих територій, який відбувався як в процесі мирної 

реінтеграції, так і в результаті силового сценарію. Відповідно, порівнюючи та 

проводячи певні аналогії між сучасним становищем в Україні та тим, в якому 

перебувала Хорватія в роки війни, доходимо висновку: попри певну схожість 

ситуації, на що ми неодноразово звертали увагу, існує і низка принципових 

відмінностей. У зв'язку з чим  реалізувати досвід балканської країни в наших 

реаліях надзвичайно складно – передусім це стосується військового 

компонента. 

 Військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії 

«Defense Express» Сергій Згурець вважає, що військова операція на Донбасі 

неможлива з кількох причин. Най його думку, Генеральний штаб Збройних 

сил України вивчаючи такий сценарій акцентує на серйозних загрозах у 

випадку його реалізації: «Кількість жертв у разі проведення військової 
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операції може вимірюватися десятками тисяч. Сьогодні співвідношення між 

українськими військовими і озброєними сепаратистами становить приблизно 

1:1. Для здійснення військової операції необхідне співвідношення 1:3 на 

користь українських військ. Ціна може бути дуже високою» [42], – зазначає 

військовий експерт.  

 Окрім військового компонента, не менш гостро постає перед нашою 

державою і політична складова. Як ми вже неодноразово зазначали, єдиною 

державою, яка не зацікавлена в процесі мирного завершення конфлікту на 

Донбасі, є Росія. Вона, робитиме все для того, аби конфлікт, якщо і 

завершився, то тільки на вигідних для Москви умовах.  

 У зв’язку з цим велика кількість експертів наголошує, що розміщення на 

території України миротворчого контингенту, зокрема створення його 

політичної складової у формі перехідних адміністрацій, не є гарантом 

успішного процесу завершення конфлікту, як спостерігалося у «хорватському 

випадку»,  а навпаки, може ще більше його посилити та перевести у стадію 

«замороженого» протистояння.   

 На думку дослідника Дмитра Снєгирьова, у класичному варіанті 

міжнародні тимчасові адміністрації є формою легітимного забезпечення 

урядування на перехідний період на територіях, де не працюють легітимні 

державні структури. Створення цих адміністрацій узгоджується, власне, 

сторонами конфлікту і вже потім затверджується Радою Безпеки ООН, яка, у 

свою чергу, має прийняти резолюцію на підставі Глави VІІ Статуту ООН «Дії 

стосовно загрози миру, порушень миру й актів агресії». Зокрема, суть 

хорватського сценарію в тому, що тимчасові міжнародні адміністрації були 

введені за згоди обох сторін конфлікту. Це був центральний уряд Хорватії з 

одного боку і місцеві сербські адміністрації – з іншого. У 1995 р. представники 

хорватського уряду та місцевих сербських органів влади підписали Ердутську 

угоду, яка передбачала створення міжнародної адміністрації під егідою ООН 

протягом певного перехідного періоду. Фактично, це був внутрішній 

конфлікт, тому Москва і наполягає на цьому варіанті. Кремль хоче змусити 
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Київ домовлятися з так званими «ЛДНР». Росія, таким чином, зніме з себе всю 

відповідальність за війну проти України, перевівши її в рамки суто 

внутрішнього конфлікту. В цьому підступність плану [138]. 

 По-друге, нездійсненність цього сценарію для України ще й в тому, що 

в Хорватії тимчасовим міжнародним адміністраціям передавався контроль над 

кордоном. Росія категорично проти того, щоб місія ООН або інші міжнародні 

організації мали доступ до україно-російського кордону [138]. 

 У нашому випадку, це буде вже не хорватський, а абхазький, тобто 

російський варіант. Миротворці по лінії розмежування, які фактично 

цементують і визнають владу окупованих території. Потім Україна змінює 

Конституцію, надаючи їм особливий статус, далі вибори, амністія бойовикам. 

І потім введення тимчасових адміністрацій, які легалізують ту незаконну 

владу [138], – наголошує Дмитро Снегирьов.  

  Підсумовуючи, можна зазначити наступне: враховуючи те, в якій 

складній ситуації опинилася українська держава, сьогодні вкрай важливо 

розробити ефективну стратегію по звільненню всіх окупованих українських 

територій. Для цього, на наш погляд, необхідно проаналізувати історію та 

проблемні питання інших конфліктів, які існують на території 

пострадянського простору і в яких безпосередньо залучена РФ (в першу чергу 

мова стосується Придністровської кризи, проблеми Нагірного Карабаху, 

Абхазії та Південної Осетії). При цьому, важливо не допускати помилок, які 

здійснювало керівництво Молдови, Грузії, Азербайджану під час 

врегулювання своїх конфліктних ситуацій [59, с. 38]. Після того, як вдалося 

стабілізувати військову ситуацію на лінії зіткнення, Україна повинна 

посилити діяльність в інших сферах. Насамперед – це внутрішній напрямок, 

який передбачає реалізацію низку заходів. Найголовнішими з поміж них є 

подолання системної кризи владно-суспільних відносин, боротьба з 

корупцією, зростання економічного потенціалу та підвищення соціального 

рівня життя населення.  
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 Окрему увагу потрібно приділити зовнішньополітичній та 

дипломатичній роботі, адже в умовах «гібридного» протистояння, вкрай 

важливо не поступатися РФ не лише у військовому сенсі, а й в інформаційному 

протистоянні та боротьбі на міжнародній арені. 

    

 4.3. Місце та роль міжнародної миротворчої місії в процесі 

розв’язання російсько-українського конфлікту 

 Як ми вже неодноразово зазначали, виникнення та поширення збройних 

конфліктів, є тією глобальною проблемою, яка потребує особливого вивчення, 

та застосування заходів для її глобального вирішення. Тому, особливе місце в 

цьому процесі відводиться міжнародним миротворчим зусиллям,  пов’язаними 

з попередження і вирішення вже існуючих конфліктів. 

