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АНОТАЦІЯ 

Швечикова-Плавська Я.П. Трансформація європейського регіонального 

комплексу безпеки в постбіполярний період. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04. – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2017. 

        Безпека сучасного світу вже являє собою кардинально відмінне 

явище від того, яким воно було у ХХ столітті. Вже понад двадцять років світ 

стоїть перед загрозами економічного, інформаційного, соціального та інших 

некласичних видів. Разом з цим виклики безпеці у класичному розумінні 

продовжують бути актуальними на порядку денному акторів міжнародної 

системи. На перший план виходить регіональний рівень безпекової системи 

відносин, де загрози є однаково небезпечними для географічно близьких 

держав. 

Автор розглядає особливості «security studies»/безпекових досліджень, 

які на початку ХХІ століття почали виокремлюватися в окрему галузь, де 

присутні власні підходи, апарат, методологія. Серед основних підходів 

виділяють реалізм, лібералізм, критичну теорію, теорію ігор, конструктивізм з 

їхніми відгалуженнями.  

Теорія регіональних комплексів безпеки є результатом синтезу 

неореалізму та конструктивізму, результатом наукового доробку 

представників Копенгагенської школи міжнародних відносин. Дослідження з 

використанням даної теорії надає можливість зосередитися на ролі 

міжнародних інституцій у фіксуванні таких взаємодій. 

У дисертації окреслені особливості формування регіональних 

безпекових формацій на зазначеному просторі. Безпекові формації на 

європейському просторі почали формуватися раніше ніж в інших регіонах 
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світу. Довгий час даний регіон був центром, в якому формувалися тенденції, 

які розповсюджувалися не тільки в регіоні, але і в межах глобальної системи.  

Автор зазначає, що в різні періоди функціонування безпекові формації 

на даному просторі мали різне коло учасників. Найбільш широким 

представництво було за часів Віденського концерту, коли Російська імперія 

стала одним з центрів сили європейської системи. Після Першої світової війни 

система почала розпадатися на дві частини, що було закріплено після Другої 

світової війни розділенням Німеччини та держав Центральної Європи. 

Блокове протистояння та Холодна війна закріпили таке розділення, 

пригнітивши процеси регіональної безпекової динаміки в Європі. Після 

розпаду системи протистояння між НАТО та ОВД, з початком перехідного 

періоду, почали виділятися РКБ, проте окремі: Європа-ЄС та комплекс 

навколо РФ. В такому вигляді безпекова структура проіснувала до 2008 року, 

коли почав формуватися комплекс регіональної безпеки 

загальноконтинентальний з конфліктом у своїй основі. 

Комплекс Європа-ЄС є однополюсним утворенням, де єдиний полюс 

представлений інституціями. Унікальність такої будови складається в тому, 

що хоча і в різній мірі, але в рамках цього полюсу присутні всі без 

виключення держави які належать до РКБ, адже таким полюсом виступають 

наднаціональні структури сформовані учасниками РКБ в різних сферах 

діяльності комплексу. 

В свою чергу РКБ, який сформувався навколо РФ після розпаду СРСР, 

будувався як централізована формація з державою-лідером всередині. 

Динаміка взаємодії була високою, проте напрямки як правило обмежувалися 

зв’язками між РФ як центральною державою та іншими учасниками 

комплексу - з кожним окремо. Держави поєднували тісні економічні, 

політичні, соціальні взаємозв’язки, що було передумовою тісної взаємодії по 

багатьох напрямах.  

Основним інструментом РФ з побудови лояльних відносин з державами 

регіонального комплексу було фактичне втручання у внутрішні справи цих 
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держав і підтримка лояльних політичних еліт, а також участь у етнічних або 

сепаратистських конфліктах в державах комплексу.  

Вочевидь РФ обрала формат «жорсткого» регіоналізму. Росія практично 

змушувала держави обирати між участю в структурах під її керівництвом та в 

регіональних об’єднаннях західноєвропейського простору. Такий підхід 

протягом перехідного періоду, зважаючи на високий рівень зв’язності 

політичних, економічних, соціальних систем держав працював з помірною 

ефективністю. Проте, вже наприкінці 2000-х років стало зрозуміло, що 

комплекс Європа-ЄС набуває все більшого потенціалу притягування держав 

межового простору, США активно співпрацюють з державами в Центральній 

Азії, тож комплекс почав розкпадатися. 

В диссертації проаналізовано концепції нового атлантизму та 

континенталізму, що стали двома альтернативами розбудови системи безпеки 

на Європейському континенті після завершення Холодної війни. Обидва 

підходи є політичними концепціями і відрізняються тим, яку роль відводять 

Східноєвропейським державам та РФ у системі відносин у Великій Європі. 

Відповідно, новий атлантинзм закладає антегонізм з РФ, на якому будується 

західна солідарність, а континенталізм спирається на включення держави до 

європейської системи відносин. 

Ситуацію перших двох десятиліть після закінчення Холодної війни, 

коли виділялися два РКБ можна розглядати як транзитну, адже такий підхід 

диктувався зокрема неврегульованістю ситуації в міжнародних відносинах 

після завершення існування певного історичного етапу міжнародної системи.  

Система безпеки на Європейському континенті у 1990-ті року була 

сформована за атлантичним зразком, тобто зберегла структури періоду 

біполярного протистояння. На думку автора, така система була приречена на 

ревізію. Проте цей процес міг пройти мирним шляхом за умови відповідної 

волі держав-лідерів.  

На думку дисертантки, Договір про європейську безпеку є основою 

російського бачення нової континентальної архітектури безпеки. Проекти 
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вищевказаного договору були ініціативою з боку РФ долучитися до лав 

держав європейського безпекової структури. РФ була відстороненою від 

євроатлантичних процесів, а також від процесів європейської інтеграції, 

втративши всі можливі засоби прямого впливу на формування нових правил та 

принципів функціонування безпекового комплексу, який поступово почав 

включати держави, що не так давно належали до ареалу впливу Радянського 

Союзу. Таким чином, Російська Федерація прагнула відновити авторитет, 

втрачений після розпаду СРСР, або принаймні отримати місце за столом 

переговорів серед безпосередніх учасників. Конфлікт у центрі даного 

комплексу безпеки є не тільки конфліктом за сфери впливу, але і конфліктом 

атлантичного бачення європейської безпеки, де домінують ЄС та Сполучені 

Штати як держава-інсайдер і де немає адекватного місця для Росії, бачення з 

позиції переможців у системному конфлікті; і континентального бачення - 

концепції об’єднаного на паритетних засадах Європейського континенту, де 

рівні місця передбачені ЄС і Росії з відповідним місцем для США. 

Конфлікт закладений у ядро нового комплексу безпеки розвивається на 

декількох рівнях. Крім того, що він оформився в чітку військову кризу це ще і 

ідеологічно-ціннісний конфлікт.  

Таким чином, безпекова архітектура в Європі з 1990-го року до 

сьогоднішнього дня пройшла етап невизначеності і знаходиться на етапі 

завершення оформлення єдиного комплексу регіональної безпеки. До 2008 

року на просторі можна було виділити два регіональні комплекси - Європа-ЄС 

та комплекс навколо РФ. У 2008 році почався період об’єднання комплексів 

навколо конфлікту, що зародився на просторі спільного сусідства. Структурно 

цей конфлікт розвивається на декількох напрямках (економічний, 

енергетичний, політичний), проте найбільш щільне зосередження векторів 

протистояння наразі спостерігається в українському конфліктному вузлі.  

Ключові слова: регіональний комплекс безпеки, безпека, Європейський 

Союз, Російська Федерація, сик'юритизація, безпекові загрози. 
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АBSTRACT 

Shvechykova-Plavska Y.P. Transformation of the European regional security 

complex in the post-bipolar period. - Qualification scientific thesis. Manuscript. 

The thesis for the Candidate Degree in Political Sciences. Specialty 23.00.04. 

- political problems of international systems and global development. - Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. - Kyiv, 2017. 

The security of the modern world is already a fundamentally different 

phenomenon than it was in the twentieth century. For over twenty years, the world 

faces threats to economic, informational, social and other non-classical species. At 

the same time, the security challenges in the classical sense continue to be relevant 

to the agenda of the actors of the international system. The regional level of the 

security system of relations, where the threats are equally dangerous for 

geographically close states, comes to the fore. The regional level of the security 

system of relations, where the threats are equally dangerous for geographically close 

states, comes to the fore. 

The author considers the peculiarities of security studies, which at the 

beginning of the XXI century began to be distinguished in a separate branch, with 

its own approaches, apparatus, and methodology. Among the main approaches are 

realism, liberalism, critical theory, theory of games, constructivism with their 

branches. 

The theory of regional security complexes is the result of the synthesis of neo-

realism and constructivism, the result of the scientific work of representatives of the 

Copenhagen School of International Relations. Research using this theory provides 

an opportunity to focus on the role of international institutions in fixing such 

interactions. 

The dissertation outlines the peculiarities of regional security formations in 

the specified space. Security structures in the European space began to emerge 

earlier than in other regions of the world. For a long time, this region was the center 

which spreads tendencies not only in the region but also within the global system. 
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The author notes that in different periods of the functioning of security 

structures in this space they had a different circle of participants. The widest 

representation was during the Vienna concert, when the Russian Empire became one 

of the centers of power of the European system. After the First World War, the 

system began to disintegrate into two parts, which was secured after the Second 

World War by the division of Germany and the states of Central Europe. Block 

confrontation and the Cold War consolidated such a division, suppressing the 

processes of regional security dynamics in Europe. After the collapse of the NATO-

Warsaw Pact confrontation system, with the onset of the transition period, the RSC 

began to stand out, but separate: complex Europe-EU and the complex around the 

Russian Federation. In this form, the security structure lasted until 2008, when the 

regional security complex began to be completely continental with the conflict on its 

basis. 

The Europe-EU complex is a unipolar formation, where the only pole is 

represented by institutions. The uniqueness of such a structure consists in the fact 

that in varying degrees within this pole there are all the states belonging to the RSC. 

In turn, the RSC, which was formed around the Russian Federation after the 

collapse of the USSR, was built as a centralized formation with the state-leader 

inside. The dynamics of interaction was high, but directions were usually limited to 

ties between Russia as a central power and other participants of the complex - with 

each separately. States combined close economic, political, social interconnections, 

which was a prerequisite for close cooperation in many areas. 

The main  Russian instrument for building loyal relations with the states of 

the regional complex was the actual interference in the internal affairs of these states 

and the support of loyal political elites, as well as participation in ethnic or separatist 

conflicts in the states of the complex. 

Obviously, Russia has chosen the format of "hard" regionalism. Russia has 

practically forced states to choose between participating in structures under its 

leadership and in regional associations of the West European space. This approach 

during the transition period, given the high level of connectivity of the political, 



   

 

8 

 

economic, social systems of the states, worked with moderate efficiency. However, 

already in the late 2000s, it became clear that the European-EU complex is gaining 

more and more potential for the attraction of the States of the boundary space, the 

USA actively cooperates with the states in Central Asia  so the complex began to 

disintegrate. 

The dissertation analyzes the concepts of new Atlanticism and continentalism, 

which became two alternatives to the development of the security system on the 

European continent after the end of the Cold War. Both approaches are political 

concepts and differ in the role that the Eastern European States and the Russian 

Federation have in the system of relations in Greater Europe. Accordingly, the new 

Atlanticism lays antegonism with the RF, on which Western solidarity is built, and 

continentalism is based on the inclusion of the state in the European system of 

relations. 

The situation of the first two decades after the end of the Cold War, when the 

two RSСs were allocated, could be regarded as transit, since such an approach was 

dictated, in particular, by the unreliability of the situation in international relations 

after the completion of a certain historical stage of the international system. 

The security system on the European continent in the 1990's was formed 

according to the Atlantic model, that is, it preserved the structure of the period of the 

bipolar confrontation. According to the author, such a system was doomed to 

revision. 

According to the dissertation, the Treaty on European Security is the basis of 

Russia's vision of a new continental security architecture. The projects of the above-

mentioned treaty were initiated by the Russian Federation in order to join the ranks 

of the states of the European security structure. Russia has been suspended from 

Euro-Atlantic processes, as well as from European integration processes, having lost 

all possible means of direct influence on the formation of new rules and principles 

for the functioning of the security complex, which gradually began to include states 

that were not so long ago belonged to the range of influence of the Soviet Union. 

Thus, the Russian Federation sought to restore the credibility lost after the collapse 
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of the USSR, or at least get a seat at the negotiating table among the direct 

participants. The conflict in the center of this security complex is not only a conflict 

of influence, but also a conflict of the Atlantic vision of European security, 

dominated by the EU and the United States as an insider state, and where there is no 

adequate place for Russia, a vision from the point of view of the winners in a 

systemic conflict; and continental vision - the concept of a united on a parity basis 

of the European continent, where equal seats are foreseen for the EU and Russia 

with the appropriate place for the United States. 

Conflict laid in the core of the new security complex develops on several 

levels. In addition to the fact that he took shape in a clear military crisis, it is also an 

ideological and value conflict. 

Thus, the security architecture in Europe from 1990 to the present day has 

seen a stage of uncertainty and is at the stage of completing the registration of a 

single complex of regional security now. By 2008, two regional complexes, the 

Europe-EU and the complex around the Russian Federation, could be distinguished 

in the space. In 2008, the period began to merge complexes around a conflict that 

originated in the common neighborhood. Structurally, this conflict develops in 

several directions (economic, energy, political), but the most dense concentration of 

opposition vectors is currently observed in the Ukrainian conflict unit. 

Key words: regional security complex, security, European Union, Russian 

Federation, securitization, security threats. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Безпека сучасного світу вже являє 

собою кардинально відмінне явище від того, яким воно було у ХХ столітті. 

Вже понад двадцять років світ стоїть перед загрозами економічного, 

інформаційного, соціального та інших некласичних видів. Разом з цим 

виклики безпеці у класичному розумінні продовжують бути актуальними на 

порядку денному акторів міжнародної системи. На перший план виходить 

регіональний рівень безпекової системи відносин, де загрози є однаково 

небезпечними для географічно близьких держав. Формування європейського 

безпекового простору наприкінці 1990-х - на початку 2000-х років 

супроводжувалося інерцією попереднього періоду стосовно позиції у ньому 

акторів східного флангу регіону. Проте зміни у структурі безпекової формації, 

які почалися у 2008 році і тривають понині, створили нові умови для 

формування принципово відмінного формату відносин в галузі безпеки на 

європейському континенті. 

Проблема дослідження безпекової організації світової системи 

міжнародних відносин полягає в обмеженості використання регіонального 

підходу у науковому і дослідницькому процесі. Дане дослідження спирається 

на системне бачення міжнародних процесів у сфері безпеки та покликане 

продемонструвати ефективність розгляду регіональних безпекових 

конструкцій, зокрема в Європі, в складі глобальної безпекової структури. 

Тенденція до поглиблення процесу регіоналізації та співіснування його з 

глобалістичними трендами повною мірою впливають на регіональний 

комплекс безпеки у Європі. На даному етапі важливо визначити структуру 

європейського регіонального комплексу безпеки для того, щоб підвищити 

ефективність аналізу загроз актуальних для визначеного кола учасників, а 

отже членів комплексу. 

Регіональний комплекс безпеки на просторі Європейського континенту 

має в своїй основі конфліктні відносини, що сформувалися внаслідок процесів 

розпаду світового та регіонального порядку періоду холодної війни. 
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Особливістю даного процесу є те, що практично безпекова структура в регіоні, 

яка склалася за попередні роки зазнає змін та ревізії у ключових принципах. 

Переформатування відбувається таким чином, що в регіоні з’являється новий 

полюсний актор, а на межовому просторі (на якому, зокрема, розташована 

територія України) формується площина перетинання конфліктних інтересів, 

навколо якої утворюється регіональний комплекс безпеки. 

Таким чином, тема даного дослідження, побудована на нетипових для 

вітчизняної наукової традиції підходах, є актуальною в контексті поповнення 

вітчизняного наукового доробку і виокремлення нових течій і бачень у 

вивченні проблематики світових безпекових процесів загалом і процесів 

побудови європейської структури безпеки зокрема.  

На даному етапі вітчизняна науково-політична думка має великий попит 

на дослідження європейських регіональних процесів в галузі безпеки, адже 

процес нового становлення української зовнішньополітичної діяльності 

потребує теоретичної бази для формування проєвропейських підходів і 

подальшої інтеграції України у європейський безпековий простір. Враховуючи 

географічне розташування України в регіоні, який наразі зазнає докорінних 

змін структури, дослідження може дати розуміння місця держави в новій 

формації та найефективнішої позиції в даному контексті. 

Віддаючи належне теоретичній і практичній значущості попереднього 

наукового доробку в сфері вивчення феномену регіональних комплексів 

безпеки, слід зауважити, що проблема висвітлення утворення єдиного 

регіонального комплексу з конфліктною основою на просторі всього 

Європейського континенту залишається спірною в науці про міжнародні 

відносини. Тому актуальність даної дисертаційної роботи визначається 

необхідністю комплексного вивчення трансформації європейського 

регіонального комплексу безпеки як структури нового типу на європейському 

просторі, а також виявленням закономірностей його функціонування. 