 Адже, як зазначає дослідник В. Радецький, протягом двох останніх 

десятиріч спостерігається низка кардинальних перетворень у суспільно-

політичному житті багатьох країн світу. Разом з тим на фоні розрядки 

глобальної напруженості відбувається сплеск насильства і нестабільності на 

локально- регіональному рівні. Ті серйозні загрози безпеці, з якими людство 

зіштовхується сьогодні й буде зіштовхуватись в майбутньому, далеко не 

зводиться до агресивних війн між державами. Вони містять у собі 

суперечності й насильство усередині держав, поширення й можливості 

застосування ядерної, радіологічної, хімічної й біологічної зброї, тероризм і 

транснаціональну організовану злочинність, інфекційні хвороби, погіршення 

стану навколишнього середовища. До того ж непередбачувана ланцюгова 

реакція, викликана швидким розвитком інформативних і телекомунікаційних 

технологій та рухом капіталу, дестабілізує одні країни й спричиняє кризу 

інших. Ці та інші загрози походять від недержавних суб’єктів, а також від 

окремих держав, зачіпають людей та безпеку держави. Сьогоднішні загрози 

перетинають національні кордони, є взаємозалежними й повинні усуватися на 

глобальному, регіональному, а також національному рівнях. Жодна держава, 

якою б сильною вона не була, не може самостійно відгородити себе від 
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сучасних загроз. У таких умовах виникає необхідність у розширенні та 

зміцненні міжнародної миротворчої діяльності, об’єднанні зусиль 

миролюбивих країн в попередженні та припиненні воєнних конфліктів [123, c. 

9]. 

 Основним центром врегулювання конфліктів і підтримання 

міжнародного порядку нині є Організація Об’єднаних Націй. Саме вона 

розробляє оптимальні варіанти способів збереження, відновлення і зміцнення 

миру. Її зусилля реалізуються в таких основних напрямах: превентивна 

дипломатія, миротворчість, підтримання миру. Кожен з них має свої 

особливості і відповідає певному етапу зусиль, спрямованих на збереження, 

відновлення чи зміцнення миру. Миротворчість, зокрема, – це дії, спрямовані 

на досягнення сторонами конфлікту угоди з використанням переважно мирних 

засобів, передбачених статутом ООН (обстеження, посередництво, 

примирення, арбітраж тощо) [159, c. 152]. 

 У сучасному міжнародному праві як загальноприйнятий, що має 

характер jus cogens, закріпився принцип мирного розв’язання міжнародних 

суперечок. Відповідно до п. 3 ст. 2 Статуту ООН «усі Члени ООН вирішують 

свої міжнародні спори мирними засобами в такий спосіб, щоб не піддавати 

загрозі міжнародний мир, безпеку та справедливість». Статут ООН надає 

сторонам, що є учасниками суперечки, вільний вибір засобів, які вони 

вважають найприйнятнішими для вирішення даного спору [52, c. 99].   

 Колишній Генеральний Секретар ООН Бутрос Бутрос Галі основними 

цілями у питаннях підтримання і встановлення миру визначив: 

 1. Намагатися на найбільш ранній стадії виявити ситуації, що можуть 

перерости у конфлікт, і, використовуючи дипломатичні засоби, ліквідовувати 

джерела таких ситуацій; 2. При виникненні конфлікту залучати усі миротворчі 

зусилля, спрямовані на його вирішення; 3. В межах зусиль по підтриманню 

миру зробити все для дотримання миру і сприяти виконанню домовленостей, 

досягнутих за допомогою процедури примирення; 4. Бути готовими сприяти 

побудові миру в різних його аспектах: відновлення інститутів і 
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інфраструктури країн, виснажених конфліктом чи громадянською війною, 

встановлення мирних взаємовигідних відносин між націями, які раніше 

воювали одна з одною; 5. Застосовувати заходи проти глибинних причин 

конфліктів: економічної безвиході, соціальної несправедливості і політичних 

утисків [100, c. 47].   

 Загалом, якщо розглядати нормативно-правову та функціональну базу, 

яка лежить в основі діяльності ООН, то слід зазначити, що сьогодні 

окреслились чіткі механізми, які використовуються для забезпечення 

міжнародного миру та безпеки, а саме: 

 –  превентивна дипломатія; 

 –  підтримання миру; 

 –  зміцнення миру; 

 –  примус до миру; 

 Превентивна дипломатія – це дії щодо запобігання суперечки, їх 

переростанню у конфлікти і локалізації конфліктів у разі їх виникнення. Вона 

виражена в діяльності, що має різні форми. Метою здійснення превентивної 

дипломатії є забезпечення добробуту, справедливості і безпеки на 

міжнародному та внутрішньому рівнях для попередження збройних 

конфліктів [23, c. 70]. 

 Генеральний секретар Пан Гі Мун у доповіді «Превентивна дипломатія: 

досягнення результатів» 2011 р. наголошував, що ефективність і дієвість цього 

механізму проявляється саме в ранньому реагуванні. Потрібно забезпечити 

тісний зв’язок між попередженням і реагуванням. Адже нерідко, на перший 

погляд, нібито незначні, однак своєчасно зроблені кроки (наприклад, заяви РБ 

ООН про стурбованість ситуацією, демарш або протести Генерального 

секретаря ООН) можуть мати більш відчутні наслідки для припинення 

ескалації конфлікту, ніж масштабні операції, здійсненні на пізніших стадіях 

його розвитку [102, c. 22].   