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

дослідження виконано в межах комплексної програми науково-дослідних 
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робіт Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових процесів 

глобалізації» (затвердженої на Вченій раді Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 20 червня 2011 року, протокол № 13) 

та науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка № 11БФ048-01 «Україна в 

міжнародних інтеграційних процесах» (зокрема, її підрозділу 1 «Україна в 

сучасних політичних та безпекових процесах»). 

Мета і завдання дослідження. Теоретичне значення, об’єктивно 

зростаюча практична проблема дослідження та стан вивчення проблеми 

визначили наступну мету дисертаційної роботи: розглянути етапи 

трансформації європейського регіонального комплексу безпеки після 

завершення біполярного протистояння. 

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення таких 

завдань дослідження: 

- виділити регіональний рівень безпеки як такий, де аналіз процесів є 
найбільш ефективним; 

- визначити місце конструктивістського та неореалістичного підходів до 
вивчення міжнародної та регіональної безпеки; 

- розкрити теорію регіональних комплексів безпеки як дієвий інструмент 
дослідження; 

- розглянути місце регіональних комплексів безпеки у становленні 
європейського міжнародно-політичного простору; 

- визначити особливості становлення та функціонування комплексу 
Європа-ЄС та комплексу, сформованого навколо РФ; 

- окреслити конфлікт політичних концепцій нового атлантизму та 
континенталізму в регіональному комплексі безпеки на Європейському 
континенті; 

- визначити характеристики конфліктних відносин, навколо яких почалося  
об’єднання комплексу Європа-ЄС та комплексу з центром в РФ у єдиний 
регіональний комплекс безпеки; 

- розглянути трансформацію єдиного регіонального комплексу безпеки на 
просторі Європейського континенту  

 Об’єктом дослідження є європейська регіональна безпека. 
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Предметом дослідження є трансформація комплексу регіональної 

безпеки в Європі після завершення біполярного протистояння. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють переважно період 

постбіполярності, оскільки, на думку автора, саме після завершення холодної 

війни в європейському регіоні почали формуватися комплекси безпеки, 

динаміка процесів в яких вже не залежала великою мірою від тенденцій на 

глобальному рівні. Разом з цим, при розгляді етапів розвитку європейського 

міжнародно-політичного простору автор вважав за потрібне виходити за 

вказані хронологічні межі, що дозволило пояснити походження особливих 

характеристик європейського безпекового регіону. 

Методи дослідження. Для вирішення завдань даного дисертаційного 

дослідження були використані загальнофілософські, загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження. Подібний методологічний плюралізм 

пояснюється багатовимірністю феномену регіональної безпеки загалом і 

явища регіональних комплексів безпеки зокрема. 

В основу методології роботи було закладено конструктивістський підхід 

міжнародної політичної науки у поєднанні з елементами неореалізму. 

Найбільш широке використання отримали описовий та пояснювальний 

методи, а також історичний та порівняльний аналіз динаміки формування та 

подальшого розвитку феномену комплексів регіональної безпеки. Ці методи 

дозволили прослідкувати еволюцію безпекового порядку на європейському 

просторі, а також причинно-наслідкові зв’язки між пройденими етапами та 

сучасним станом регіонального комплексу безпеки. 

Сек’юритизації та десек’юритизації загроз в європейському регіоні було 

приділено окрему увагу. Також широко використовувався секторальний підхід 

до розгляду регіональної безпеки, що є притаманним конструктивістській 

школі теорії міжнародних відносин. З огляду на специфіку предмету 

дослідження автором широко застосовується теорія регіональних комплексів 

безпеки, зокрема, у контексті розгляду чинників формування, особливостей та 
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основних функцій регіональних комплексів безпеки як окремого типу 

безпекових утворень. 

Крім того, в ході дослідження було застосовано низку методів сучасної 

політичної науки, використовуваних під час вивчення основних проблем 

міжнародних систем і глобального розвитку. Зокрема, функціональний аналіз 

дозволив продемонструвати високий ступінь взаємозалежності безпеки 

окремих держав та об’єднань в межах Європейського континенту, що 

безпосередньо дозволило визначити механізми утворення та принципи 

функціонування регіональних комплексів безпеки на європейському просторі. 

За допомогою використання компаративістського методу було проведено 

паралелі між регіональними комплексами безпеки, які в різні історичні етапи 

існували в межах європейського міжнародно-політичному просторі. 

Структурний аналіз феномену регіональних комплексів безпеки 

дозволив більш детально розглянути структурні складові регіональних 

комплексів безпеки, їхню взаємодію, функції кожної зі структурних одиниць і 

той ефект, який є результатом поєднання функціонального навантаження всіх 

структурних компонентів; а також виділити в досліджуваному явищі провідні 

системоутворюючі чинники, узагальнити та систематизувати отримані 

результати.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є 

цілісним дослідженням європейського регіонального комплексу безпеки та 

процесів його транформації, адже на основі проведеного аналізу теоретичного 

та емпіричного матеріалу автором: 

Уперше: 

1) надано авторський підхід до визначення меж і структури 

європейського регіонального комплексу безпеки; 

2) визначено особливості розвитку безпекових процесів на 

європейському континенті, які, за визначенням дисертанта, наразі призвели до 

формування єдиного регіонального комплексу безпеки з конфліктними 

відносинами всередині. 



   

 

18 

 

Удосконалено: 

3) окремі положення конструктивістського підходу щодо визначення 

етапів трансформації регіональних комплексів безпеки; 

4) теоретичне осмислення принципів утворення, побудови на 

функціонування регіональних комплексів безпеки, ядром яких є конфліктні 

відносини. 

Набуло подальшого розвитку: 

5)    визначення секторальності та багатовимірності регіональної безпеки 

6) дослідження причин та наслідків недосконалості постбіполярних 

підходів держав до побудови відносин у галузі безпеки; 

7) усвідомлення важливості інклюзивного підходу у вирішенні 

конфліктних та кризових явищ в сучасних міжнародних відносинах; 

8) визначення сучасних тенденцій розвитку європейського 

регіонального комплексу безпеки. 

 Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Теоретична вагомість даного дисертаційного дослідження визначається тим, 

що отримані в ході роботи над даним дослідженням висновки та результати 

можуть поглибити та розширити проблемне поле системних досліджень в 

галузі безпеки загалом та регіональних комплексів безпеки зокрема. 

Узагальнення, зроблені у теоретичній частині даного дисертаційного 

дослідження можуть бути використані в якості теоретичної бази для 

дослідження регіональних комплексів безпеки не тільки в Європі, але і в 

інших регіонах, у вдосконаленні понятійного та категоріального апарату 

подібних досліджень, а також для подальших досліджень процесів розбудови 

безпекової системи в Європі. Окремі теоретичні положення можуть бути 

застосовані в ході інших політологічних досліджень, включені до опорних 

матеріалів при підготовці навчальних посібників, наукових робіт, 

нормативних та спеціальних курсів політологічного та історичного 

спрямування у вищих навчальних закладах, зокрема «Міжнародні відносини 

та світова політика», «Регіоналізм та регіональна безпека», «Міжнародна та 
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європейська безпека», «Міжнародні системи та глобальний розвиток», 

«Сучасні тенденції світової політики», «Міжнародні конфлікти», «Сучасні 

європейські політичні теорії», «Зовнішня політика України», «Національна 

безпека України» тощо. 

 З практичної точки зору, вагомою можна вважати проведену роботу 

з розробки концептуального апарату вивчення регіональних комплексів 

безпеки, на основі якого можуть проводитися емпіричні дослідження цього 

феномену в різних регіонах та прослідковуватися зміни саме в Європі. Крім 

того визначений концептуальний апарат дозволяє проводити подальше 

узагальнення емпіричних даних щодо проблематики регіонального рівня 

безпекових досліджень. 

 Прикладне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть 

становити інтерес для Міністерства закордонних справ України, інших органів 

державної влади України при формуванні та впровадженні 

зовнішньополітичної стратегії України, розвитку співпраці з ЄС, НАТО та РФ. 

 Особистий внесок дисертанта. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою розробкою автора. Всі положення та висновки дослідження 

розроблено безпосередньо дисертантом. Публікації за темою дисертаційної 

роботи підготовлено автором самостійно. 

 Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження було апробовано на міжнародних науково-практичних 

конференціях, зокрема на наукових конференціях Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

- ХIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна», Інститут міжнародних 

відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ (02 квітня 2015 року); 

- Презентація результатів дослідження під час роботи літньої 

навчальної програми для молодих вчених на базі Одеського центру з питань 

нерозповсюдження за підтримки Шведської агенції з радіаційної безпеки. 
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Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса (13-15 

червня 2016 р.); 

- Презентація результатів дослідження на літній школі «Міжгруповий 

конфлікт та його вирішення – кейс України», Бременська міжнародна вища 

школа соціальних наук, м. Бремен, ФРН (27 червня – 2 липня 2016 р.); 

- Міжнародна науково-практична конференція “НАТО проти викликів 

сучасного світу після Варшавського саміту 2016 року”, Лодзьський 

університет, м. Лодзь, Республіка Польща (15-16 листопада 2016 р.); 

- Науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми 

розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти», 

Херсонський державний університет, м.Херсон, (17-18 квітня 2015 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, 

м.Київ (22 жовтня 2015 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Шевченківська весна» (Світове співтовариство: глобальні та 

регіональні виклики), Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса 

Шевченка, м.Київ (07 квітня 2016 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, 

м.Київ (27 жовтня 2016 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська 

весна», Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, м.Київ (30 

березня 2017 року).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових 

праць загальним обсягом 5,2 д.а. – 6 наукових статей (4,56 д.а.) у фахових 

виданнях (з них 3 статті у виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних) і 2 – в іноземних наукових виданнях, та 2 тези 

доповіді на наукових конференціях. 
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 Структура роботи. Структурно дослідження складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (365 найменувань) та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 216 сторінок, із яких 38 

сторінок - список джерел та літератури. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  

ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Основні підходи до вивчення явища міжнародної безпеки 

 

Безпека держав виступає одним з об’єктів аналізу міжнародно-

політичної науки. Як одна з ключових концепцій в теорії міжнародних 

відносин, «безпека» постійно трансформується і набуваючи нових ознак. На 

сьогодні існує низка теоретичних підходів до дослідження безпеки, однак всі 

вони переживають етап перегляду своїх основних принципів і постулатів, в 

результаті чого народжуються нові підходи. Це пов’язано з ускладненням 

міжнародних відносин в умовах глобалізованого світу взагалі і відносин у 

сфері безпеки зокрема. Аналіз нових явищ на міжнародній арені та їхній вплив 

на безпеку потребує інших інструментів дослідження, що призводить до появи 

нових підходів, зокрема міжгалузевих і міждисциплінарних. 

Поступово впродовж ХХ століття дослідження безпеки виокремилися в 

окрему галузь в західній науці – так звані Security studies, або безпекові 

дослідження [1].  Важливо зауважити, що подібне виділення є більш 

притаманним для західної науки, проте для даного дисертаційного 

дослідження є важливим в контексті визначення наукових підходів. Безпека у 

широкому розумінні як стан захищеності від загроз є предметом цього поля 

досліджень, де виділяються окремі підходи, притаманні як для науки про 

міжнародні відносини, так і для інших галузей знань: 

- реалізм (неореалізм),  

- лібералізм, 

- конструктивізм 

- теорія ігор, 

- дослідження миру, 

- критична теорія [2, c. 38]. 
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Кожен з вищенаведених підходів має окремі течії. Автор вважає 

необхідним розглянути особливості всіх перелічених підходів для того, щоб 

належним чином обгрунтувати ті, що використовуватимуться у 

дисертаційному дослідженні як домінуючі, тому реалізм та конструктивізм 

винесені окремо. 

Ліберальний підхід до дослідження безпекових питань бере свій початок 

у роботі І. Канта «Вічний мир», де філософ наголошує на тому, що запорукою 

мирних стосунків між державами є республіканські конституції [3].  Пізніше 

ліберальний підхід до вивчення безпеки вже перестав бути таким 

однозначним. Наприклад, Е. Моравчик вирізняє традиційний, комерційний та 

республіканський лібералізм [4], М. Дойл – міжнародний, комерційний та 

ідеологічний безпековий лібералізм [5, cc. 205-213]. У дослідженні більш 

детально наведена класифікація К. Наварі, який виділяє традиційний, або 

кантівський лібералізм, економічний лібералізм, демократичний лібералізм, та 

неоліберальний інституалізм [6]. 

І. Кант зазначав, що держави з республіканським устроєм є менш 

войовничими, адже задля початку війни має бути отриманий «дозвіл» від 

населення. Республіки, де визнається верховенство закону мають прагнути до 

встановлення такого самого порядку законності в міжнародних відносинах. За 

Кантом, такі республіки після певного періоду внутрішнього становлення 

перейдуть до безпосередньої лібералізації міжнародних відносин (що 

включатиме скасування армій, невтручання держав у справи одна одної, 

зникнення імперських прагнень) та створення федерації вільних держав, яка 

нестиме функцію системи безпеки. До такого стану мали призвести три 

передумови: республіканський устрій кожної держави; право міжнародної 

взаємодії має бути засноване на федерації вільних держав; право світового 

громадянства має бути обмежене умовами загальної гостинності [1]. 

Варто зазначити, що Кант відрізняв стан відсутності війни від 

започаткування позитивного миру. Тож, послідовники Канта називають його 

«винахідником миру» [8, c. 31]. У ХІХ столітті прихильники наукової традиції, 
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започаткованої І. Кантом обмежувалися критикою існуючих режимів за 

невідповідність кантівській ідеальній моделі. Р. Арон назвав ХІХ століття 

часом, коли ліберали не мали мирного плану [9]. 
Комерційний лібералізм, у свою чергу, має витоки з ідеї douce commerce 

або так званої «корисної комерції», що у ХІХ столітті з'явилася як 
альтернатива меркантилізму і агресивній економічній політиці, де збагачення 
одного актора передбачало обов'язкове зубожіння іншого. Вперше про зв'язок 
між антимеркантилістськими ідеями, теорією вільного ринку та миром написав 

англійський економіст А. Сміт у роботі «Дослідження про природу і причини 

багатства народів». Основні ідеї його роботи про «невидиму руку ринку» та 

про поділ праці (а точніше про розділення виробництва товарів та торгівлі), а 

також про роль добробуту держави у формуванні її миролюбності [10] заклали 

основу комерційного лібералізму. Пізніше Д. Рікардо додав до доктрини ідею 

про міжнародний поділ праці на основі порівняльних переваг держав [11, c. 

135]. 

У ХХІ столітті було проведено ряд досліджень, в яких було доведено, 

що економічна лібералізація є в 50 разів більш ефективною ніж політична 

демократизація суспільства для скорочення кількості військових конфліктів 

[12, c. 29-44]. Разом з цим економічна глобалістика стала частиною даної 

ліберальної течії, адже розмиття кордонів між державами, особливо в 

економічній сфері має забезпечити мирне співіснування народів в рамках 

єдиної економічної системи [13, c. 72-85]. 

Демократичний лібералізм відносно нова течія в рамках ліберального 

підходу. Бере свій початок від статті М. Дойла, що вийшла у 1983 році, в якій 

йшлося про те, що держави з демократичним ліберальним устроєм не воюють 

одна з одною [14]. Свій висновок М. Дойл зробив спираючись на список війн, 

що відбулися починаючи з 1816 року, складений Д. Сінгером [15]. Виявилося, 

що держави з демократичним устроєм не воювали між собою, за винятком тих 

конфліктів, коли демократичний режим в певній державі щойно було 

встановлено. Дж. Оуен акцентував, що ідеологічно ліберальні демократичні 

режими схильні довіряти державам з такими самими режимами і не бачать 
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необхідності у війні з ними. Проте, з державами, які вважаються не 

демократичними відносини будуються на основі недовіри і підозр, які 

змушують інколи вважати, що війна з такими не демократичними державами 

входить до національних інтересів [16]. 

Не дивлячись на розгалуженість поглядів в рамках даної течії 

однозначно, що забезпечення безпеки потребує якомога ширшого 

розповсюдження ліберальних демократичних інституцій у державах світу, що 

в майбутньому забезпечить однорідність режимів в державах, які зможуть 

дійти необхідного для створення світової системи безпеки консенсусу. 

Неоліберальний інституціоналізм зосереджений на ролі міжнародних 

інститутів у вирішенні конфліктів. Р. Кеохейн та Р. Аксельрод започаткували 

даний напрямок і зосередили увагу на ролі міжнародних організацій у 

вирішенні конфліктних питань між державами [17, 18]. Міжнародні 

організації не здатні керувати анархією в міжнародних відносинах, проте 

здатні вплинути на середовище системи, а також на поведінку акторів. 

Аксельрод приділив особливу увагу умовами, за яких держави, якими керують 

егоїстичні інтереси, починають співпрацювати, а також зацікавленості акторів 

у використанні інститутів співробітництва, які були дієвими одного розу, знов. 

В основі неоліберального інституціоналізму лежить ідея про те, що у високо 

інституціоналізованому середовищі, наповненому інформацією, правилами та 

формальними структурами, актори відчувають себе у безпеці і схиляються до 

співробітництва більше ніж до конкуренції. 