 У міжнародному  лексиконі усталились два поняття, два визначення дій 

ООН щодо врегулювання конфліктів: «peacekeeping» і «peacemakihg» 
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«підтримання миру» і «зміцнення миру». Іноді ці поняття вживаються без 

необхідного врахування сутності миротворчої діяльності ООН. Деякі автори 

ототожнюють чи змішують ці поняття. Однак підтримання миру – це дії, 

пов’язані з розгортанням у районі конфлікту груп спостерігачів, військових 

контингентів і/або поліцейського, а часто й цивільного персоналу ООН з 

метою сприяння  дотриманню досягнутих домовленостей про припинення 

вогню. Зміцнення миру включає дипломатичні зусилля, пов’язані з 

організацією посередництва і/чи переговорів між сторонами конфлікту, 

спрямовані на досягнення мирної домовленості. Головна мета підтримання 

миру – припинити кровопролиття, роз’єднати конфліктуючі сторони. Цей 

механізм спрямований на остаточне врегулювання конфлікту політичними 

методами, шляхом переговорів та укладання відповідних угод. Примус до 

миру – військові операції чи погроза їх застосування з метою змусити воюючі 

сторони до миру чи стримувати їх [23, c. 70].   

 Потрібно також відмітити, що сьогодні поряд з миротворчими місіями 

та операціями, які відбуваються під егідою ООН  активно долучаються також 

і регіональні організації.    

 За даними дослідницького Центру міжнародного співробітництва 

(університет Нью-Йорка) у 2007 р. «блакитні шоломи» складали основу усіх 

миротворчих операцій у світі і складали до 48% усіх подібних сил, на другому 

місці за цим показником знаходиться НАТО – 38%. С. Ба та Б. Джонс, автори 

дослідження «Миротворчі Партнерства. Уроки та завдання координації у 

гібридних заходах (Peace Operations Partnerships. Lessons and Issues from 

Coordination to Hybrid Arrangements)», запропонували таку класифікацію 

миротворчих операцій за участю ООН та регіональних організацій: 

 1. «змінні операції» – миротворці однієї організації заміняють 

миротворців іншої. Наприклад, у Східному Тиморі від початку були введені 

міжнародні сили, основу яких склали австралійці, а згодом їх замінили сили 

ООН. У Ліберії спочатку миротворчі функції виконувались представниками 

ЕКОВАС, а згодом операцію перебрала на себе ООН. Так само, на 
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Балканському півострові поступово замінювались контингенти НАТО, ООН і 

ЄС [72, c. 121].   

 2. «паралельні операції» – різні структури діють одночасно на одній і тій 

самій території, а їх дії не узгоджуються, наприклад у Кот-д’Івуарі (ООН та 

Франція), Конго (ЄС і ООН), Косово (ООН і НАТО), Афганістані (НАТО, 

ООН та США);  

 3.  «інтегровані операції» –  на сьогодні найрідша форма, коли різні 

миротворці мають спільне командування. Наприклад, спільна операція ООН і 

Африканського Союзу у Дарфурі [72, c. 121].   

 Зазначимо, однак, що в контексті діяльності різного роду миротворчих 

місій дедалі частіше виникають питання стосовно ефективності таких 

операцій, та їх здатності врегульовувати та вирішувати збройні конфлікти. І 

для цього, на наш погляд, є достатньо  конкретні підстави. 

 Високопосадовці ООН Л. Брахімі та С. Ахмед підготували серію 

аналітичних доповідей про діяльність миротворців. У одному з них вони 

визначили проблеми, здатні загубити будь-яку з миротворчих операцій. 

Зокрема, невігластво (незнання місцевих умов, політичної та етнічної 

ситуації), грубість (прийняття рішень на основі власної думки або позиції 

однієї зі сторін, небажання враховувати нюанси ситуації), пристрасність 

(надання підтримки одній з конфліктуючих сторін), безсилля (нездатність 

виступити у ролі безпристрасного та конструктивного посередника), 

поспішність (прагнення вирішити короткострокові завдання, не беручи до 

уваги довгострокові наслідки та стратегічні цілі), відсутність гнучкості 

(нездатність реагувати і адаптуватись до змін), «ложні обіцянки» (нездатність 

переконати ворогуючі сторони у необхідності компромісів, спроби укласти 

заздалегідь не виконувані угоди) [72, c. 119].   

 Дослідник Д. Ріфф наголошує, що миротворчі операції у сучасному світі 

справа доволі ризикована, оскільки часто навіть найкращі устремління 

призводять до трагедій. Причина, на його думку, полягає у тому, що 

миротворці свідомо чи несвідомо підтримують одну із ворогуючих сторін або 
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«стають іграшкою» в руках держав, що обстоюють власні інтереси у зоні 

конфлікту [72, c. 119].  Яскраво підтверджують ці тези миротворчі операції, 

які здійснювалися під егідою ЄС (військова операція ЄС у колишній 

Югославський Республіці Македонія, місія ЄС по наданню допомоги у 

забезпеченні верховенства закону в Грузії, військові операції ЄС у 

Демократичній Республіці Конго та багатьох інших). 

 Усі перераховані операції виявили наступні проблеми: недостатнє 

застосування потужностей  ЄС  по так званому структурному запобіганню 

(довгостроковій політиці по стабілізації та усуненню конфліктних ситуацій). 

ЄС не здатен діяти самостійно у вирішенні вже прогресуючих конфліктів, але 

він володіє інструментом довгострокової політики стабілізації; недостатнє 

застосування військових ноу-хау для запобігання конфліктам; неузгоджені 

політичні підходи країн-членів; відсутність розуміння та прийняття політики, 

запобігання конфліктам в країнах-членах (найменшою є підтримка країн 

Південної Європи). Крім того, поки що Євросоюзу важко досягти єдності 

управління під час реагування на ту чи іншу кризову ситуацію. В якості 

прикладу можна навести діяльність Поліцейської місії ЄС у Македонії. 

Координація між інститутами ЄС ускладнювалась конкуренцією між місіями 

ЄС – Делегацією Європейської комісії і Європейським агенством з 

реконструкції. Країни-члени мають значні розбіжності в системах військового 

управління та контролю, ступені підготовки до військової взаємодії на 

оперативному рівні, морському та повітряному військовому транспортуванні. 

Однією з головних вад є також слабкість засобів військової розвідки. Беручи 

до уваги обмежені бюджетні можливості країн-членів ЄС, усунення цих 

проблем буде важко досягти. Таким чином, за останні роки ЄС зробив лише 

декілька кроків по розробці механізмів врегулювання конфліктів, багато 

залишається ще тільки на папері [12, c. 24].   

 Проаналізувавши основні теоретичні аспекти, на основі яких 

здійснюється більшість міжнародних миротворчих місій під егідою ООН та 
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ЄС, напрошується цілком логічне запитання: чи здатні взагалі миротворчі 

сили ООН сприяти  процесу врегулювання російсько-українського конфлікту? 

 Загалом ідея про введення миротворчого контингенту на окуповану 

Росією частину Донбасу почала обговорюватися ще з початку 2015 р. Зокрема, 

18 лютого 2015 р. Рада національної безпеки та оборони (РНБО) підтримала 

звернення тодішнього Президента України П. Порошенка до ООН та ЄС 

стосовно розгортання на території України міжнародної миротворчої місії з 

підтримання миру та безпеки. Так, 4 червня 2015 р. Верховною Радою України 

було прийнято закон про перебування підрозділів іноземних військ на 

території України. Ключовим пунктом в його основі стало те, що на територію 

України можуть бути допущені іноземні війська виключно за ініціативи 

України, або на її прохання та на підставі рішення ООН  або ЄС. При цьому 

законом заборонялося брати участь у можливих операціях країнам, які 

розв’язують проти України збройну агресію, що відповідно виключає участь 

у її складі представників РФ. 

  Проте, більш активного розвитку тема миротворців починає набувати з 

кінця 2017 – початку 2018 р.   

 Як зазначає дослідник Сергій Грабовський, про неї постійно нагадують 

громадянам України керівники владних структур, її озвучують учасники ледь 

не всіх міжнародних форумів, деталі її реалізації обговорюють між собою 

глави держав, включно з Росією, та їхні повноважні представники. Не відстає 

й експертне середовище, яке жваво дискутує про пов’язані з цією темою 

сюжети. Політики вже називають і чисельність майбутніх миротворчих сил – 

від 20 до 30 тисяч, іноді з розбивкою на категорії – мовляв, потрібні 20 тисяч 

військовиків, 5 тисяч поліцейських, 5 тисяч персоналу забезпечення. На загал, 

складається враження, що більшість політиків й експертів вважає введення 

міжнародних миротворчих сил на окуповану територію Донбасу ледь не 

панацеєю, що приведе до встановлення в регіоні миру та його наступної 

інтеграції до України. Але чи так усе просто? І чи не стане миротворча місія 
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на Донбасі не засобом руху до миру, а інструментом продовження 

дезінтеграції держави Україна? [32].   

 Спробуємо окреслити основні проблеми та ризики, з якими може 

зіткнутись Україна під час розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. 

 Загалом, коли ми говоримо про розгортання на території України будь-

якого миротворчого контингенту, ми повинні чітко усвідомлювати та дати 

відповідь на чотири ключових питання: 

 1). яким мандатом повинна володіти ця місія; 

 2). яким має бути ареал її роботи; 

 3).які будуть терміни, що стосуються її входження та виходу з 

окупованих території, після завершення конфлікту;  

 4). визначити її чисельний склад, а також окреслити представництво тих 

країн, що можуть делегувати своїх представників, для участі у місії. 

 Крім того, обговорюючи проблему про розгортання та реалізацію 

роботи будь-якої миротворчої місії, необхідно розуміти, що не все залежить 

від позиції та бажання в цьому процесі України.  

 Найперше потрібно звернути увагу на те, що для реалізації будь-якої 

миротворчої місії під егідою ООН, має існувати одностайне рішення Ради 

Безпеки ООН, що затверджує мандат місії. Проблема полягає в тому, що до 

складу Ради Безпеки ООН на постійній основі входить РФ, яка володіє правом 

вето, що фактично дає їй змогу блокувати проекти всіх змістовних резолюцій 

ООН, незалежно від рівня підтримки, чим користується цей проект. У такий 

спосіб, ми повинні розуміти: РФ блокуватиме будь-яку резолюцію, стосовно 

введення миротворчого контингенту на окуповану нею ж територію Донбасу, 

коли це не буде відповідати її інтересам. Росія зацікавлена у вирішенні 

конфлікту на Донбасі лише на своїх, неприйнятних для України умовах. Якщо 

миротворчі сили їй і потрібні, то тільки для реалізації власних геостратегічних 

і геополітичних інтересів. Це підтверджують постійні провокації та 

маніпулювання темою миротворців найвищим керівництвом ворожої нам 

держави. 
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 Наголосимо також на необхідності мандату яким володітиме місія, її 

складу й чисельності. Для прикладу, візьмемо балканський досвід, де 

миротворчі сили, з нашого погляду, відіграли ключову роль у процесі 

врегулювання збройних конфліктів під час югославських війн [58, с. 192] 

 Однією з арен збройного протистояння стала територія Боснії і 

Герцеговини. Після укладання Дейтонських угод 1995 року, які відкрили шлях 

до примирення у цій державі, там були розміщенні стабілізаційні сили НАТО 

(IFOR, згодом SFOR) зі 60 тис. «багнетів», половину яких становили 

американці. Мандат стабілізаційні сили мали якнайширший, вони були добре 

забезпечені сучасним озброєнням та технікою, а на додачу прикриті з повітря 

авіацією. Територія Боснії і Герцеговини сумірна за площею та населенням з 

«ОРДЛО», чисельність збройних формувань учасників протистояння була 

більшою, натомість важкої зброї вони мали менше, ніж зараз мають 

угрупування «ДНР» і «ЛНР» [32]. 