Наступним підходом, що нині використовується у безпекових 

дослідженнях є теорія ігор. У суспільні науки, як і в усі інші дана теорія 

прийшла з економіки. Авторами даної ідеї, яку було викладено в 1944 році у 

книзі «Теорія ігор та економічна поведінка», є Дж. Ньюман та                            

О. Моргенштерн [19]. 

Гра – це будь-яка ситуація, де результат залежить від вибору гравців. У 

безпекових дослідженнях гравцями вважають акторів міжнародних відносин 

(здебільшого держави, коаліції держав), а також агентів, що їх представляють 
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(президенти, прем'єр-міністри, міністри закордонних справ і т.д.). Враховуючи 

те, що теорія набула свого розвитку за часів Холодної війни, більшість 

ситуацій розглядалися з точки зору гри з нульовою сумою, що означає 

полярність інтересів учасників гри. Пізніше ж стало зрозуміло, що частіше в 

міжнародних відносинах сторони мають як діаметрально протилежні інтереси, 

так і спільні. Таким чином в безпекових дослідженнях почав домінувати 

концепт гри з ненульовою сумою [20, сc. 58-59]. Ідея про те, що спільні 

інтереси можуть бути наявними у сторін конфлікту є ключовою у доробку 

нобелівського лауреата 2005 року Т. Шеллінга за його власними словами [21]. 

Особливістю міжнародного політичного простору як поля гри є 

відсутність авторитету верховної влади, тобто актори–гравці не можуть 

постійно слідувати обраній одного разу стратегії і дотримуватися 

домовленостей. Такі відносини підпадають під категорію не кооперативних 

ігор. 

Досить широко використовується теорія ігор у безпекових дослідженнях 

таких проблем як становлення та ескалація конфліктів [22], ефективність 

систем протиракетної оборони [23], створення альянсів [24], динаміка гонок 

озброєнь та контролю над озброєннями [25], поширення тероризму [26]. 

Проте, найбільш широким полем використання даного підходу в рамках 

безпекових досліджень є проблематика стримування озброєння [27]. 

Галузь безпекових досліджень, яку називають дослідженнями миру 

(“peace studies”), зосереджена, зокрема, на вивченні можливості досягнення 

миру мирним шляхом [28]. Її засновником та головним адептом вважають Й. 

Галтунга.  

Мир розглядається у двох вимірах: мир негативний, тобто відсутність 

війни, фізичного насилля як такого, та мир позитивний, що є результатом 

інтеграції суспільства, явищем більш прогресивним і залежним від волі 

акторів [29]. Поряд з даними концепціями з’явилися концепції прямого, 

структурного та культурного насилля. Пряме насилля означає вплив на об’єкт 

з метою нанесення безпосередньої шкоди, або обмеження дії. Структурне 
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насилля передбачає стан, коли вчиняється вплив на соматичну та розумову 

реалізацію індивідів таким чином, що рівень їхньої потенційної реалізації 

знижується [30]. Під категорію ж культурного насилля підпадають ті аспекти 

культури, символічної сфери людського буття, що представлені релігією, 

ідеологією, мистецтвом, мовою, наукою, які можуть бути використані для 

виправдання та легітимізації прямого та структурного насилля [31]. 

Відповідно, кожна з вищенаведених категорій насилля у роботах 

представників течії кінця ХХ століття отримала категорію антипод: прямий 

мир, структурний мир та культурний мир.  

Прихильники даного напряму зосереджують дослідження не на 

необхідності повної відсутності конфліктів, проте на скороченні та 

можливому уникненні насилля у всіх проявах. 

Розвиток дослідження миру набули в 1950-ті роки практично одночасно 

в Сполучених Штатах та в Європі. Ключовим етапом у становленні даного 

напряму досліджень стало започаткування Міжнародного інституту 

дослідження миру в Осло в 1959 році, а також Стокгольмського міжнародного 

інституту з дослідження миру та Журналу досліджень миру у 1964 році під 

редакцією Й. Галтунга. 

Одним з найновіших підходів в рамках безпекових досліджень є 

критична теорія. Проте, виокремившись в окрему течію лише у 1990-х роках, 

даний напрям бере свій початок від альтернативних політичних течій, що 

виникли ще під час холодної війни: появі Руху неприєднання, альтернативних 

теорій економічного розвитку. Філософський початок даної теорії виходить з 

неприйняття позитивізму, а саме можливості розділення суб’єкту та об’єкту 

пізнання. Звідси виходить теза про те, що будь-яке знання є соціально 

детермінованим, тобто за самим визначенням не може бути об’єктивним. 

Замість об’єктивності, знання варто оцінювати за критерієм потенціалу 

емансипації людини від насилля та експлуатації через залучення соціальних 

структур. 
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Ключовою концепцією даного підходу є деривативність безпеки, що 

означає плюралізм розумінь самого поняття “безпека” різними соціальними 

групами та індивідами всередині однієї політичної системи [32]. Відповідно, і 

поняття загрози різниться. Даний підхід відрізняється відсутністю 

державоцентричності, що є характерною ознакою традиційних безпекових 

досліджень [33].  

На думку представників критичної теорії такі категорії як “загроза”, 

“національні інтереси”, “баланс сил” є не скільки фактами соціального життя, 

скільки соціальними конструктами, продуктами взаємодії різних політико-

економічних сил у визначену історичну епоху. Таким чином, завдання 

критичної теорії полягає в тому, щоб прослідкувати історичну еволюцію 

подібних понять і таким чином розкрити їхню штучність [34, cc. 139-140]. 

Прихильники критичної теорії стверджують, що теорія як така має 

структурувати знання, які будуть застосовані на практиці визначеним чином. 

Тобто, наголошують на невід’ємності теорії та практики. Спираючись на цю 

ідею, Р. Кокс критикує позитивістські теорії (реалізм, неореалізм, лібералізм і 

т.д.) як проблемноорієнтовані, тобто націлені виключно на вирішення проблем 

в рамках соціальних і політичних структур, таким чином перешкоджаючи 

емансипації індивіда [35]. 

Адепти критичної теорії використовують марксистську тезу про те, що 

структурною причиною війн та конфліктів є домінування капіталістичної 

системи. Разом з тим представники даної течії не розглядають проблеми 

міжнародної безпеки через призму міждержавних відносин, роблячи наголос 

на тому, що держава втрачає поступово монополію на насилля [36, c. 124]. 

Реалізм та конструктивізм будуть розглянуті нижче. Виділені ці підходи 

окремо, адже саме поєднання цих двох течій стоїть біля витоків теорії 

регіональних комплексів безпеки. 

Реалізм як підхід стоїть біля витоків понятійного апарату в безпекових 

дослідженнях, особливо це стосується таких ключових концепцій як “війна”, 

“конфлікт”, “національні інтереси”. Не дивлячись на те, що нині реалізм став 
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розгалуженою течією (класичний реалізм, неореалізм та його похідні: 

наступальний структурний реалізм, оборонний структурний реалізм), 

незмінними для всіх них залишаються ключові принципи, закладені в роботі   

Г. Моргентау “Політичні відносини між націями: боротьба за владу та мир” 

[37], яка вийшла 1948 року. 

Представники класичного реалізму пояснюють конфліктність  

міжнародних відносин особливостями людської природи, та схильністю 

людей, що знаходяться в конкретний момент при владі, до відповідної 

поведінки. У всіх своїх діях на міжнародній арені держави керуються 

власними національними інтересами, що базуються на критеріях влади та 

могутності. Реалісти також наголошують, що універсальні моральні принципи 

не можуть бути застосовані до визначення ефективності дій на міжнародній 

арені [38]. 

Засновником неореалізму вважають К. Волтса. Саме він вивів на перший 

щабель цього напряму досліджень тезу про те, що системи складаються зі 

структури та юнітів. К Волтс охарактеризував структуру системи як принципи 

організації складових системи міжнародних відносин у комплексі з ознаками 

які відрізняють ці складові одна від одної.  
Неореалістичний підхід спирається на низку основних положень 

класичного реалізму адаптуючись до вимог сучасної науки. Варто виділити 

основні принципи неореалістичного підходу стосовно розгляду структури 

міжнародної безпеки, які до того ж набули широкого використання у даному 

дисертаційному досліджені. По-перше, йдеться про державоцентричність. Не 

дивлячись на те, що в останні два десятиліття наука про міжнародні відносини 

визначає акторів не менш впливових, ніж держави, неореалістичний підхід як 

такий базується саме на ствердженні того, що держава була і залишається 

єдиним актором, чий вплив насправді позначається на безпековому вимірі 

міжнародних відносин. Другим засадничим принципом є полярність як 

основна характеристика міжнародної системи.  
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На думку неореалістів, глобальна політика формується в більшій мірі 

великими ніж малими державами [39, cc. 72-73]. Якщо у відносинах великих 

держав виникають тертя, то більшість світових акторів відчуватимуть 

наслідки цього на собі. Якщо зосередити увагу саме на відносинах між 

великими державами, можна зробити висновок про існування двох ідеальних 

типів конфігурації цих відносин: баланс сил і колективна безпека. На практиці 

частіше зустрічається поєднання цих двох моделей. 

Першим типом взаємодії великих держав є модель балансу сил у 

чистому вигляді. Представники оборонного реалізму наголошують, що 

держави, в тому числі і великі, у своїй поведінці на міжнародній арені не 

прагнуть до експансії [40, 41]. Досягнувши необхідного рівня влади, вони 

задовольняються місцем, яке займають. Відчувши себе в безпеці, актори не 

прагнуть до більшої могутності. В результаті в системі з’являється стабільний 

баланс сил між її основними акторами [39]. Прикладом такого балансу сил 

можна назвати біполярну систему міжнародних відносин. 

Щоби відчувати себе у безпеці у системі балансу сил великі держави, 

особливо ті, що мають довгий сухопутний кордон, воліють мати дружнє 

географічне оточення. Якщо таке оточення відсутнє, то великі держави 

утворюють навколо себе зони впливу задля забезпечення власних безпекових 

інтересів. Такі зони впливу можуть бути інституалізовані у формі альянсів або 

бути неформальними. Натомість головною метою учасників альянсів, або 

організацій колективної безпеки є військова підтримка один одного у випадку 

нападу ззовні. Згідно з теорією альянсів, це має застерегти потенційних 

ворогів від нападу і відповідно, забезпечити стабільність і безпеку. Навіть у 

неформальних зонах впливу будь-яка потенційна небезпека буде 

розцінюватися як привід для занепокоєння і може призвести до агресивної 

реакції і навіть війни. Структурною проблемою альянсів є те, що вони 

постійно знаходяться в стані пошуку зовнішніх ворогів, які могли б наразити 

на небезпеку їхню територію. Цей процес може перетворитися на замкнене 

коло: недовіра породжує взаємну недовіру, тертя, конфлікти, війни. Тобто, 
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неправильно врегульований баланс сил може перетворитися на конфлікт [42, 

cc. 17-23]. 

Якщо ж принципи, на яких базується баланс сил у системі, закріплені 

договірними положеннями між великими державами, мова йде про колективну 

безпеку [43]. Організації колективної безпеки створюються з метою 

підвищення рівня безпеки шляхом встановлення правил для попередження, 

запобігання  і врегулювання конфліктів між державами-учасницями. Ці 

правила зобов’язують держав-членів організації до передбачуваного характеру 

поведінки, що позитивно впливає на попередження загроз. Ключовим 

аспектом у даному контексті  те, що великі держави відчувають себе рівними 

та являють собою однакову загрозу один одному. Це не означає, що вони 

поділяють спільні цінності та ідеали, а також це не стосується внутрішнього 

устрою державних політичних систем. 

Системи колективної безпеки є більш стабільними ніж системи балансу 

сил, проте організації колективної безпеки не захищені від тертя та конфліктів 

між великими державами. І якщо правила врегулювання кризових ситуацій не 

закладені досить надійно в систему колективної безпеки, то конфліктна 

ситуація у відносинах між великими акторами може перетворитися на систему 

балансу сил, що закінчиться війною. Не дивлячись на це основною перевагою 

систем колективної безпеки є те, що вони не так легко розпадається і 

спроможні абсорбувати девіації, які систему балансу сил спонукають до 

розпаду.  

Те, як поведінка держав та зміни у балансі сил сприймаються іншими 

державами є так само важливим, як і сама їхня поведінка. Коли наміри актора 

є добрими, а дії сприймаються як негативні, наслідки дій можуть мати не той 

ефект, на який актор очікує. На сприйняття акторами один одного впливають 

декілька факторів: природа політичної системи акторів (демократична або 

авторитарна) ступінь довіри і відкритості, ступінь взаєморозуміння та 

складності бюрократичних процедур [44]. Помилкове сприйняття та 
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непорозуміння менш характерне для організацій колективної безпеки ніж 

системи балансу сил у чистому вигляді. 

К. Волтс наголошує на тому, що задля визначення динаміки змін між 

системами колективної безпеки та балансу сил необхідно врахувати зміни у 

силовому потенціалі великих держав [39]. Основною перевагою систем 

колективної безпеки є спроможність абсорбувати зміни у конфігурації сил. В 

свою чергу класична система балансу сил є найбільш вразливою до таких змін.  

Зміни в потенціалі основних акторів можуть призвести до війн, в тому числі 

світових. За твердженням представників наступального реалізму, війна між 

основними акторами призводить до фундаментальних змін у балансі сил, що в 

свою чергу є причиною експансіоністської поведінки у державі, чий потенціал 

зростає, а також можливою причиною початку превентивної війни актором, 

що втрачає силу [45, 46]. Держави, що нарощують силу можуть бути готові до 

розширення кордонів впливу на максимально можливий простір, доки 

безпосередньо їхні інтереси не зіштовхнуться з інтересами інших великих 

держав [47]. Прикладами цього може служити Німеччина кінця ХІХ століття 

та у міжвоєнний період. Деякі дослідники вважають, що до цієї категорії 

належить і сьогоднішня Росія з її експансіоністськими намірами [48 – 50]. 

Війни між великими акторами, включаючи світові війни, є 

гуманітарними катастрофами. Після таких війн відбувається перезапуск всієї 

системи міжнародних відносин. Тоді нові правила узгоджуються між 

основними великими державами і з’являється нова конфігурація системи 

колективної безпеки [51]. Такі моменти вважаються певними розділовими 

лініями в історії. Від ставлення в цьому процесі до переможеної великої 

держави залежить тип конфігурації світової (регіональної) системи, що в свою 

чергу визначає чи буде наступний період стабільним і на скільки довго 

триватиме. Ті сторони, що у війні зазнали поразки і які не інтегрувалися 

належним чином до нової системи колективної безпеки, схильні до 

реваншистської політики, а отже і до ревізіонізму. Переможці ж також можуть 

прагнути отримати більше  переваг після завершення конфлікту, проте 
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найчастіше ці актори схильні зберігати стабільність і порядок, що утворився. 

Найкращим методом досягнення цієї мети є створення системи колективної 

безпеки, де інтереси переможеної сторони також будуть враховані належним 

чином. 

Завершення біполярного протистояння стало прикладом того, як система 

за браком адекватно врегулювання набуває ознак небезпечного хаосу: 

розчарування, неправильне сприйняття акторами один одного, порушення 

комунікацій, прорахунки стратегічного мислення і скочування системи 

колективної безпеки до тієї конфігурації балансу сил, яку можна спостерігати 

сьогодні. 

Таким чином, автор доходить висновку, що у реваншистських та 

ревізіоністських настроях та діях не можна звинувачувати лише державу, що в 

результаті системного конфлікту опинилася в статусі переможеної. Задля 

формування справді дієвої системи безпеки з боку переможців необхідно 

широке залучення всіх сторін, що фізично присутні в регіоні, особливо якщо 

мова йде про великі держави.  

Перехідний стан у світовій системі також не в останню чергу зумовлює 

нестабільність регіональних утворень. Система міжнародних відносин в 

глобальному масштабі потребує нормативної компромісної бази, адже така не 

було створена після зруйнування базових ознак біполярності. ООН більше не 

відображає реальної конфігурації сил у світовій політиці, не може забезпечити 

стан захищеності навіть передових акторів від загроз нового характеру.  

В кожному регіоні так чи інакше відбувається фрагментація і частими є 

спроби забезпечити захищеність власними силами, а отже створити структури, 

які засобами міжнародного співробітництва дозволять отримати ті безпекові 

переваги, які не в змозі надати в рамках глобальних інституцій актори окремо. 

Фрагментація світової безпекової структури невідворотно призводить до 

пошуків форм існування комплексів, що виправдають ресурсні витрати та 

найбільш адекватно зможуть відобразити ситуацію розподілу повноважень та 

статусних позицій. 
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До того ж саме на вищевказаному етапі відбувається трансформація 

Вестфальського порядку у міжнародних відносинах. Існуючи вже понад 350 

років Вестфальська модель світоустрою вичерпала себе. Розмиваються базові 

засади самої форми систем міжнародних відносин. Суверенітет як концепція 

перестає сприйматися як безумовна складова ознак держави. Він 

модернізується, розділяється та делегується міжнародним структурам, 

комерційним організаціям (наприклад, приватним військовим компаніям). 