 Ще однією ареною жорстокого збройного протистояння в регіоні стало 

Косово. Його населення та територія приблизно вдвічі менші за «ОРДЛО». 

Для припинення бойових дій до Косова у червні 1999 р. було введено близько 

50 тис. військовиків KFOR («місії Косово»), також оснащених усіма видами 

важкої зброї. Вони мали не лише забезпечувати мир між албанцями та сербами 

Косова, а й контролювати кордони зі Сербією й Албанією [32].  

 Отже, в обох випадках миротворчі сили були значно чисельніші та 

набагато потужніші за озброєнням, порівняно з тим, які планують відправити 

на Донбас. І тут виникає наступне питання:  чи готовий сам Захід застосувати 

рішучіші дії стосовно тієї політики, що сьогодні здійснює путінський режим, 

аналогічно тим кроками, які були задіяні, для повалення злочинного режиму 

Слободана Мілошовича? І відповідь найімовірніша – «ні», ніж «так». На наш 

погляд, Захід достатньо мляво та нерішуче реагує на всі ті виклики й загрози, 

які сьогодні йдуть з боку Росії.     

   Крім того, за словами тодішнього голови комітету Верховної Ради з 

закордонних справах Ганни Гопко, українська влада, має передусім чітко 
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визначити, що вона хоче від миротворців, і затвердити своєрідний документ, 

«у якому має бути прописаний дозвіл на розгортання місії, де мають бути 

обговорені своєрідні червоні лінії». «Після ухвалення закону про деокупацію 

важливо, щоб українські дипломати виходили з таких нових понять як 

«російська окупаційна влада», «тимчасово окуповані території» тощо. Наші 

посли повинні чітко оперувати визначеннями, які є у законі, під час 

обговорення мандату миротворців ООН» [140]. 

 Необхідно чітко усвідомлювати, що миротворчі сили можуть стати лише 

одним з багатьох компонентів, вдала реалізація якого дасть змогу відновити 

суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Пояснити це можна 

тим, що незважаючи на те, що початок миротворчої діяльності Організації 

Об’єднаних Націй започатковано ще в 1948 р., і сьогодні миротворці 

перебувають у багатьох країнах світу,  результати їхньої діяльності не завжди 

мають позитивні наслідки. Як ми вже зазначали, існує достатньо велика 

кількість прикладів, коли миротворчі сили не стільки сприяли вирішенню 

конфлікту, скільки призводили до його «замороження» або до ще більшого 

загострення. Прикладом слугує діяльність миротворчих контингентів у Сомалі 

й Конго, коли миротворці ООН фактично перетворилися на одну зі сторін 

конфлікту і в підсумку ускладнювали процес його врегулювання. 

 Інший аспект, на який потрібно постійно звертати увагу, стосується того, 

що, попри сприятливу та виважену позицію України в цьому питанні, існує 

також інша позиція, якої дотримується Росія та підконтрольні їй бойовики. 

Україна зацікавлена у найшвидшому вирішенні існуючого конфлікту, 

натомість Росія має діаметрально протилежну позицію. Так, керівництво РФ 

наголошує: миротворці можуть перебувати виключно на лінії зіткнення, а 

механізм їх введення повинен повністю узгоджувався з владою псевдо 

республік, тим самим, намагаючись показати, що конфлікт має всі ознаки 

громадянської війни, а Росія виступає тільки в ролі посередника в цьому 

процесі.  
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 Тому, за словами колишнього міністра закордонних справ України 

Павла Клімкіна, –  «тільки шляхом збільшення тиску на Росію можна змусити 

її погодитися на розгортання миротворців на Донбасі. За його словами у Києва 

є спільне бачення із партнерами по ЄС щодо «дорожньої карти» та формату 

миротворчої місії на Донбасі. «Як він має виглядати? Це спочатку 

встановлення реальної безпеки – щоб не стріляли. Потім миротворців й 

міжнародна адміністрація отримують контроль над окупованим Донбасом – 

щоб там припинили існувати ці окупаційні адміністрації. І тільки потім – 

реальна підготовка до виборів» [68]. Міністр додав, що Україна відкрита для 

обговорення порядку та часових меж розміщення миротворців, але висуває 

принципову вимогу, що розміщення миротворчої місії має починатися не в 

окремих районах, а на всій території Донбасу одночасно [68].   

 Окрім того, на сьогоднішній день Україна вже розробила модель, 

стосовно структури майбутньої миротворчої місії на Сході України. На думку 

представників Міністерства з тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб, майбутня місія повинна включати в себе три компоненти, а 

саме: військовий, поліцейський та цивільний [14] (див. також додаток Б).  

 Отже, узагальнюючи потрібно на наш погляд, зазначити наступне – 

Україна повинна розглядати миротворчу місію на Донбасі виключно як один 

з багатьох елементів, вдала реалізація якого дасть змогу відновити суверенітет 

і територіальну цілісність нашої держави. Загалом потрібно надзвичайно 

обережно підходити до розгляду цього питання. Адже в світовій практиці 

існує чимало прикладів неефективного використання миротворчих 

контингентів, які не лише не сприяли вирішенню збройних конфліктів, а 

перетворювали їх в стадію затяжного, «замороженого» протистояння. У 

зв’язку з цим Україна повинна розглядати ідею  введення миротворчих сил на 

окуповану частину Донбасу тільки на вигідних для себе умовах. В іншому 

випадку ми можемо отримати ризик перетворення миротворчих сил на 

інструмент легалізації фейкових республік в очах світового співтовариства та 

їх поступове входження в правове поле України.      
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 Висновки до розділу  

 У цьому розділі дослідження ми розглянули проблему російської 

«гібридної» агресії, яка сьогодні становить пряму загрозу не лише для 

України, а й для всього цивілізованого світового співтовариства. Зокрема, 

зазначається, що збройна агресія РФ проти України призвела до порушення 

суверенітету й територіальної цілісності України і стала виявом серйозної 

інституційної кризи, що проявляється і в роботі ключових міжнародних 

структур та організацій, і в політиці окремих європейських країн. Окупувавши 

Крим і частину територій Донецької та Луганської областей, Росія практично 

поставила під сумнів дієвість всієї системи норм міжнародного права й 

міждержавних договорів.  