Акторами в міжнародній системі перестали бути лише держави, поступаючись 

місцем транснаціональним корпораціям, міжнародним державним та 

недержаним організаціям, навіть видатним особистостям. Таким чином, 

застарілими виявляються ледь не всі нормативні засади функціонування 

міжнародних відносин. Міжнародне публічне право не відображає і не 

забезпечує належним чином систему. Приватний сектор так тісно пов’язується 

з державним та міжнародним, що важко прослідкувати кордони між ними. До 

анархії міждержавних відносин додалася анархія у відносинах акторів різної 

природи, що поглиблює невизначеність як глобальної так і регіональної 

безпекової структур. 

Як не дивно, але у Європі, де Вестфальський порядок зародився і 

функціонував ексклюзивно більшу частину свого існування, наявні всі 

вищезазначені актори, а також держави різних характерів, що робить 

структуру відносин тут чи не найбільш строкатою і неоднорідною. Таким 

чином держави модерну і постмодерну існують поряд з домодерновими 

державами [52], що не володіють в повній мірі ні внутрішнім (тут в результаті 

внутрішніх конфліктів, громадянських війн, зовнішнього втручання було 

зруйновано владні структури; вони погано керовані і непередбачувані) ні 

зовнішнім суверенітетом (їх не визнає більшість держав світу) в повній мірі 

(Косово, Придністров’я, Південна Осетія) [53]. 

Однією з визначальних рис періоду глобальної трансформації, що 

позначилася і на регіональному структуроутворенні є запізнення розвитку 

політичної глобалізації порівняно з глобалізацією економіки. У регіоні, що 
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розглядається автором найбільш яскраво проявилася дана тенденція. 

Європейський Союз, що досяг розвитку власної економіки до такого високого 

рівня інтеграції, не може просуватися у власному розвитку до поглиблення 

взаємодії через відсутність волі політичної. Провал Конституції ЄС, 

відсутність спільних позицій по ряду важливих питань світової та регіональної 

політики, нездатність адекватно реагувати на виклики нового тисячоліття, на 

кшталт міграційних потоків з Африки після революцій 2010-11 років 

продемонстрували нездатність відсталих політичних інститутів не те щоб 

забезпечити потреби нейтралізації зовнішніх загроз, але і відповісти за 

питання, що постають внаслідок внутрішнього розвитку [54]. 

 Варто також зазначити, що процес трансформації моделі міждержавної 

взаємодії наклався на науково-технічну революцію. Пройшовши етап 

становлення у 1990-ті, у 2000-х вона проявилася в повній мірі в інформаційній 

сфері, що може проектувати власні впливи на практично всі сектори 

міжнародної безпеки і життя суспільства. Слабка держава, організація, група 

людей, одна людина може вчинити такий вплив на систему міжнародних 

відносин, стабільність окремої держави або групи держав, що раніше був 

доступним лише акторам, забезпеченим значним ресурсним потенціалом 

економічного, військового, політичного характеру [55].  

Весь безпековий дискурс 1990-х-2000-х років поступово відхиляється 

від переважної більшості класичних, жорстких загроз безпеці до так званий 

м’яких загроз, які набагато важче передбачити і запобігти їх виникненню. 

Нова архітектура безпеки потребує механізмів відповідей на виклики нового 

характеру, які стосуються тероризму, наркотрафіку, проблем міграції, змін у 

навколишньому середовищі, а також таких нетипових сфер, як то освіта, її 

доступність та проблеми побудови інформаційного суспільства. І весь цей 

комплекс загальносвітових проблем у Європі має фон невизначеності і у 

питаннях конвенційної військової безпеки, де гостро відчувається дефіцит 

взаємної довіри та співробітництва [56]. 
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Поряд з неореалізмом, який безумовно склав велику частину 

фундаменту даного дослідження, постає конструктивістський підхід. 

Конструктивізм бере свої витоки з такого напряму як міжнародна політична 

соціологія. Поєднавши даний підхід з неореалізмом дисертант отримав 

необхідний симбіоз двох підходів. 

  Засновниками конструктивізму вважають Н. Онуфа і О. Вендта. 

Представивши у своїх роботах основні напрями даного підходу, Онуф і Вендт 

надали антропоморфізму вивченню держав як акторів міжнародних відносин, 

а отже визначили міжнародну систему як соціальну [57, 58]. 

Основними припущеннями прихильників конструктивістського підходу 

є наступні: 

• система міжнародних відносин є набором ідей та системою норм, яка 

була утворена певними індивідами у визначений час і у визначеному місці 

[59]. Індивіди конструюють соціальну реальність і транслюють її на 

повсякденну діяльність [60]. Таким чином, конструктивісти вбачають систему 

міжнародних відносин соціально сконструйованим явищем, а не даністю; 

• актори не існують незалежно від свого соціально середовища. Отже, 

державні інтереси формуються під впливом середовища, в якому держава 

існує, і залежать від взаємозв’язків держави з середовищем [61]; 

• нормативна, ідеологічна та матеріальна структури безпосередньо 

впливають на ідентичність актора. Наприклад, міжнародна система безпеки 

складається з території, населення, озброєнь та інших матеріальних ресурсів. 

Але важливою є не сума цих ресурсів, а те, як вони поєднуються, 

організуються і використовуються. Крім того, важливими є такі аспекти як 

нематеріальні цінності, традиції, ідеї та уявлення [59];  

• конструктивісти концентруються на соціальній ідентичності та 

інтересах акторів, які є не сталими, а відносними і залежать від середовища 

[62]. 
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Відповідно, у безпекових дослідженнях конструктивісти спираються на 

соціальну природу системи міжнародної безпеки; на нематеріалістичний 

характер поняття могутності. Могутність в даному випадку визначається не 

тільки як ресурси необхідні для того, щоб підкорити волю іншого актора своїй 

волі, але і необхідний авторитет, щоб мати можливість визначати риси 

ідентичності, інтересів та поведінки акторів, так само як шляхи їхнього 

встановлення [63]. Інтереси держав, в свою чергу не є сталими. Вони 

змінюються в залежності від зміни нормативної бази структури, від змін 

середовища [64]. 

За основу даного дисертаційного дослідження взято концепції 

представників Копенгагенської школи у конструктивізмі, яка поряд з 

Англійською школою є одними з найвпливовіших в рамках безпекового 

дискурсу [65]. Основоположником Копенгагенської школи та головним 

теоретиком є Б. Бузан. А початком існування вважається його робота «Народи, 

держави та страх: проблема національної безпеки в міжнародних відносинах” 

вперше опублікована у 1983 році [66]. Також виділяються роботи О. Вівера і 

Д. де Вільде. Базовою роботою, де зосереджені основні ідеї представників 

Копенгагенської школи є спільна праця вищезазначених дослідників «Безпека: 

нова структура аналізу» [67]. 

У фундаменті підходу представників Копенгагенської школи до 

вивчення структури міжнародної безпеки лежать три основні аспекти: теорія 

сек’юритизації; секторальний підхід; регіональний підхід і теорія 

регіональних комплексів безпеки. 

Концепція сек’юритизації з’явилася в наслідок обмеженості лише 

класичного військового бачення безпеки. Термін з’явився у 1995 році. Його 

автором є О. Вівер. Сек’юритизацією є процес перенесення певного питання у 

рамки безпекового дискурсу, тобто визначення певного явища, події, елемента 

актором як загрози. Об’єкт сек’юритизації може не загрожувати 

безпосередньо існуванню актора, проте суб’єктивно розглядатися як 

екзистенційна проблема. Сек’юритизовані об’єкти, таким чином, отримують 
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непропорційно велику увагу, на вирішення таких питань покладено великі 

ресурси. Основними питаннями, на яких зосереджена дана теорія є наступні: 

«Хто сек’юритизує?» (суб’єкт), «Що сек’юритизує?» (загроза), «Для кого 

сек’юритизує» (кому загрожує) [67, p. 25]. 

Процес сек’юритизації є соціальним, отже потребує схвалення і 

прийняття з боку соціуму. Тобто аудиторія має вбачати загрозу в тому, що 

актор сек’юритизує. Будь-який акт сек’юритизації включає наступні 

компоненти: актора, що сек’юритизує (робить відповідну заяву); загрозу 

(об’єкт, що визначається потенційно небезпечним); цінність, ідеал, інтерес, що 

має бути захищений; аудиторію (ціль акту сек’юритизації, яку треба 

переконати в тому, що проблема має бути сприйнята як загроза безпеці) [68]. 

Теорія сек’юритизації дає пояснення появі наступної базової засади в 

рамках Копенгагенської школи, а саме секторальному підходові, тобто 

виокремленню секторів або сфер безпеки. Теорія сек’юритизації дозволяє 

говорити про можливості виокремлення секторів безпеки, тобто вказати 

момент, коли та чи інша сфера життєдіяльності системної одиниці переходить 

в безпековий дискурс і стає об’єктом забезпечення безпеки або ж загрозою.  

Виокремлюються такі сектори безпеки як військовий, політичний, соціальний, 

економічний, екологічний. 

Регіональний підхід полягає у виокремленні серед локального і 

глобального рівнів структури міжнародної безпеки проміжного рівня. 

Розглядаючи регіональний рівень міжнародної безпекової системи автор 

отримує можливість прослідкувати не тільки взаємозв’язки, але і 

співвідношення структурних елементів, особливо якщо розглядати безпеку у 

більш широкому контексті ніж класичний, військовий [69]. На додачу,  

використавши компаративний підхід можливо порівняти динаміку процесів, 

зв’язків і структури регіональних елементів. 
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1.2. Теорія комплексів регіональної безпеки 

 

Після руйнування біполярної системи міжнародних відносин знизилася 

участь глобальних акторів у регіональних системах безпеки, тож ці структури 

почали розвиватися активніше і формувати власні безпекові порядки, на які 

менше справляли вплив тенденції, що на глобальному рівні відігравали більш 

значну роль.  

Таким чином, правомірним стає розгляд регіональних юнітів безпеки, як 

таких, де перебіг процесів стає все більш значущим і в результаті починає 

визначати динаміку світового безпекового простору, що постає не тільки 

сумою регіональних комплексів,   але і володіє такими характеристиками, які 

жоден з комплексів у собі не несе. 

Базовою теорією у даному дисертаційному дослідженні є теорія 

регіональних комплексів безпеки (ТРКБ), що була запропонована і розроблена 

дослідниками Б. Бузаном і О. Вівером ще у 1990-ті роки і продовжує 

розвиватися і розширювати свій апарат досі [70, 71]. 

ТРКБ постає втіленням синтезу неореалістичного та 

конструктивістського підходів. Запозичені у неореалістів принципи обмеженої 

територіальності та розподілу сили набувають дещо нового значення під 

даним кутом зору. Згідно з першим стверджується, що загрози є актуальними 

для певного кола акторів, що обмежується географією їхнього розташування, а 

друга стосується розподілу силових ресурсів між акторами в різних сферах.  

Для дослідження актуальних процесів побудови регіонального 

комплексу безпеки в Європі доречно визначити саму суть поняття 

регіонального комплексу безпеки як предмету дослідження та аналізу. 

Регіональний комплекс безпеки (РКБ) являє собою групу акторів 

міжнародних відносин, чиї процеси сек'юритизації та десек’юритизації 

настільки пов’язані між собою, що не можуть бути на належному рівні 

проаналізовані та вивчені окремо один від одного. РКБ можна виділити тоді, 

коли вплив глобального актора на відносини між регіональними державами 
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знижується і зв'язки між ними стають більш ефективними ніж з глобальним 

актором [72, c.25]. 

Особливістю використання саме такого підходу до аналізу відносин в 

галузі безпеки в регіональному масштабі саме в термінах ТРКБ є те, що 

основним критерієм об'єднання держав у комплекс є рівень їхньої 

взаємозалежності. Така взаємозалежність включає як конфліктні так і 

прихильні зв'язки. Проте, на противагу іншим підходам до вивчення 

регіональних структур безпеки РКБ частіше використовуються для розкриття 

взаємозалежності конфліктного характеру, ніж взаємозалежності спільних 

інтересів [73, cc. 3-33]. Такий конфлікт, яким характеризується РКБ може бути 

обумовлений як історичним контекстом, так і цивілізаційним.   

РКБ є аналітичним баченням реальності в певний проміжок часу і 

перевагою такого підходу є те, що він дозволяє зосередитися на тих аспектах 

відносин між учасниками, які найбільш ефективно можуть бути 

проаналізовані саме в межах такого комплексного підходу. З цієї точки зору 

РКБ є синтетичною структурою, що існує в аналітичному сприйнятті 

реальності і є обмеженим функціональним баченням об'єктивної дійсності 

[74]. Таким чином, виходячи з тих загроз, та спільних/протилежних інтересів, 

які дослідник ставить у фокус аналізу визначається конфігурація та межі РКБ.  

Використання в аналізі РКБ зумовлене тим, що в умовах міжнародної 

системи з менш чітко вираженою полярністю, ніж та, що була характерною 

для Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин, загрози різного 

характеру більш яскраво проявляють свій вплив у географічно обмеженому 

просторі, тобто залишаються актуальними при перетинанні невеликих 

дистанцій. Таким чином загрози стають спільними для географічно близьких 

акторів, що власне і підштовхує до комплексного підходу в аналізі. 

Ключові терміни ТРКБ включають поняття загрози, яке визначається як 

сукупність умов і факторів, що суперечать уявленням об'єкту загрози про 

безпеку у всіх її вимірах. Безпека ж є станом захищеності від загроз, тобто 

станом наявності всіх необхідних інструментів, факторів, об’єктивних і 
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суб’єктивних умов, що дозволяють передбачати можливу появу загрози, а 

також дають змогу їй протидіяти.  

Засновники ТРКБ вважають комплекси необхідним аналітичним 

підходом для визначення безпекового виміру відносин на регіональному та 

субрегіональному рівні системи міжнародних відносин, що дозволяє 

спиратися на системні характеристики середовища РКБ та розширити апарат 

ТРКБ [72]. 

В рамках ТРКБ історія формування безпекового контексту поділяється 

на три періоди, що тісно пов’язані зі зміною характеристик міжнародної 

системи та ознаками акторності притаманними суб’єктам міжнародних 

відносин в різні періоди їхнього існування. Важливо зазначити, що 

виникнення сталих комплексів датується приблизно початком шістнадцятого 

століття. До цієї часової відмітки, згідно з теорією, ми не можемо 

використовувати для аналізу регіональні комплекси безпеки з причини не 

набуття ними тих характеристик, що виявили свою формотворчу сутність 

після вказаної дати. 

Перший період - період модерну, триває з 1500 по 1945 роки і 

характеризується наступними тенденціями: 

- на межі XV i XVI століть починається формування глобальної 

системи міжнародних відносин; 

- всеохопна мережа зв’язків пов’язує всі континенти і всіх суб’єктів 

незалежно від їхнього бажання і подекуди всупереч їхній політичній волі; 

- великі географічні відкриття і подальша колонізація стає визначною 

тенденцією, що моделює напрямок руху світової системи в майбутньому; 

- нав’язування європейського зразка розвитку регіонам, які були 

відкриті державами Європи; 

- перенесення в політичну дійсність держав світу основоположного 

принципу Вестфальської системи міжнародних відносин – принципу держави-

нації [75]; 
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- формування європоцентричного світу, де європейські держави 

стають не лише донорами фінансових ресурсів, але і джерелом політичних 

традицій та цінностей різного порядку; 

- РКБ можна розглядати в якості підсистем відносин після появи 

глобальної системи безпеки; 

-     Європа від початку періоду ще сама не є РКБ, бо складається з 

багатьох великих держав, для яких весь світ є регіональною ареною. 

 Другий період - холодна війна та деколонізація з 1945 по 1989 роки 

характеризується наступними ознаками: 

- поява на карті багатьох нових держав та пошук ними місця в системі 

сприяють формуванню РКБ; 

- біполярне протистояння як визначальна риса тогочасної безпекової 

структури проектується на всі сфери безпеки; 

- наприкінці 1960-х починається активне формування нових РКБ; 

- флагманом стає Південно-східна Азія – найінтенсивніша безпекова 

динаміка [73]; 

-      РКБ в Африці, Азії, на Близькому Сході будуються на відносинах 

ворожості; 

 Третій період почався після розпаду біполярної системи 

міжнародних відносин у 1991 році і триває понині: 

- знижується вплив динаміки біполярного протистояння на регіональні 

структури безпеки; 

- світ починає поділятися на зони спокою і зони конфлікту; 

- з’являються нові виклики безпеці, наприклад, нового змісту 

набувають терористичні дії та рухи; 

- сек’юритизація нових сфер (інформаційна безпека, економічна 

безпека…) 

-      поряд з процесами глобалізації розвиваються процеси регіоналізації; 

стає ясно, що обидва процеси не входять в суперечність один з одним, а 

існують паралельно.  
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Вище було зазначено, що в даному дослідженні держави розглядаються 

як основні актори в сфері міжнародної безпеки, а отже є суб’єктами 

регіональних комплексів безпеки. В теорії міжнародних відносин існує велика 

кількість типологій держав, що за різними характеристиками відносять 

держави до окремих типів. 

Автор використовує дві основні типології держав, перша з них – 

типологія, розроблена Р. Купером [52], базовим критерієм якої є належність 

тієї чи іншої держави до групи, що знаходиться на визначеному певними 

характеристиками етапі розвитку. Також в роботі використовується типологія 

держав за силовим потенціалом, запропонована М. Капланом [76], і 

адаптована автором для даного дослідження. За цією типологією виділяємо 

наддержави, великі держави, регіональні держави, середні та малі держави. 

Виокремлення саме двох вищезазначених типологій визначене тим, що 

саме при їх застосуванні вдається окреслити основні характерні риси держав, 

що впливають на їхню безпекову поведінку, а таким чином і на РКБ, до яких 

ці держави можна віднести. 

За типологією Р. Купера держави поділяються на держави домодерну, 

держави модерну і постмодернові держави. Держави домодерну в першу чергу 

виділяються нездатністю сформувати систему владних та соціальних 

інституції, здатну ефективно відповідати вимогам часу і потребам громадян. 

Суспільство в такій державі не характеризується високим рівнем політичної 

свідомості та волі. Домодернові держави вважаються слабкими і їхній вплив 

на міжнародну систему є практично невідчутним. 

Державами модерну вважаються держави в класичному розумінні, що 

мають всі притаманні ознаки, які характерні ще з часів появи Вестфальського 

принципу держави-нації. Військові загрози для таких держав здебільшого 

залишаються основними безпековими питаннями. Глобалізація в свою чергу 

несе за собою два виклики: включення та виключення (ізоляцію). Коли ми 

говоримо про включення, то йдеться про належність держави до певного кола 

собі подібних і відокремлення від інших держав з характеристиками, не 
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притаманними цьому колу. Викликом це стає тоді, коли держава не хоче 

увійти до кола, до якого належить за ознаками. Виключення ж є загрозою, з 

якою стикаються держави, що знаходяться на кордонах регіонів і 

цивілізаційних розламах. Такі держави не можна зарахувати до жодного з кіл, 

з якими вони межують, тож таким чином, автоматично їм надаються 

характеристики і ставлення, притаманні більш відсталій спільності і вона 

втрачає можливість користуватися привілеями більш сильної і розвиненої 

спільності [77].  

До держав постмодерну зараховують розвинені передові держави, для 

безпеки яких класичні модернові загрози перестають бути актуальними, 

поступаючись місцем новим викликам. В окремих випадках таким державам 

перестають бути притаманні повністю або частково певні характеристики, що 

вважаються обов'язковими для держав модерну (наприклад, держави ЄС 

передали до спільних структур частину власного суверенітету) [52, cc. 17-23].   

Ще однією типологією держав, що буде використовуватися в даному 

дослідженні є та, де використовується характеристика потенціалу держави для 

визначення її належності до тієї чи іншої групи. Ця теорія дає змогу не тільки 

визначати та розподіляти за потенціалами держави, але і дозволяє 

окреслювати певні ознаки РКБ, що складаються з тих чи інших держав, а 

також говорити про характер впливів, що третя держава (яка до того чи іншого 

РКБ не належить) вчиняє на регіональний комплекс безпеки, його складові та 

мережу відносин. 

Таким чином, згідно з даною типологією виділяються наддержави, 

великі держави, регіональні держави,  середні та малі держави. 

Наддержави (superpowers) вирізняються тим, що здатні проектувати свій 

вплив практично в будь-яку точку земної кулі. Потенційно такі держави 

можуть впливати на всю множину відносин у міжнародній системі, а також на 

її суб’єктів. Що ж стосується регіональних комплексів, то на сучасному етапі, 

що відрізняється від періоду біполярного протистояння, коли вплив наддержав 

був формотворчим, фактор належності даної держави визначає здатність її 
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бути присутньою і диктувати певні правила для регіону. Тобто, якщо 

наддержава присутня в регіоні фізично (або ж своєю територією належить до 

нього, або наявністю військових об’єктів на території регіону), її вплив, звісно, 

стає визначальним, але якщо наддержава в регіоні фізично не присутня, її 

вплив пропорційно зменшується і вже не є таким значним. І знову ж таки, в 

багатьох вимірах це залежить саме від характеристик системи міжнародних 

відносин. Звісно ж, обов'язковою складовою такого статусу є військово-

політична могутність і відповідний економічний потенціал, здатний 

підтримувати цю складову на належному рівні. 

Окремим питанням у визначенні наддержави, що є важливим для ТРКБ, 

стоїть усвідомлення та легітимізація статусу. Держава має усвідомлювати свої 

можливості щодо набуття статусу, а також мати бажання таким статусом 

володіти. Адже обов'язковим атрибутом такого становища є відповідальність, 

що має бути співставною тому впливу, що чинить суб’єкт. Щодо лояльності, 

то тут вже йдеться про усвідомлення іншими акторами наддержавності 

суб’єкта. Лояльність формується або ж з визнання акторами необхідності 

впливу наддержави, або ж з м’якого чи жорсткого нав’язування усвідомлення 

цієї необхідності. Звідси випливають ще дві характеристики наддержав: це 

здатність контролювати безпекові процеси в системі, а також можливість 

формувати загальні цінності, що є основною складовою «м’якого 

нав’язування» [78]. 

Великі держави (great powers) володіють багатьма характеристиками, 

притаманними наддержавам, але вони є менш яскраво вираженими. На 

противагу наддержаві, велика держава здатна чинити свій вплив на регіон, в 

якому знаходиться, а також на сусідні комплекси. Її вплив враховується на 

глобальному рівні, але він не є формотворчим. Можливістю впливати на 

безпековий порядок денний в будь-якому регіоні не володіють великі 

держави. 

Що ж стосується регіональних держав, то в контексті даного 

дослідження вони розглядаються як своєрідні наддержави на регіональному 
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рівні. Тобто такі суб’єкти,  що здійснюють формотворчий вплив в РКБ, до 

якого належать. Також регіональні держави в певній мірі виступають 

провідниками інтересів держав свого регіону на глобальний рівень. Вони 

формують певну спільноту держав, чия спільна позиція має значну вагу на 

глобальній арені; через них тенденції з внутрішньо регіонального рівня здатні 

проникати на зовні та ставати глобальними [79]. 

Середні та малі держави є складовими РКБ. В різній мірі вони здатні 

чинити вплив як на систему зв’язків в середині регіонів, так і на регіональні 

держави. Від того, які саме, малі чи середні, держави превалюють за кількістю 

в тому чи іншому регіоні залежить і влада регіональної держави, і динаміка 

внутрішньо регіональних взаємодій [76, cc. 38-54]. 

Така типологія держав у свою чергу стає основою для класифікації РКБ, 

яка дає підстави стверджувати, що не завжди кордони РКБ збігаються з 

кордонами географічних регіонів, але все ж територіальність і географія 

залишаються основними підставами для визначення кордонів та меж РКБ. 

Б. Бузан та О. Вівер виділяють наступні структурні компоненти РКБ: 

1) Кордони.  Визначеність у плані виокремлення одного РКБ від сусідніх 

є ключовою для окреслення характеру відносин у даному РКБ, ознак його 

суб’єктів і їхніх зв’язків. Включення до меж регіонального комплексу зайвого 

актора, або ж, навпаки, не врахування суб’єкта може призвести до 

викривлення аналітичного розгляду РКБ. 

2) Два і більше автономних учасники. РКБ будується на двох ключових 

елементах: суб’єктах і зв’язках між цими суб’єктами. Тож логічно, що для 

виникнення таких зв’язків РКБ має включати як мінімум двох суб’єктів. 

3) Розподіл потенціалів між учасниками. В РКБ для підтримання його 

однорідності має зберігатися певний баланс сил. Відносини між учасниками, 

якого характеру вони б не набували, мають базуватися на певному паттерні 

взаємодії, де об’єм силового потенціалу, що припадає на весь РКБ, є 

обмеженим. 
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4) Соціальна конструкція (визначення типу відносин між учасниками). 

РКБ не є тотожним до безпекового союзу, об’єднання чи організації. Важливо 

зазначити, що регіональний комплекс безпеки є системою взаємозалежностей. 

Як зазначалося вище, РКБ часто мають відносини ворожості або протистояння 

в своїй основі [72, cc. 78-81]. 

Виходячи з вищезазначеної структури, автори теорії наголошують на 

обмеженій кількості вірогідних сценаріїв побудови та розвитку відносин і 

подій всередині РКБ. Всього ТРКБ налічує три такі сценарії, що виділяють 

можливі тенденції: 

• Сценарій 1. Підтримка статус-кво 

- сценарій для періоду стабільності в РКБ; 

- структура не зазнає значних змін, що можуть вплинути на динаміку 

розвитку РКБ. 

• Сценарій 2. Внутрішня трансформація 

- зміна кількості учасників; 

- зміна розподілу сил; 

- зміна характеру відносин в РКБ внаслідок, наприклад, зміни 

ідеологічного наповнення РКБ. 

• Сценарій 3. Зовнішня трансформація 

- об’єднання декількох РКБ в один; 

- розпад РКБ. 

Таким чином, на прикладі даних сценаріїв можна спостерігати, що за 

будь-яких умов структура РКБ залишається незмінною і змінюється 

наповнення кожного з елементів паттерну. 

Отримавши у розпорядження дані про структуру РКБ та про можливі 

сценарії розвитку відносин у безпекових комплексах можемо переходити до 

класифікації та типології РКБ. 

Отже, типи РКБ можуть виділятися за ознаками полярності. І тут ми 

говоримо про однополярні, біполярні і багатополярні РКБ (знову 
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простежується зв'язок з системною теорією і уявленнями про полярність 

неореалістів).  

 Також РКБ поділяють за типом відносин у них на  

- конфліктні формації (РКБ, в основі яких лежать відносини 

конфліктного характеру. Для прикладу в даному контексті можна розглядати 

Близькосхідний РКБ, в основі якого знаходиться конфлікт між Ізраїлем та 

Державою Палестина і арабськими країнами, що її підтримують);  

- режими безпеки (РКБ, серед учасників якого існують писані, або ж 

традиційні правила, виконання яких забезпечує виникнення суми відносин, 

спільних викликів та взаємозалежності у побудові безпекової стратегії);  

- безпекові спільноти (РКБ, відносини між суб’єктами якого 

будуються в певному інституціоналізованому форматі, який є 

загальновизнаним серед учасників) [72, cc. 53-70].  

РКБ поділяють на класичні та централізовані. Класичні РКБ можуть 

увійти у порівняння з системами міжнародних відносин Вестфальського 

періоду. Їм властиві анархічна структура відносин; баланс сил в середині РКБ, 

що формується між двома або більшою кількістю акторів; превалювання на 

порядку денному питань військово-політичної безпеки. Однією з характерних 

ознак класичних РКБ є те, що вони не можуть включати глобальні держави і 

таким чином,  зазнають значних впливів ззовні. 

Що ж стосується централізованих РКБ, то вони теж поділяються на 

окремі види. По-перше, це однополярні централізовані РКБ. Полюсом в таких 

комплексах є одна держава, що повністю домінує і навіть інші значні держави 

в РКБ не можуть утворити інший полюс. В даному контексті простежується 

взаємозалежність понять «велика держава» та «полюс в РКБ». 

По-друге, це РКБ, де держава, що керується глобальними інтересами, 

проектує свій потенціал та інтереси в сфері безпеки на сусідів, які є зовсім не 

порівнюваним за потенціалом з такою державою. Зазвичай такою державою є 

наддержава (класичним прикладом тут є відносини США і Латинської 

Америки). 
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По-третє, унікальним видом централізованого РКБ є Європейський 

Союз, де центром виступає не певна держава і навіть не колективний полюс, а 

інституції утворенні шляхом передання державами до них частини 

суверенітету.  

У свою чергу, централізовані РКБ відрізняються тим, що безпекова 

динаміка визначається переважно центром. В таких умовах більш стабільними 

виявляються формати з відкритою гегемонією або ж колективним центром. З 

одного боку, окреслити РКБ навколо гегемона легше ніж навколо 

колективного ядра, адже в такому ядрі має існувати єдність з приводу 

безпекових питань, що буде, по-перше, притягувати до них інші держави, а по-

друге, дозволить формулювати справді актуальний і об’єктивний порядок 

денний у безпековій площині. Тут логічно виникає необхідність легітимізації 

центру, тобто визнання і прояв лояльності учасників РКБ до ядра. 

Варто також окреслити відмінність між РКБ, в центрі яких перебуває 

велика держава (або декілька великих держав), і такі РКБ, де центром є 

наддержава. Таким чином, коли центром в РКБ є велика (великі) держави, то 

регіональний безпековий порядок денний значно впливає на тенденції в 

системі міжнародних відносин. Також між комплексами такого характеру 

відбувається значний міжрегіональний перелив, тобто загрози, інтереси та 

методи їх досягнення можуть набувати в різний час або одночасно 

актуальності для декількох сусідніх РКБ. У свою чергу, в РКБ з наддержавою-

центром також спостерігається високий рівень взаємодії з іншими 

комплексами, але для них є притаманною ще одна особливість: коли 

наддержава намагається включити в РКБ, де вона є центром, занадто велику 

кількість периферійних держав, зростає вірогідність того, що динаміка 

процесів між державами учасниками на периферії стане більш інтенсивною, 

ніж між  цими державами і наддержавою-центром. Наслідком такої тенденції 

може стати новий РКБ.  

Також треба зазначити той факт, що РКБ можуть взагалі не виділятися 

на певній території, в певному географічному регіоні. Для цього є ряд причин. 
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Перша з них – це придушення самостійних безпекових процесів. Йдеться про 

такий стан, коли наддержава, або велика держава так глибоко проектує свої 

інтереси на систему відносин певного регіону, що безпекові процеси, які 

відбуваються між власне державами-учасниками зупиняються. Яскравим 

прикладом такого явища є Європа часів «холодної війни», коли 

найпрогресивніший регіон не мав змоги повноцінно формувати безпековий 

порядок денний, підкорюючись в даній сфері тенденціям блокового 

протистояння і інтересами наддержав, що фактично до даного регіону і не 

належали. Ще одним прикладом такого придушення є колонізація. З цього 

можемо зробити ще один висновок: пригнічення незалежних безпекових 

процесів може бути волею наддержави або ж великої держави нав’язаною 

військовим (або ж іншими примусовим) шляхом, або ж може бути 

результатом узгодженості воль суб’єкта і об’єкта цього процесу [69, cc. 219-

244].  

Другою причиною є нездатність держав певного регіону сформувати 

РКБ. Таке явище може стати наслідком як об’єктивних географічних причин, 

наприклад віддаленості держав, або наявності бар’єрів у вигляді гір, пустель 

тощо, або ж суб’єктивного фактора незацікавленості держав регіону у 

формуванні регіональної структури. 

Що стосується випадків з придушенням, існує три сценарії розвитку 

подій за даних обставин. По-перше, така система відносин між центром та 

іншими учасниками може розпастися на декілька окремих формацій, певні з 

яких врешті зможуть можна буде розглянути як РКБ. Такі структури можуть 

бути за своїми ознаками і суттю більш однорідними, ніж та велика система, 

що трималася на розповсюдженні наддержавою своїх інтересів. 

По-друге, такі відносини можуть перерости в нав’язану інтеграцію, коли 

держава-центр сформує таку систему, де її інтереси будуть не просто 

нав’язаними чужорідними інтересами держав-учасниць, а й справді стануть 

їхніми інтересами. Такий процес потребуватиме певної інституціоналізації. 
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Останнім варіантом розвитку подій може стати деградація такої системи 

до неструктурованої спільності, коли будь-які формотворчі зв’язки буде 

втрачено. Причиною цього можуть стати системні кризи або катаклізми як, 

наприклад, війна великого масштабу, або ж стихійні лиха [80].  

Внутрішня трансформація РКБ можлива за умов, коли інтенсивність 

міжрегіональної взаємодії знаходиться на низькому рівні. Коли ж 

інтенсивність такої взаємодії є високою, сусідні РКБ (або ж регіони, що 

знаходяться на більш низькій стадії формалізації відносин у безпековій сфері) 

зацікавлені у підтримані стабільності на своїх кордонах. Адже, 

неструктурований безпековий простір є значною загрозою безпеці сусідів. 

Несформованість регіону стає дійсністю, коли всередині регіональної 

спільності зв’язки є слабшими, ніж між окремими учасниками і акторами 

макрорегіону. Таким чином сітка зв’язків між державами регіону не є 

достатньо щільною, щоб РКБ був утворений, тобто щоб загрози і виклики 

були розглядалися у схожих категоріях. Загалом, для того, щоб РКБ існував, 

необхідно, щоб внутрішня взаємозалежність учасників у безпековому вимірі 

була більш інтенсивною ніж взаємодія на глобальній арені з цих самих питань. 

На цьому етапі виникає  питання про можливості взаємодіяти. До таких 

можливостей належать технічна і соціальна інфраструктура, транспортні 

зв’язки, різні види комунікацій. Йдеться про зв’язність простору і доступність 

можливості зв’язуватись державам в середині регіону в порівнянні з 

можливостями взаємодіяти з державами-учасницями інших спільностей [76, c. 

153].  

Таким чином, доходимо висновку про те, що з безпекової точки зору 

можуть існувати три види регіонів. Це, власне, РКБ, це неструктуровані в 

безпековому сенсі регіони і це регіони, які знаходяться в стані пригніченої 

можливості самостійно визначати власні безпекові аспекти, що в свою чергу, 

так само не дає їм можливості сформувати власний безпековий порядок 

денний і в перспективі розглядатися як РКБ. 
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Зрештою, аналіз безпекових процесів у системі міжнародних відносин в 

цілому набуває найконструктивніших рис перш за все на регіональному рівні. 