 Аргументовано, що метою РФ є отримання геополітичного реваншу за 

поразку часів «холодної війни» та закріплення за собою статусу ключового 

геополітичного гравця. З цією метою Росія впродовж багатьох років вдається 

до тактики розпалювання нових і підтримання вже існуючих конфліктів, 

поширення та фінансування в багатьох країнах популістських і анти-західних 

рухів. Зауважено, що геополітична експансія Росії ґрунтується на реалізації 

трьох основних складових:  

– військовій силі; 

– інформаційній пропаганді; 

– економічному підкупі та шантажі.  

  У зв’язку з цим, перед Заходом постає низка питань стосовно протидії 

ворожій російський агресії. Одне з них, яке має глобальний характер –  

проблема російсько-українського конфлікту та пошук дієвих механізмів його 

вирішення.  

 Зазначено, що в Україні впродовж останніх років розглядаються 

різноманітні варіанти та сценарії, спрямовані на звільнення окупованих 

Росією українських територій. Причому діапазон таких ідей надзвичайно 

широкий, починаючи від політико-дипломатичних і закінчуючи військовими 

способами звільнення окупованих регіонів. 
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 Зауважено, що особливу увагу варто звернути на «хорватський» досвід 

звільнення окупованих територій. Адже він включає та поєднує в собі, як 

політико-дипломатичні, так і силові механізми, які були реалізовані Загребом 

для відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями. Крім 

того, Україна може використати досвід Хорватії у питаннях, що стосуються 

діяльності міжнародного миротворчого контингенту в зонах конфлікту та дій 

держави у постконфліктній ситуації.  

 Наголошується, що можливу діяльність миротворчої місії потрібно 

розглядати виключно одним з багатьох елементів, вдала реалізація якого 

сприятиме відновленню миру в Україні. Пояснюється це тим, що в світовій 

практиці є чимало прикладів неефективного використання миротворчих 

контингентів, які свідомо стають на бік однієї зі сторін конфлікту, тим самим 

ще більше посилювали протистояння або ж переводили його в стадію 

затяжного «замороженого» протистояння. Не варто забувати і про логіку дій 

РФ, що намагатиметься використати миротворчу місію, виключно, у власних 

інтересах, намагаючись подати конфлікт як внутрішньою українською 

проблемою. Тому Україна повинна надзвичайно ретельно підходити до 

розгляду подібних питань, зокрема у випадках про склад, розміщення та 

правовий мандат яким наділятиметься міжнародна миротворча місія. Дана 

тема сьогодні є вкрай актуальною зважаючи на ситуацію в Україні, в умовах 

російської окупації східної частини нашої держави й півострова Крим, що 

фактично перебуває у володінні Російської Федерації. Відтак, варто ґрунтовно 

і широко досліджувати проблему діяльності та функціонування міжнародної 

миротворчої місії ООН в зонах протистояння.    
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ВИСНОВКИ 

 Здійснене дослідження політичних механізмів врегулювання 

«заморожених» конфліктів сучасності дало змогу дійти таких висновків: 

 1. Конфлікт як суспільно-політичне явище супроводжує людину 

впродовж всього часу становлення та розвитку людської цивілізації. У зв’язку 

з цим перші уявлення про природу та сутнісні особливості в розумінні 

конфлікту простежуємо ще в поглядах мислителів античності й первісного 

суспільства. Загалом, в історії суспільно-політичної думки сформувалося 

розмаїття підходів щодо осмислення цього надзвичайно складного та 

неоднорідного явища. Так, на початку ХХ століття виникли дві базові 

парадигми в розумінні конфлікту – функціоналістська (Е. Дюркгейм, Г. 

Спенсер, Т. Парсонс, Е. Мейо, В. Парето) та конфліктологічна (Г. Зіммель, К. 

Боулдінг, Л. Козер, Р. Дарендорф). Відбувалося творення конфліктології як 

самостійної наукової дисципліни, а також зароджувалися численні школи та 

напрями конфліктологічного спрямування,  поява яких обумовлена значним 

рівнем конфліктогенності в міжнародних відносинах, численних війнах, 

революціях та кризах, що мають глобальний геополітичний характер.  

 2.  На початку ХХІ століття природа соціальних і політичних конфліктів 

зазнала істотних змін. Яскраво простежується тенденція переміщення 

конфліктів із площини міждержавних відносин до сфери відносин між 

окремими групами, класами всередині держав. Причому, існує значна 

кількість «заморожених» конфліктів, які зі стадії відкритого збройного 

протистояння перетворилися на стадію затяжної політичної, економічної, 

інформаційної, військової боротьби, не маючи достатніх підстав для їх 

остаточного вирішення. Ускладнює зазначений процес і той факт, що дуже 

часто більшість сьогоднішніх конфліктів набули форм так званого 

«гібридного» протистояння. Це підтверджує російська агресія стосовно 

України, яка має не лише виключно військовий характер, а й проявляється у 

новітній формі «гібридної» боротьби, що, в свою чергу, потребує застосування 

особливого методологічного підходу в процесі розгляду та вивчення подібних 
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конфліктів. Фактично сучасний світ стоїть на порозі формування нового 

«гібридного» світоустрою, поява якого спровокована переважно агресивною 

політикою РФ. 

 3. Особливої напруженості останнім часом набули конфлікти, у 

розгортанні та поширенні котрих чітко простежуються чинники російського 

впливу, – Придністров’я, Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Карабах. 