Причиною цього є те, що безпековий зріз в контексті однієї держави не може 

виступати повноцінним об’єктом аналізу, адже практично всі процеси тепер 

мають транскордонний характер і беруть свій початок, або проектують 

наслідки не тільки в одній даній державі. Також держави вже часто 

виявляються не здатними формувати механізми для нейтралізації загроз 

самотужки, це стає справою спільності держав, пов’язаних загрозою їхнім 

інтересам. 

У свою чергу, глобальний рівень міжнародної безпекової системи також 

не є конструктивним об’єктом для аналізу, тому що світ ще не є достатньо 

інтегрованою системою в безпековому вимірі. Глобальні взаємодії, хоча і є  

складовою міжнародного життя сьогодні (йдеться про глобальні проблеми, 

виклики, загрози),  досі залишаються неформалізованими. Для повноцінного 

аналізу безпекових процесів на глобальному рівні таким процесам не вистачає 

сталості і стабільності. Можливо і є вірогідність констатувати певний момент 

безпекової глобальної взаємодії, але він буде, по-перше, коротким, а по-друге, 

не матиме достатніх для аналізу наслідків[77, c. 38]. 

Тому автор стверджує, що регіональний рівень аналізу є найбільш 

конструктивним і дозволяє максимально широко і повно розглянути структуру 

безпекових відносин між учасниками. Важливо зазначити, що як і державний 

рівень, як нижча сходинка аналізу, так і рівень глобальний, як сходинка вища, 

вчиняють свої впливи на регіональний зріз і ці впливи є взаємно оберненими. 

Як проміжний рівень, рівень транзиту і трансляції інтересів учасників, 

регіональний комплекс безпеки безпосередньо бере участь у формуванні 

безпекового порядку денного на глобальному рівні. У свою чергу, через 

взаємодію на глобальному рівні інші РКБ, а також наддержави та міжнародні 

актори іншого характеру (ТНК, міжнародні організації) чинять свій вплив на 

відносини і наповнення структури даного РКБ. 
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Зауважимо, що не завжди між поняттями регіону і РКБ можна поставити 

знак рівняння. РКБ охоплює лише суб’єктів, що мають високий рівень 

взаємозалежності у безпековому вимірі. У свою чергу, регіональні взаємодії в 

інших сферах можуть формувати комплекси, які включатимуть склад 

учасників, що відрізняється від того, що входить в РКБ. Зрештою, держава, що 

за географічними та історичними ознаками належить до певного регіону, може 

розглядатися як учасник РКБ сформованого на перетині кордонів цього 

регіону та сусіднього. 

Все ж поняття РКБ досить сильно пов’язано з географічним фактором, 

адже саме географічна близькість безпосередньо робить певні загрози 

спільними для акторів. Особливо яскраво проявляється це в питаннях 

військової, політичної, соціальної безпеки, а також сфери охорони 

навколишнього середовища. Ці питання наразі, відрізняючись від пріоритетів, 

що існували у ХХ столітті, стають на один щабель за своєю актуальністю і 

вимагають спільних зусиль географічно наближених акторів, що і стає 

основою для формування РКБ [81, c. 172].  

РКБ, в основі яких лежать відносини співробітництва є більш сталими за 

своєю суттю. В той час, коли РКБ, в центрі яких лежать конфліктні відносини, 

є більш вразливими і чутливими до впливів ззовні. Протистояння всередині 

регіону може стати причиною  втручання нових акторів. В основному, мова 

йде про глобальних гравців, у сферу інтересів яких входить збереження 

балансу сил, а отже і стабільності в регіонах, що дозволяє сформувати більш 

керовану систему міжнародних відносин. 

Якщо міжнародна система є однополярною, то здатність наддержави 

деформувати відносини в РКБ стає ще більш високою. Причиною цього є той 

факт, що обидві сторони у розв’язанні конфлікту мають покладатися на 

підтримку лише одного актора, який в свою чергу отримує можливість 

суб’єктивно, на свою користь викривляти об’єктивний баланс сил всередині 

РКБ. 
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Також для формування РКБ важливо, як самі держави-учасниці для себе, 

по-перше, окреслюють регіон, у якому вони діють, а по-друге, що ці держави 

вкладають у поняття безпеки. Актори в РКБ мають спільно уявляти межі, на 

які даний комплекс розповсюджується. РКБ не зможе бути сформованим, коли 

деякі учасники не визнають себе як таких, а інші, наприклад, розглядають 

комплекс включаючи до його складу суб’єктів, які фактично не належать до 

нього. Що ж стосуються спільного розуміння безпеки, то тут вже йдеться про 

засади, які існують природно, тобто про ті інтереси та загрози, що є спільними 

для учасників, і становлять основу РКБ, а також про спільне бачення, яке є 

результатом співпраці і переливів, що відбуваються в РКБ на різних етапах 

існування комплексу [82, cc. 56-58].  

Загалом, розглядаючи світову систему з точки зору ТРКБ, можна 

сказати, що суб’єктами її є РКБ, герметизовані держави і глобальні держави. 

За своєю сутністю РКБ на системному рівні більш схильні до взаємодії на 

паритетних засадах. Глобальні, або ж наддержави крім того, що можуть мати 

власний пригнічений комплекс (де безпекова днаміка визначається інтересами 

глобальної держави, а не акторами регіону), схильні до взаємодії, яка має 

характер втручання. При чому частіше таке втручання має імперативний 

характер. Особливим в цьому контексті суб’єктом є герметизовані держави. 

Такі актори в безпековому вимірі виявляються в деяких ситуаціях 

врівноважуючими суб’єктами, а в деяких випадках каталізуючими. В будь-

якому разі, вони обмежені у самостійних впливах і втручаннях і частіше є 

об’єктами, якими у своїх діях і планах можуть користуватися наддержави для 

впливу на процеси в РКБ [83, c.73].  

Така асиметричність у відносинах є фактором, що подекуди може 

заважати самостійно розвиватися РКБ і формулювати свій безпековий порядок 

денний таким чином, як це було б необхідно і зручно самим учасникам даного 

комплексу. Інколи пріоритетності набувають питання пов’язані зі спробами 

позбутися впливу ззовні, що перетворюється на визначальний чинник і не дає 

повноцінно враховувати інтереси учасників РКБ [84, с. 423].  



   

 

55 

 

Що ж стосується питань сек’юритизації на сьогоднішньому етапі, то 

окрім сталого поняття загрози починають з’являтися нові визначення, що 

пов’язано з тим, що кожен конкретний суб’єкт визначає для себе кожну 

окрему загрозу в різний спосіб. Поле загроз розширюється і вже не 

обмежується лише питаннями військової безпеки. Нові виклики потребують 

нових підходів і актори визначають самі, що в даних конкретних умовах є 

загрозою для ниx. 

Йдеться про те, що погляди різних суб’єктів на процеси можуть не 

просто не збігатися, а бути кардинально різними. Найяскравішим прикладом 

може бути ставлення різних держав до явища глобалізації. Деякі актори 

вбачають у ній лише позитивний момент, тобто нові можливості для розвитку, 

більш широке поле для діяльності, розгортання загальносвітового діалогу з 

багатьох питань. Інші ж ставляться до глобалізації, як до тенденції, якої 

уникнути не можна і шукають шляхи пристосування до нових вимог, що 

диктуються цією тенденцією. Але існує так само і третя група акторів, яка 

розглядає глобалізацію як загрозу своїй безпеці, тобто сек’юритизує дане 

явище, переводячи його в зовсім інший вимір і розглядаючи з точки зору 

механізмів нейтралізації даної загрози [85, cc. 152-154]. 

З іншого боку, варто звернути увагу на те, що РКБ не завжди за колом 

учасників збігаються з регіональними об’єднаннями. Адже за наявністю 

широкого спектра варіативності, держави можуть для себе обирати як форму 

участі, так і питання, які вони хочуть в рамках даних об’єднань вирішувати. 

Тобто, перебуваючи у взаємодії з певними державами з приводу окремих 

питань політики чи економіки, держава може відносити себе до іншого кола 

держав за параметрами своїх інтересів у сфері безпеки [86, c. 233].  

Також потребують роз’яснення географічно-політичні визначення, які 

використовуються у роботі. Підставою для визначення Західної, Центральної 

та Східної Європи є зокрема історична. Таким чином, у дослідженні до держав 

Західної Європи автор відносить держави, що після Другої світової війни 

опинилися поза межами зони Радянського впливу, з західного боку «залізної 
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завіси». До Центральноєвропейських держав ми відносимо держави, що 

входили до Радянського блоку під час «холодної війни», але згодом після 

1990-го року стали членами західноєвропейских та атлантичних структур (ЄС, 

НАТО). До держав Східної Європи в рамках дослідження відносяться 

держави, що належали до Радянського Союзу  і розташовані на західному 

кордоні РФ. Також ці держави являють собою простір спільного сусідства для 

ЄС та РФ. 

 

1.3. Стан наукового дослідження теми та джерельно-документальна 

база дослідження 

Дослідження проблематики формування регіональних комплексів 

безпеки у сучасній науці представлене в найбільшій мірі конструктивістською 

школою МВ, адепти якої дають детальну теоретичну базу для дослідження, а 

також описують деякі елементи, притаманні аналізу безпекових процесів саме 

в такому ключі. У свою чергу дослідження окремих безпекових просторів 

Європа-ЄС та навколо Росії існують у вказаних державах. Проте, європейська 

наукова думка зосереджує дослідження на розвиткові власного контексту тоді, 

коли російські вчені вивчають опції доступні РФ у формуванні 

пострадянського регіонального комплексу. Відносини в галузі безпеки з ЄС та 

окремими західними державами досліджені з точки зору власне російських 

інтересів. 

Загалом, ми пропонуємо умовно поділити джерела, які були використані 

автором при проведенні даного дисертаційного дослідження за походженням 

та природою на наступні групи: 

1) офіційні документи та матеріали міжнародних організацій, що 

функціонують на просторі, який досліджено, і учасниками яких є відповідні 

регіональні держави; 

2) виступи, заяви, комюніке посадових осіб країн регіонального 

простору, що досліджується; 

3) законодавчі та урядові акти держав-учаниць регіональних формацій 
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4) монографії та статті авторів, що досліджують проблематику 

регіональної безпеки, в тому числі формування регіональних комплексів 

безпеки, а також особливості становлення та функціонування саме комплексів 

на території європейського континенту 

5) дослідження та аналітичні матеріали, підготовлені науково-

дослідними центрами та академічними мережевими структурами. 

На регіональному просторі, що розглянуто у досліджені, діють 

міжнародні організації різних характерів, різної типології участі і різного 

рівня інтеграції. У дослідженні використана широка першоджерельна база, що 

включає, як установчі документи ключових організацій учасниць (установчі 

договори ЄС [87, 88, 89, 90], Північноатлантичний договір [91], Статут СНД 

[92], Статут ГУАМ [93]), так й інші офіційні документи цих організацій [94, 

95, 96, 97] 

Крім офіційних документів міжнародних організацій важливе значення в 

дослідженні питань утворення та процесу структуризації регіональних 

комплексів безпеки мають законодавчі акти та офіційні документи держав, які 

на даному просторі діють [98, 99, 100, 101, 102, 103]. Такі джерела дозволяють 

прослідкувати на державному рівні зміну позицій чи напрямів співробітництва 

між державами, тобто зрозуміти динаміку регіональної та глобальної взаємодії 

між акторами. Також робота з даними документами дозволяє визначити місце 

та роль, яку певна держава відводить для себе в регіональній та глобальній 

системах МВ. 

Значну роль серед цієї групи джерел відіграють виступи, заяви, 

комюніке посадових осіб держав-учасниць регіонального простору безпеки, 

який досліджується. Зокрема, мова йде про погляди та позиції осіб, що 

здійснюють політичне керівництво в даних державах, а також в міжнародних 

організаціях щодо напрямків взаємодії та намірів посилення впливу на певні 

сфери та простори. Промови та виступи лідерів держав на міжнародних 

форумах, їхні заяви на самітах та зустрічах є першочерговим джерелом для 

розуміння поглядів привладних еліт [104, 105, 106]. Очільники ж міжнародних 
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організацій висловлюють консолідовану позицію держав-учасниці і їхні 

виступи та заяви стають офіційною позицією спільноти держав [107, 108, 109]. 

Автором дослідження було опрацьовано значну кількість наукової 

літератури: статей, монографій американських, європейських, азійських 

дослідників, які висвітлюють як теоретичні аспекти дослідження, так і 

практичний процес функціонування певних регіональних об’єднань та 

механізми формування структури регіональної безпеки у міжнародних 

відносинах. 

У першу чергу, серед дослідників, що займаються саме регіональними 

безпековими дослідженнями виділяються представники копенгагенської 

школи МВ та дослідники, що працюють в рамках реалістичної парадигми. 

Серед цих дослідників варто виділити А. Вендта [58], Н. Онуфа [57], Б. Бузана 

[66, 67, 72, 73] та О. Вівера [1, 67, 72], Д. де Вільде [67], Е. Адлера [60], Д. 

Лейка та М. Моргана [69], Р. Купера [52] та М. Каплана [76], К. Уолтса [39] та 

Е. Айдінлі [77].  

А Вендт та Н. Онуф вважаються засновниками конструктивістського 

підходу до вивчення явищ міжнародної безпеки. Зокрема, в рамках 

конструктивістської школи, заснованої та їхніх доробках, було створено 

теорію регіональних комплексів безпеки, яка займає значне місце у 

дослідженні.           Н. Онуф у книзі «Світ, який ми створюємо: правила та 

правління в соціальній теорії та міжнародних відносинах» [57] дає основні 

поняття конструктивістського антропоморфічного бачення правил поведінки 

акторів в сучасних міжнародних відносинах, у свою чергу А. Вендт у своїй 

статті «Анархія це те, що держави роблять з неї» [58] викладає вже більш 

оформлене бачення конструктивістами теорії міжнародних відносин, і 

стверджує, що сучасні міжнародні відносини є явищем соціальної конструкції 

і набувають свого прояву у соціальній комунікації. 

Е. Адлер у статті «Захват середньої основи: конструктивізм у світовій 

політиці»[60] дає розуміння місця конструктивізму серед інших підходів у 
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теорії міжнародних відносин, а також переваг, яких надає дослідникові 

використання даного підходу до аналізу. 

О. Вівер вводить поняття сек’юритизації та десек’юритизації, а також 

описує секторальний підхід, зосереджуючись на питаннях саме міжнародної 

безпеки. У роботах він розглядає процес перенесення певного явища або 

процесу у безпековий дискурс, а також участь у цьому різних суб’єктів. У 

кооперації з Б. Бузаном було розроблено теорію регіональних комплексів 

безпеки, а також описано структуру процесу аналізу регіональних та 

глобальних безпекових процесів у різних секторах. Значна увага приділяється 

аналізу процесів у різних регіональних комплексах безпеки, а отже зображено 

комплексний підхід і до глобальної структури безпеки, яка за версією Б. 

Бузана і О. Вівера складається саме з безпекових комплексів.  

В цьому контексті варто виділити аспект соціальної складової 

безпекових процесів, який відгукується з роботою К. Дойча «Політична 

спільнота на міжнародному рівні: проблеми визначення та вимірювання» [81] і 

віднаходить своє втілення саме в конструктивістькому підході О. Вівера та 

його поясненні важливості явища озвучення загроз, та розподілі рольових 

позицій у процесі  сек’юритизації між суб’єктами, об’єктами та цільовою 

аудиторією. 

У спільній монографії «Регіональні порядки: побудова безпеки в новому 

світі» [69] Д. Лейк та М. Морган дають обгрунтування використанню 

регіонального підходу як найбільш оптимального для вирішення проблеми 

дослідження структури безпекової системи, а також динаміки безпекових 

процесів та механізмів запобігання загрозам різного характеру. 

Типологія держав, як основних акторів коплексів безпеки визначена у 

роботах Р. Купера [52] та М. Каплана [76]. Зокрема мова йде про типологію 

засновану на етапності розвитку держав та на параметрах їхньої могутності, 

що дозволяє у дослідженні визначити характери та потенціали як держав, так і 

об’єднань, яких вони є частиною. 
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Окремі аспекти значення процесів глобалізації та їхнього впливу на 

формування регіональних безпекових утворень, а також на самоідентифікацію 

держав містяться у роботах турецікого науковця Е. Айдінлі [77]. Також мова 

йде про глобальний аспект участі акторів у певних формаціях, або такої 

ситуації, коли актор стикається з виключенням з сусідніх спільностей. 

Певні аспекти неореалістичного підходу у досліджені, а також підходи 

до загальнотеоретичних питань обгрунтовані К. Уолтсом [39]. Серед них 

зв’язок змін, які відбуваються в потенціалах могутності держав з формою 

їхньої участі у колективних форматах безпеки. 

Дослідження безпосередньо регіональних комплексів безпеки в регіонах 

світу ведуться великою кількістю науковців, які приділяють увагу як різним 

географічним просторам, так і аспектам функціонування таких єдностей, 

факторам, що впливають на розвиток комплексів ззовні, а також внутрішні 

елементи, які формують структуру безпекових формацій. Співвідношення 

комплексного підходу з системним містяться в роботах братів Купчанів [43],      

Н. Ріпсмана [110], Б. Торна [111].  