Обґрунтовано, що наявність нестабільних зон на територіях пострадянського 

простору дає змогу Росії створювати додаткові можливості  для реалізації 

власних геополітичних інтересів та цілей. Унаслідок цього «заморожені» 

конфлікти перетворилися на один з ключових інструментів геополітичної 

боротьби, оскільки впродовж всього періоду існування зазначених конфліктів 

було проведено значну кількість мирних перемовин, у тому числі за участі та 

посередництва ключових західних міжнародних структур та організацій. Так, 

було розроблено десятки угод та мирних договорів, зокрема  «План Ющенка» 

щодо вирішення придністровського конфлікту, «План Саркозі» з 

врегулюванню російсько-грузинського протистояння, «Лісабонські угоди» та 

«Мадридські принципи», як основа вирішення вірмено-азербайджанського 

конфлікту. Проте, незважаючи на подібні зусилля, зазначені конфлікти й 

надалі продовжують існувати у формі «замороженого» протистояння, 

негативно впливаючи і на регіональну,  і на глобальну систему безпеки.  

 Після розпаду СРСР основною метою РФ є відновлення статусу 

провідного геополітичного гравця, яке, на думку її керівництва, можна 

досягнути через встановлення повного контролю над країнами, що її 

оточують.  Сьогодні цілком очевидно: попри значний внутрішній прогрес та 

здійснені реформи, євроантлантичні перспективи Грузії видаються достатньо 

примарними до того часу, поки не буде досягнуто згоди, стосовно остаточного 

вирішення абхазького та південно-осетинського конфліктів. Схожою 

залишається  ситуація навколо нагірно-карабахського конфлікту. Керівництво 

Вірменії усвідомлює: без підтримки Москви конфлікт у Карабасі може швидко 

завершитися на користь Азербайджану. Тому, отримуючи військову допомогу 
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та маючи економічні преференції з боку Росії, країна стає все залежнішою від 

свого більш впливового сусіда. Не менш важливе значення для Росії має і 

Придністров’я. Адже Придністров’я під час розширення НАТО на Схід і 

входження до складу альянсу Румунії перетворилося на достатньо важливий 

військовий форпост російських інтересів у цьому регіоні. З моменту 

виникнення конфлікту між двома берегами Дністра і дотепер на території 

Придністров’я продовжують залишатися збройні сили РФ, а враховуючи і 

факт окупації в 2014 р. території Кримського півострова, Росія фактично 

використовує обидва регіони в якості потужного військового аргументу в 

протистоянні з НАТО. 

 Відтак, нині склалися достатньо обмежені перспективи в процесі 

вирішення «заморожених» конфліктів на територіях пострадянського 

простору. З одного боку, це пояснюється тим, що, незважаючи на численні 

спроби вирішити конфлікти за останні три десятиріччя внутрішні розбіжності 

в цих регіонах лише поглиблювалися. З іншого боку, над кожним з зазначених 

конфліктів тяжіє зовнішній чинник, представлений переважно позицією РФ, 

яка розглядає проблемні регіони виключно через призму своїх внутрішніх та 

зовнішніх інтересів. Причому, постійний політичний, економічний та 

військовий вплив РФ практично унеможливлює процес демократичних 

перетворень всередині самих проблемних регіонів, що становить ключову 

умову в процесі вирішення існуючих конфліктів.  

 4. Не менш складною на сьогоднішній день залишається проблема 

неврегульованості кіпрського «замороженого» конфлікту, який став яскравим 

прикладом неефективності застосування міжнародних перемовних форматів 

та посередництва міжнародних організацій у процесі подолання таких 

конфліктів. Незважаючи на те, що активну участь у його вирішенні бере 

найвпливовіша міжнародна організація – ООН, на базі якої розроблено та 

прийнято близько 130 резолюцій єдиного позитивного результату, що вдалося 

досягти понад 40-річну історію конфлікту, стало формування на Кіпрі 

ефективної буферної зони між конфліктуючими сторонами. Це сприяло 
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процесові припинення активних бойових дій, але жодним чином не наблизило 

Кіпр до політичного врегулювання наслідків багаторічного конфлікту. Як і у 

випадку з конфліктами на територіях пострадянського простору, в кіпрському 

також активно фігурує зовнішній чинник. Він пов’язаний переважно з 

позицією Туреччини та Греції, для котрих острів має надзвичайно важливе і 

політичне, і економічне значення, а тому процес вирішення кіпрського 

конфлікту залежить від політичної волі та позицій, яких дотримуватимуться 

зазначені країни.  

 Враховуючи складну зовнішню специфіку та достатньо глибокі 

політичні, етнічні, релігійні й культурні відмінності, що проявляються між 

грецькою та турецькою частинами острова,  чи не єдиним механізмом, що 

сприяв би процесові політичного врегулювання конфлікту є план, який 

передбачає створення на острові Об’єднаної Кіпрської Республіки з двох 

автономних частин. Фактично це – своєрідна швейцарська модель побудови 

устрою держави, яка б враховувала та забезпечила інтереси кожної зі сторін 

конфлікту. Причому зважаючи на достатньо вигідне географічне положення 

та наявності багатих природніх ресурсів, таке об’єднання могло би 

забезпечити серйозні економічні переваги та сприяти перетворенню 

об’єднаного Кіпру на одну з найзаможніших країн Європи.  

 5. Складним і дискусійним у системі міжнародно-правових відносин 

залишається питання стосовно пошуку механізмів урегулювання косовського 

«замороженого» конфлікту. Після завершення війн на території колишньої 

Югославії Косово – єдиний регіон, чий політико-правовий статус потребує 

остаточного визначення. Адже, окрім внутрішньої регіональної напруги, 

конфлікт між Белградом та Приштиною негативно позначається на 

глобальному рівні, становлячи значну загрозу для всього Балканського 

регіону.  

 Важливість розгляду зазначеної проблеми полягає  в тому, що Косово 

стало своєрідним викликом для всієї системи міжнародно-правових відносин, 

засвідчивши певну двозначність у трактуванні норм і правил, які регулюють і 
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забезпечують основи міжнародного ладу. Попри те, що в 2008 р. США й 

більшість країн членів ЄС та НАТО визнали факт утворення суверенної 

держави Косово, існує низка країн, котрі виступають категорично проти цього 

рішення. Переважно країни, які заперечують незалежність Косова, вважають, 

що це рішення створює особливий прецедент в системі міжнародно-правових 

відносин і може спровокувати відцентрові тенденції в інших проблемних 

регіонах. І такі ідеї не є безпідставними. Наприклад, Росія вже впродовж 

тривалого часу спекулює на косовській проблемі, намагаючись за таким  

принципом домогтися визнання для Придністровського, Абхазького та 

Південноосетинського регіонів. Фактично конфлікт у Косово перетворився на 

один з ключових інструментів геополітичного суперництва на міжнародній 

арені, засвідчивши, що діяльність міжнародних організацій ефективна 

переважно там, де це збігається з інтересами та політичною волею провідних 

держав світу. Тому, в сучасних умовах ключові міжнародні безпекові 

структури повинні мати набагато ширший спектром повноважень, аби 

ефективно діяти в інтересах всього світового співтовариства, зокрема у тих  

випадках, коли йдеться про врегулювання подібних конфліктів.  

 6. Наявність на політичній мапі світу низки «заморожених» конфліктів 

засвідчує неготовність західних політичних організацій і безпекових структур 

вирішувати проблеми, які існують в ХХІ ст. Збройна агресія Росії проти Грузії 

2008 р. та проти України 2014 р. стала найпоказовішим виявом інституційної 

кризи в політиці ЄС. З розпадом СРСР на Заході завчасно повірили в 

закінчення «холодної війни». ЄС та США основну увагу зосередили на 

проблемах Китаю, Корейського півострова та боротьбі з ісламським 

тероризмом, не помічаючи, що біля самих кордонів ЄС та НАТО існує 

набагато більша загроза. Пошук шляхів розбудови нової системи міжнародних 

відносин виявився неефективним, і це дало змогу РФ за короткий період 

відновити свою роль як впливового геополітичного гравця. Сучасні західні 

міжнародні структури та організації виявилися неготовими до подібного 

розвитку подій. Росія нині намагається протиставити та нав’язати своє бачення  
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побудови світоустрою, в основу якого покладено «гібридні» інформаційні, 

політичні, економічні й військові технології. Причому, своїми нерішучими 

діями Захід спонукає РФ до агресивніших кроків. Лише за останні 10 років 

Росія окопувала території двох незалежних держав, здійснила численні кібер і 

терористичні акти, в багатьох країнах світу підтримує та фінансує численні 

анти-західні рухи. І це – незначний перелік злочинів, скоєних сучасним 

кремлівським режимом. 

 7. Українська держава опинилася на передовій боротьби з російською 

агресією, захищаючи суверенітет і безпеку не тільки власної держави, а й 

усього Західного світу. Перебуваючи шостий рік у стані неоголошеної війни, 

в Україні розробляються різноманітні варіанти стосовно кроків, що 

сприятимуть процесові звільнення окупованих Росією територій. Особливу 

увагу в цьому контексті варто приділити хорватському досвіду звільнення 

окупованих територій у період югославських війн. Цей досвід може слугувати 

для України успішним прикладом і в сенсі реалізації політико-дипломатичних,  

і силових методів, які здійснив Загреб у процесі деокупації та інтеграції 

захоплених регіонів. Україна вже сьогодні може використовувати досвід 

Хорватії в питаннях, щодо соціального захисту населення та роботи з 

внутрішньо-переміщеними особами, ведення інформаційної політики в 

умовах гібридних загроз, вивчати питання, пов’язані з процесом надання 

амністії, відбудови інфраструктурних об’єктів, розмінування територій та 

роботи, яка пов’язана з реформуванням силових структур та ЗСУ, мирною 

реінтеграцією територій в умовах присутності миротворчого контингенту 

ООН.  

 Причому, потрібно усвідомлювати, що в міжнародній практиці є чимала 

кількість прикладів неефективності миротворчих місій, коли миротворці не 

стільки сприяли процесові вирішення конфлікту, скільки загострювали його 

або переводили в стадію «замороженого» протистояння. Тому миротворчу 

місію не варто розглядати як певну панацею, що одразу ж приведе до миру й 

сприятиме процесові врегулювання конфлікту. Перш ніж погоджуватися на 
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розгортання тієї чи іншої місії, необхідно визначити чіткі критерії стосовно її 

чисельного складу, мандату, яким вона наділяється, та території, на котрі 

поширюється її діяльність. Не можна забувати і про ризики, пов’язані з 

діяльністю РФ та її намаганням використовувати миротворчі сили у власних 

політичних інтересах, що полягають у легалізації так званих «ЛНР» та «ДНР»  

в очах світового співтовариства їх поступове входження у правове поле нашої 

держави. 

  Україна повинна розглядати ідею з введенням миротворчих сил на 

окуповану частину Донбасу лише на своїх, вигідних умовах. А вони, вочевидь, 

є такі: для успішної реалізації цієї місії важливо, аби до її складу було  введено 

не менше 40-50 тис. осіб особового складу, які  потрібно розмістити на всій 

окупованій частині Донбасу, в тому числі непідконтрольній Києву частині 

українсько-російського кордону. Крім того, вони мають бути достатньо 

оснащені для ефективного виконання завдань і функцій, що на них 

покладаються. Стосовно складу місії, то її повинна  визначатися ООН, але до 

складу місії в жодному випадку не можуть входити представники РФ, а також 

країни, з якими вона має спільні військові договори.  
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