Враховуючи зосередженість дослідження на регіональних утвореннях 

європейського континенту, варто виділити в окрему групу дослідження 

історичного процесу формування реалій регіону, які дали авторові можливість 

розв’язати завдання визначення природи процесів інтеграції та взаємодії 

акторів на даному просторі. 

У дослідженні використано доробки здебільшого європейських та 

американських авторів, зосереджених на розвиткові європейського 

географічного регіону, та побудові на ньому різних безпекових формацій. 

Серед них роботи Т. Хіплера та В. Мілоса [112, cc. 131-153], М. Джаррета 

[113, cc. 151-155], Д. Нормана [114, cc. 131-148], А. Ватсона [115, cc. 13-32]. 

Т. Хіплер та В. Мілос зосереджують увагу саме на ХІХ столітті з тим 

балансом сил, що склалася за Віденської системи міжнародних відносин. 

Характерна безпекова система враховувала інтереси всіх великих акторів, була 

досить широкою за колом учасників і демонструвала природню регіональну 
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структуру, що склалася на той період. також увагу приділено особливостям 

колоніальних комплексів безпеки, що їх утворювали метрополії з 

колоніальними володіннями. 

Паралелі між комплексом безпеки в Європі, який склався за Віденського 

концерту та комплексом безпеки, що почав складатися за 1990-х років  

проводить Д. Норман. Соціальні особливості розвитку європейського 

суспільства як єдиного організму, його вплив на суспільства інших культур, а 

також соціальна складова міжнародної політики та безпеки розглянуті у роботі 

А. Ватсона. Таким чином можливим стає спостереження генези безпекових 

форматів на просторі, який досліджується, а також тенденцій, що впливали на 

даний процес протягом історичного поступу. 

Цивілізаційна скаладова, яка також відіграє не останню роль у 

формуванні безпекового контексту регіонів стає зрозумілою з роботи С. 

Хантінгтона [116], адже лінії розламів між цивілізаціями безперечно 

відображаються на регіональних утвореннях, а також регіональних конфліктах 

та відповідних системних змінах, умовах зовнішнього середовища. 

Серед дослідників які в різні часи приділяли свою увагу такому 

важливому процесові, як європейська інтеграція та її особливості варто 

згадати Е. Хааса [117, 118] Д. Мітрані [119], П. Шміттера [120].  

Проблематикою функціонального підходу у євроінтеграційних процесах 

займалися Е. Хаас та Д. Мітрані, безпосередньо формуючи підходи не тільки в 

теорії, але і на практиці. Регіональна безпека таким чином почала набувати 

рівного втілення і переходити в сіери, що раніше як безпекові не розглядалися, 

а також вплив такого розповсюдження на сталість безпекової формації. 

Проблематика НАТО та особливостей місця Альянсу у регіональній 

структурі на європейському просторі розкривається в роботах Ч. Купчана 

[121], Д. Аверре [122], C. Нельсона-Дрю [123], а також Ф. Маріуша [124]. При 

чому у даних роботах також досить вагова увага приділяється взаємодії 

регіонального комплексу Європа-ЄС з РФ в контексті співпраці з НАТО, а 
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також позиції межового простору між комплексами Європа-ЄС та навколо 

Росії. 

Окрема увага має бути приділена дослідженням комплексу безпеки 

навколо РФ (або пострадянського комплексу, як його називають в Росії), 

динаміці безпекових процесів тут. Їх можна умовно поділити на російські та 

неросійські. Серед російських дослідників саме комплексного підходу 

дотримується Є. Михайленко [125] та Н Каледін [126]. При чому 

зосереджують свою увагу дослідники саме на проблемах побудови комплексу 

на пострадянському просторі і тих перешкодах, з якими Росія зіштовхнулася 

як центральна держава в регіоні. Досить критичним є аналіз російських 

підходів та внутрішньої динаміки в державі, яка безпосередньо впливає на 

зовнішньополітичну поведінку. Б. Парахонський у своїй роботі більше 

приділяє увагу проблематиці Центральноазійської частини комплексу, та 

особливостям структури безпекового формату за участі позарегіональних 

держав, а також регіональних акторів [127]. 

Західні ж дослідники в більшій мірі зосереджують увагу у своїх роботах 

на тих особливостях впливу, що їх чине Росія на межовий простір, а також на 

відносини між дрежавами регіону та позарегіональними акторами. Серед цих 

дослідників П. Роедер [128], М. Мозаффарі [129], Т. Крістенсен [130], Т Кузіо 

[131]. 

Інтерес серед українських дослідників в основному зосереджено на 

перспективах інтеграції до Європейських та Атлантичних структур, а також на 

викликах, з якими вони стикаються, а отже з тими, які можуть становити 

небезпеки для України або вже становлять її [132, 133]. Серед досліджень 

безпекового виміру даного контексту варто зазначити роботи В. Копійки 

[134], В. Манжоли [135, 136], Н. Перепелиці [137, 138, 139] та В. Литвиненка 

[140, 141], В. Горбуліна [142]. Іншим аспектом, який так само широко 

висвітлений у роботах українських науковців, таких як В. Ткаченко [49] та А. 

Мартинов [50], є дослідження російської агресії проти України, 
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експансіоністських намірів цієї держави та реваншистській політиці її владних 

еліт.  

Теорія ігор та інші теоретичні підходи розглянуто у монографії                  

М. Капітоненка “Міжнародні конфлікти” [143]. Також у монографії розкрито 

поняття конфлікту з точки зору різних наукових шкіл та в рамках різних 

підходів.  

У монографії В. Константинова “Регіоналізм та регіоналізація в 

міжнародних відносинах” [144] виокремлено місце регіонального підходу до 

вивчення міжнародної безпеки, а також розкрито явище регіоналізації як 

процесу, що на сучасному етапі супроводжує глобалізаційні тренди. 

У дисертаційному дослідженні К. Спиридонової “Теорія і практика 

формування міжнародних спільнот безпеки (на прикладі ОБСЄ)” [145] 

висвітлені особливості конструктивістського підходу до вивчення 

регіональних структур загалом та спільнот безпеки зокрема. Також виділені 

особливості формування ОБСЄ в контексті регіональної безпекової спільноти 

Серед досліджень та аналітичних матеріалів, підготовлених науково-

дослідницькими центрами, окремо варто виділити дослідження 

американського центру Stratfor, на базі якого робота Г. Фрідмана щодо 

російсько-грузинського конфлікту як свідчення порушення балансу сил у 

глобальній системі міжнародних відносин було створено [146]. 

Критика дій європейських держав та США у 1990-ті та початку 2000-х, 

коли постбіполярна безпекова система формувалася, щодо російської 

проблематики міститься у роботах Дж. Майршеймера [147, 148, 149], С. 

Толенса та Р. Дел Санто [150], Ф. Хілл [151]. 

Огляд наукової літератури дає підстави констатувати, що в сучасній 

політології та історіографії проблема всебічного дослідження перспектив 

подальшого розвитку комплексу безпеки на європейському континенті, 

зокрема, у напрямі утворення єдиної конфліктної формації не стала об’єктом 

спеціального дослідження ані у вітчизняній, ані у закордонній політичній 

науці, де було б систематично досліджено: питання еволюції безпекових 
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єдностей на європейському континенті; характерні особливості 

функціонування комплексу Європа-ЄС та комплексу, що сформувався навколо 

РФ; процес з’єднання цих формацій у єдиний комплекс. 

Отже, виходячи зі стану розробки наукової проблеми, виокремлюється 

ряд зазначених вище проблемних аспектів дослідження формування єдиного 

регіонального комплексу на європейському континенті, враховуючи фактори 

конфліктів на території межового простору (Молдови, Грузії, України) та 

динаміку вищевказаного процесу, що не знайшли достатнього відображення в 

джерельній базі, та подальше дослідження яких створює передумови для 

комплексного, системного дослідження цього процесу, його рушійних сил, 

теоретичних засад та перспектив подальшого розвитку. 

 

Висновки до розділу 1. 

 

Безпекові дослідження на початку ХХІ століття почали 

виокремлюватися в окрему галузь, де присутні власні підходи, апарат, 

методологія. Серед основних підходів виділяють реалізм, лібералізм, 

критичну теорію, теорію ігор, конструктивізм з їхніми відгалуженнями.  

Після завершення блокового протистояння найбільш повно 

відображається динаміка безпекової взаємодії на регіональному рівні, адже 

географічно близькі держави вразливі до одних і тих самих загроз, а отже 

процеси сек’юритизації та десек’юритизації в певному регіоні не можна 

розглядати окремо. Таким чином регіональні комплекси безпеки, як 

об’єднання держав, процеси сек’юритизації та десек’юритизації в яких не 

можуть розглядатися окремо, є найбільш актуальними одиницями для аналізу. 

Саме такий аналіз дозволяє провести неореалістичний підхід в поєднанні з 

елементами конструктивізму. 

Теорія регіональних комплексів безпеки є результатом синтезу 

неореалізму та конструктивізму, результатом наукового доробку 

представників Копенгагенської школи міжнародних відносин. Дослідження з 



   

 

65 

 

використанням даної теорії надає можливість виявити неформальні (не 

закріплені в рамках міжнародних організацій, двосторонніх або 

багатосторонніх договорів) зв’язки та встановити структуру регіону в 

безпековому контексті, а аткож зосередитися на ролі міжнародних інституцій 

у фіксуванні таких взаємодій. 

У ході дослідження автором в основному впроваджені підходи 

неореалістичної парадигми міжнародних відносин, а також конструктивізму 

Копенгагенської школи. Досить широко розглянуто історичні етапи зміни 

комплексів. Поряд з категоріями сек’юритизації та десек’юритизації 

використовується секторальний підхід до розгляду безпекової проблематики. 

Основними поняттями у дослідженні є категорії «безпеки», що 

розглядається як стан наявності засобів нейтралізації або зменшення 

негативного ефекту від загроз; «сек’юритизації» та «десек’юритизації», де 

перше означає введення певного питання до безпекового дискурсу і надання 

йому статусу загрози, а друге - відповідно, зворотний процес; «регіонального 

комплексу безпеки», що являє собою групу акторів міжнародних відносин, чиї 

процеси сек'юритизації і десек’юритизації настільки пов’язані між собою, що 

не можуть бути на належному рівні проаналізовані та вивчені окремо один від 

одного. 

Вирішення проблемних завдань дослідження потребувало використання 

широкого спектра методів від загальнонаукових до специфічних, що 

дозволило глибше відобразити процеси безпекової структуризації 

досліджуваного простору. 

Теоретичний базис роботи складається з досліджень представників 

конструктивістського підходу здебільшого Копенгагенської школи, а також 

адептів неореалістичної парадигми. Дисертаційне дослідження зосереджене на 

європейському регіональному комплексі безпеки, отже, серед концепцій та 

теорій, активно використовуваних у роботі, виділяються теоретичні та 

прикладні дослідження європейських авторів. А враховуючи той факт, що на 

думку автора РФ є частиною даного комплексу - і російських авторів.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ БЕЗПЕКИ НА 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ 

 

2.1. Регіональні комплекси безпеки в процесі становлення 

європейського міжнародно-політичного простору 

На нашу думку, той апарат, що надають дослідникові неореалістичний 

та конструктивістський підходи є досить широким, щоб проаналізувати 

динаміку безпекових процесів в системі, проте не достатнім. Для того, щоб 

обгрунтувати актуальність розгляду саме регіонального рівня варто доповнити 

вищенаведені інструменти історичним оглядом. Викладений нижче 

історичний підхід не є універсальним, проте він дозволяє глибше зрозуміти 

сутність РКБ, а також продемонструвати особливості тенденцій та трендів, що 

формуються саме на регіональному рівні.  

Європу як географічний регіон можна поділити на декілька комплексів 

регіональної безпеки в залежності від того, яку мету переслідує дослідник і 

яке коло питань має бути розкрите. Історично склалося, що даний регіон 

вирізняється найдавнішою історією формування системи міжнародних 

відносин загалом і безпекового порядку денного зокрема. Однією з визначних 

рис даного регіону є те, що держави, які входять до нього, мають давні 

безпекові традиції та сталі статуси, що впливають на їхню поведінку в системі. 

Ніде в світі на такому невеликому просторі не співіснує така кількість 

глобальних держав, багато з яких свого часу мали колонії та були центрами 

систем, що складалися з держав різних рівнів розвитку. 

Т. Хіплер наголошує, що великі держави Європи до середини ХХ 

століття були центрами безпекових комплексів власних імперій. Їх не можна 

назвати регіональними, проте ключовим тут був принцип сек’юритизації. 

Більш яскраво проявляється вербальний аспект переведення певного питання 

в безпековий дискурс, особливо коли це питання тільки таким чином може 
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розглядатися в безпековому контексті певними акторами в комплексі, бо 

об’єктивно не є загрозою для всіх учасників безпекової формації [112]. 

Таким чином, колоніальні імперії можна визначати прообразами 

комплексів безпеки за ознаками відповідної динаміки сек’юритизації та 

десек’юритизації, проте їм не вистачало складової географічної близькості, 

тож зовнішнє середовище їхньої діяльності так само не обмежувалось певним 

географічним простором. Проте, значний вплив справляла асиметричність 

відносин між монополіями Європи та колоніальними територіями і, 

відповідно, вертикально вибудовувалися процеси сек’юритизації та 

десек’юритизації, залишаючи колоніальні території в статусі реципієнта [152, 

cc. 86-100]. 

Безпекове впорядкування на значній частині Європи починається з 

єдиного безпекового простору Римської імперії, що поступово втрачала свій 

централізований контроль, поступаючись місцем децентралізованій системі 

балансу сил, яка проіснувала з незначними змінами до утворення ЄС – 

безпеково централізованої системи нового порядку. Таким чином, з точки зору 

ТРКБ, в рамках вищеописаної системи, Європа з часів падіння Римської 

імперії проіснувала в різних форматах: від декількох не широких за колом 

учасників РКБ до великих комплексів які, зрештою, об'єднують у єдиний РКБ, 

що проіснував з 1700 до 1945 року, коли Європа знову була поділена між 

двома системи різного характеру.  

Якщо Римську імперію з її провінціями можна окреслити як РКБ, то 

після її зникнення починається період, коли комплекси виділити не можна. 

Силова рівновага підтримувалася протягом століть регіональними державами, 

які утворювали ситуативні союзи. Р. Халл зазначає, що сама 

державоцентрична багатополярна система в тому вигляді, в якому вона 

існувала у Європі до 1945 року не дозволяла сформуватися довгостроковому 

спільному інтересові, а отже і констатувати спільні загрози [153, cc. 51-62]. 

Соціальна складова є основною умовою побудови системи міжнародної 

безпеки акторами якої є комплекси, а не окремі держави. Умова легітимізації 
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призводить до необхідності обґрунтування створення загрози. Таким чином, за 

визначенням В.Алмана, європейська система часів Римської імперії була 

більш близькою до сучасних безпекових формацій, ніж Європа часів держав-

націй, коли соціалізація міжнародних відносин досягла свого найнижчого 

рівня [154]. Не дивлячись на те, що держава почала ототожнюватися з 

народом, нацією, що населяє її територію, сфера міжнародних відносин та 

міжнародної безпеки залишається виключно елітарною сферою, де залучення 

соціальних мас можливе виключно як засіб досягнення певної мети [113, cc. 

151-155]. 

З початку ж 90-х років ХХ століття Європа знову рухається в бік 

єдиного комплексу. В більшості інших географічних регіонів РКБ з’являлися в 

результаті деколонізації: за наявністю колонізатора в системі була очевидна 

ієрархія, зі зникненням колоніальної залежності утворився вакуум влади, що 

призвів до анархії. А з анархії в середині регіону вибудовувалася певна 

ієрархія акторів. Європейський регіон є в цьому контексті виключенням, адже 

саме тут були зосереджені метрополії [114, cc. 131-148]. 

На відміну від постколоніальних держав, у Європі вакууму влади не 

могло утворитися. Для даного регіону період деколонізації 1960-х років не 

став в контексті регіональної безпеки зламним моментом. Г. Пракаш визначає 

даний період концентрацією потенціалів на більш щільному просторі - тих 

потенціалів, що раніше розпорошувалися в необхідності збереження контролю 

в колоніальних володіннях [155]. 

Усвідомлення нових викликів дало поштовх до формування безпекових 

комплексів на основі спільних процесів сек’юритизації та десек’юритизації та 

необхідності легітимізації підходів та дій з боку соціальних груп. 

Варіативність загроз забезпечує багаторівневість, а також нашарування один 

на одного комплексів в залежності від динаміки посилення загроз різних 

якостей та характерів. Таким чином, можна прослідкувати момент 

нашарування комплексів і наскрізних учасників. 
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Значний вплив на формування безпекової системи в регіоні справили 

такі фактори як постійні міграції (включаючи великі переселення народів), а 

також тиск інших цивілізаційних одиниць, таких як Оттоманська імперія 

[116]. В даному контексті не є виключенням ціннісні орієнтири даного РКБ, 

що становлять одну зі складових засадничих принципів його існування. Тут 

ми маємо на увазі релігійні протистояння поділу християнства на православне 

та католицьке; Христові походи, що стали одним з етапів наближення до 

європейського регіону Північної Африки і формування тут осередків 

християнської віри, а отже і агентів тогочасної Європи. 

Цивілізаційно-ментальна складова формування безпекової структури 

відіграє надважливу роль у регіоні. С. Гатковскі виділяє такі характеристики 

як романо-германські мови і латиниця у письмі, християнство у різних його 

варіаціях і ліберально-капіталістичний зразок економічних відносин [156,       

cc. 125-136]. Дані ознаки визначають суспільні орієнтири, а отже в 

перспективі і ступінь необхідності легітимізації та її характер. Для того, щоб 

певна загроза сек’юритизувалася, агентові необхідно обґрунтувати 

об’єктивність існування явища або події, що її породжує. Таким чином, нижче 

стає імовірність спекулятивного підходу до безпекової складової. 

Тиск зовнішнього середовища в даному регіональному просторі до 

середини ХХ століття був недостатнім для того, щоб загрози, що виникали з 

нього могли переважити ті, що формувалися у внутрішньому середовищі. 

Природно-географічні обмеження дозволили зберегти ідентичність 

європейським романо-германським етносам, гомогенізації яких посприяли 

великі переселення народів, а також загроза османської та тюрксько-

хазарської навали. 

З часів підйому Османської цивілізації і до кінця ХV століття 

європейський безпековий регіон зазнає значного впливу саме з боку цієї 

імперії. В першу чергу це стосується інтегральної функції, що спільна загроза 

виконує в той час, але тут вимальовується також і інша складова. Починає 

формуватися стале поняття про території, які мають належати до європейської 
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безпекової системи, а на разі перебувають під владою чужинців. Уявлення про 

межі регіону, звісно, існувало і раніше, але критерії виокремлюються саме в 

цей час [69, c. 22]. 

Саме в наслідок Османського завоювання візантійських земель 

європейські держави почали експорт власного регіону за океан в колоніальні 

володіння, фактично розширюючи безпекову структуру власного регіону на 

інші континенти. Пригнічення інтересів аборигенного населення, відсутність 

спроможності спротиву з боку навіть розвинених держав Азії дозволили 

європейцям перенести потенціал власної експансії далеко за європейський 

регіональний простір, а також пригнітити до початку ХХ століття безпекові 

процеси в колоніальних володіннях. За твердженням Е. Джонса, замість 

обмеження європейської присутності на східних землях Оттоманська імперія 

посприяла світовій експансії Європи і герметизації власної цивілізації на 

закритому просторі, обмеженому з усіх боків осередками європейських агентів 

[157, cc. 126-134]. 

Історично ж вищевказаний період визначається наявністю на просторі 

європейського регіону двох рівнозначних систем безпеки, рівних за 

потенціалом між собою: системи, власне, європейської і системи Османської 

імперії.  

В даному контексті варто виділити головні два аспекти: неприродний 

характер кордону та ціннісних орієнтирів. Географічні чинники, які впливають 

на формування регіональних просторів, визначають територіальні межі 

розповсюдження загроз і викликів, а отже і коло учасників можливих 

безпекових формацій. Виходячи з цього, як зазначає C. Уорчел, усвідомлення 

себе нацією, етносом або групою в категоріях «свої» - «чужі» в першу чергу 

обґрунтовується з точки зору географічного детермінізму [158, cc. 117-119]. 

Розповсюдження культурно-ціннісної складової як основи, на якій 

вибудовується цивілізаційна єдність, а отже і вірогідна близькість безпекових 

бачень, тісно пов’язане з географічним фактором, а також з умовами розвитку 

певної соціальної групи. Значний вплив також належить факторам 
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зовнішнього середовища, особливо коли імпульси з нього несуть ворожий 

характер, направлені на деформацію культурно-ціннісного простору.  

Початок XVIII століття стає часом початку існування єдиної безпекової 

системи в межаx європейського регіону. Всі актори так чи інакше пов’язані 

між собою (тобто їхні відносини можуть бути як конфліктними, так і 

дружніми, що залежить від конкретних обставин, але все ж зв’язки, на думку 

автора, перетворюються на досить сталі, щоб висувати вищенаведену тезу). Це 

період, коли Російська імперія стає частиною європейської безпекової споруди 

і органічно перебуває в ній таким чином, що не виникає питання про природу 

її участі в безпекових процесах регіону.  

Віденська система міжнародних відносин як історичний етап системного 

розвитку міжнародних відносин збігається з періодом остаточного закріплення 

ролі Російської імперії як повноправного актора безпекової європейської 

структури. Автор вважає важливим зауважити, що протягом ста років з 1814 

по 1917 європейський регіональний простір безумовно включає Російську 

державу на всіх рівнях. Цей період варто вирізняти як унікальний в історії 

формування європейського безпекового простору. Безпекова система балансу 

сил, що існувала за умови врахування всіх великих держав була повноцінною 

лише за включення Російської імперії. Сталість режиму забезпечували коаліції 

тимчасового характеру і відсутність зовнішнього джерела загроз [159, cc. 204-

207]. 

Ще одним джерелом забезпечення стабільності системи безпеки є 

розділені держави, як то Німецькі та Річ Посполита. Створення буферних 

територій для великих держав відігравало роль компенсаторів, за рахунок яких 

можливим стало вирішення конфліктів без великих війн, а отже і без 

переформатування системи безпеки. Відносна стабільність даної системи 

також зумовлена обмеженим характером загроз, що фактично зводилися до 

військових, класичних. Така тенденція дозволила акторам системи діяти 

виключно з точки зору власного інтересу, а отже не утворювати сталих 

безпекових зв’язків в регіоні. Таким чином, можна говорити про збільшення 
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вірогідності утворення сталих безпекових структур з урізноманітненням 

загроз у системі. 

Військова загроза, що до ХХ століття була не лише панівною, але і 

єдиною, якій приділяли увагу держави у розробленні власних стратегій, 

зумовила конструювання простору з точки зору вірогідності появи даної 

загрози з будь-якого боку. Отже, утворення сталих союзів і коаліцій не було 

можливим. 

Також характерною рисою даного періоду є те, що Європа виступає не 

просто в якості одного з регіонів світу, вона виступає центром сили, де 

формуються основні підходи і тенденції, що звісно ж, не могло не справити 

відповідного впливу як на формування безпекового простору в самій Європі, 

так і на тенденції в безпековій сфері в інших регіонах [160, c. 201].  

Безпекова система балансу сил, що досить довгий час стверджувала себе 

як дієва, проектувалася у глобальному масштабі, і на відповідних засадах 

будувалися відносини з позарегіональними державами. Таким чином, і модель 

відносин було перенесено у глобальну систему, що у ХХ столітті призвело до 

двох глобальних криз [161]. 

Існування вищезазначеного об’єднаного європейського безпекового 

простору позначилося двома основними процесами. По-перше, йдеться про 

постійну зміну характеру відносин між акторами, що залежно від подій і умов 

корелювався в значній мірі: від централізації і узгоджених дій до повної 

розлагоджуваності і десинхронізації. Але дана тенденція передбачувана, 

враховуючи те, що пріоритет національних інтересів, особливо у безпековій 

сфері, був невід’ємною рисою стратегії кожного актора. По-друге, маємо на 

увазі період інтенсивної діяльності акторів поза межами європейської системи 

відносин, тобто активну експансію держав у інші регіони, що продовжувалась 

в цей період. Значення для нашого дослідження ця тенденція несе в тому 

контексті, що посилення чи послаблення позицій держав за межами регіону, 

до якого вони належали, прямо проектувалося на структуру даного регіону. 

Тобто в різні періоди в одному в тому самому об’єднаному європейському 
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просторі в залежності від того, якої сили набували учасники цього простору за 

його межами, можна було спостерігати різні структурні конструкції, як 

наприклад, мультиполярну або біполярну з колективними полюсами. Для 

європейського простору стала актуальна тенденція коли його учасники у 

відносинах між собою є рівними за потенціалами, в той самий час, коли в 

інших регіонах ці самі держави могли виступати навіть гегемонами [162, cc. 

13–32]. 

Європейська експансія після 1600 року має важливі наслідки для 

внутрішньо-європейської динаміки розвитку міжнародного процесу. 

З’являлися навички та досвід створення та управління безпековими системами 

глобального характеру, хоча це не впливало на відносини між великими 

державами Європи. У ХІХ столітті відносно безконфліктний, кооперативний 

«концерт» європейських держав утримувався на можливості експансії та 

розширення в позарегіональному просторі [163]. Коли режим «концерту» було 

порушено, суперництво в регіоні перейшло на новий рівень - практично всі 

території були захоплені і розподілені, а отже підлягали переділу. На піку 

розповсюдження своєї влади Європа створила глобальну міжнародну систему, 

де всі основні актори були європейськими державами. Проте глобалізація 

Європи не змінила структури самого регіону, він залишився обмеженим для 

такої кількості потенційних регіональних лідерів. Обидві світові війни, 

виникли саме на даному просторі, бо динаміка процесів була надто високою 

для такої щільності потенціалів. Проектуючись на глобальну систему обидва 

конфлікти призвели до поглинання регіону безпековими формаціями нових 

великих держав. 

Протягом ХІХ століття європейські великі держави поклали на себе 

особливі права та обов’язки, які не делегувалися навіть в разі неможливості 

виконання. Утворився певний режим безпеки, який контролювали ці актори, 

покликаний зберегти мирний процес. 

Одним з результатів експансії акторів є комплекс глобальної 

відповідальності, який зберігається за державами і після того, як вони 
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перестають об’єктивно бути здатними утримувати відповідний авторитет чи 

силовий тиск. Це проектується на відносини і в регіоні, до якого ці держави 

належать [164]. 

Наприкінці ХІХ століття починається процес поширення системи 

міжнародних відносин – система набуває ознак глобальності. Роль 

європейського регіону в цьому процесі важко недооцінювати, адже основа 

системності світових відносин бере початок саме в Європі, і моделі відносин 

та паттерни структур системи проектуються саме звідси. Але наявний і 

зворотній зв'язок, що набуває найбільшого впливу на даному історичному 

етапі. Європейська система безпеки починає зазнавати впливів з боку інших 

регіональних утворень, глобальних держав, що в решті після Другої світової 

війни призводить до того, що регіон переходить у стан придушеної безпекової 

самостійності [165, c. 26].  

З кінця Другої світової війни і до початку 90-х років ХХ століття Західна 

та Східна Європи  подавлені лідерами двох ворожих блоків – США та СРСР 

[166].  

Друга світова війна як останній системний конфлікт Вестфальського 

зразка, тобто відкритий військовий конфлікт глобального характеру із 

залученням всього доступного сторонам військового, політичного, 

економічного та соціального потенціалу; з формуванням тимчасових коаліцій і 

розірванням договорів і мирних угод за волею одного з акторів, спонукала до 

розуміння необхідності побудови глобальної системи безпеки і регіональних 

систем як її складових частин. З’явився суспільний запит на створення в 

регіональному і глобальному масштабах системи стримувань і противаг, що в 

комплексі були б здатні запобігти появі загрози аналогічної тій, перед якою 

стояли держави під час Другої світової війни. 

   Різні регіони справлялися з цією метою по різному і, відповідно, був 

різним ефект їхньої діяльності. Так само це позначалося і на загальносвітовій 

ситуації в безпековій галузі. Варто зауважити, що значну роль у вирізненні 

особливостей регіональних безпекових систем зіграли такі фактори як 
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диференціація загроз, які були актуальними для держав окремих регіонів; 

належність цих регіонів і окремих держав до акторів, які приймали рішення 

щодо основних тенденцій загальносвітової системи безпеки; розвиток держав 

регіонів, зв’язків між цими державами і місця їх у системі міжнародних 

відносин [167]. 

Друга половина ХХ століття стала періодом, коли в європейському 

регіоні закріпився стан панування в безпековій сфері інтересів інших акторів. 

Таким чином, європейський регіон, по-перше, було розділено не просто на два 

окремі комплекси, а він був поглинутий двома значно більшими системами і 

став ареною, де інтереси центрів цих систем реалізовувалися, і проявлявся 

їхній потенціал. Саме в цей період остаточно закріплюється розділення 

регіону, що в подальшому проявиться на утворенні окремих РКБ в Західній 

Європі і Європі Східній, при чому, якщо після 1991 року РКБ в Західній 

Європі отримує досить великий простір для розвитку власного порядку 

денного в сфері безпеки (почався цей процес значно раніше, але 

реалізовуватися повною мірою почав лише у вказаний період), то 

східноєвропейський пул держав залишається в орбіті РКБ з центром у Росії 

[168].  

Західноєвропейський РКБ є найбільш інституалізованим регіоном світу, 

і безпекова сфера в даному контексті не є виключенням. Хоча природа самого 

Європейського Союзу наразі досі не має аналогів у світі, і тому визначення їй 

надати дуже важко, його мирний поступ шляхом регіональної інтеграції є 

безпрецедентним випадком успіху. Унікальна форма регіональної інтеграції 

розвиваються у ЄС способом поєднання суверенітету держав з новими 

формами управління процесами. В цьому і полягає унікальність ЄС: 

об’єднання регіону відбувається не шляхом посилення окремих держав і 

їхньої експансії, але також воно дозволяє зберегти той устрій і системний 

порядок, що існував раніше [169, c 38]. 

Як  зазначалося вище, Західноєвропейский РКБ був за часів холодної 

війни повністю безпеково пригніченим, і основні процеси безпекового 
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характеру визначалися зовнішніми акторами. Політика безпеки в регіоні 

майже повністю була обмежена лише питанням, на скільки в той чи інший час 

сек’юритизувалися відносини між наддержавами, а також, чи реалізовувалася 

ця сек’юритизація безпосередньо в межах Європи, чи поза регіоном.  

Постбіполярна Західна Європа отримала шанс реалізувати власні 

безпекові амбіції, навіть не дивлячись на той факт, що й досі залишалася 

частиною системи безпеки НАТО. Все ж за роки існування сучасної системи 

міжнародних відносин РКБ в ЄС виокремився, зробивши НАТО одним з 

механізмів забезпечення власної безпеки у класичному, тобто військовому, 

розумінні цього поняття. 

Д. Мітрані виділяє питання позитивної безпеки: економічної, соціальної, 

культурної і питання безпеки негативної, тобто політична і військова сфери. 

Розвиток регіональної безпеки відбувається по всіх напрямах [170]. Проте, 

саме в питаннях позитивної безпеки формуються за рахунок меншої 

конфліктності площини формування більш тісних зв’язків. Сформований 

таким чином комплекс взаємодії є більш сталою формацією, а отже більш 

гнучкою, такою, що здатна в разі розпаду окремих паттернів зв’язку спиратися 

на інші існуючі і зберегти таким чином цілісність. 

Проте, Д. Мітрані у своїй функціональній моделі, яка розроблялася 

значною мірою під впливом подій Першої світової війни та міжвоєнного 

періоду, негативно оцінював значення регіональних об’єднань як одну з 

першопричин виникнення конфліктів у міжнародних відносинах. У свою 

чергу неофункціоналізм в аналізі політичної інтеграції більше схиляється саме 

до регіонального, а не до глобального співробітництва. Представниками цієї 

течії були Е. Хаас  [117], Ф. Шміттер [120, cc. 232-243], Л. Ліндберг [171]. 

Сам ЄС як регіональне утворення будується в першу чергу на 

безпековому питанні. Основним завданням, яке на час утворення мав виконати 

Європейський Союз (ще з часів існування Європейського об’єднання вугілля 

та сталі), було недопущення повторення в Європі фрагментації регіону і 

утворення системи балансу сил, яка неодмінно призводить до виникнення 
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конфліктів. Європейські держави мали створити угруповання, де безпековий 

порядок денний буде єдиним для всіх акторів. Питання безпеки починають 

включати в себе економічні, гуманітарні, соціальні, пізніше інформаційні, 

екологічні. Дана сек’юритизація покликана була розширити спільне безпекове 

поле до таких меж, які б охопили всі держави Західної Європи (а як показав 

досвід, в майбутньому б дозволи розширити його і на Центральноєвропейські 

держави) [172, c. 172]. 

Європейська система безпеки має вигляд концентричних кіл, тобто 

поділяється на центр і периферію. Таким чином, Центральноєвропейські 

держави, а також держави на півночі і півдні Європи формують кола, центром 

яких є Західноєвропейський обмежений пул держав. Для периферійних держав 

імпульси з центру і залежність від нього одночасно є і запорукою 

забезпечення власних безпекових інтересів різного порядку, а також і 

елементом доповнення порядку денного кожного з акторів тими безпековими 

питаннями, які б за умов неучасті в об’єднанні не були для даного актора 

актуальними. Подекуди така форма переміщення інтересів і загрози стає 

проблемою, адже безпековий порядок денний для держав, що під час холодної 

війни були частиною радянського табору і для держав, що до цього кола не 

належали, є досить різним і може включати як актуальні питання, що для 

західної – не радянської Європи є давно пройденим етапом [173, c. 101]. 

Під час холодної війни єдиним питанням сек’юритизації обох Європ в 

складі різних безпекових систем була конфронтація по лінії Захід-Схід. Дану 

загрозу можна назвати трансрівневою, адже вона стала домінуючою як на 

глобальному рівні, так і на регіональному, а також на внутрішньодержавному, 

поступово перетворившись на постійну умову середовища, яку суб’єктам 

системи міжнародних відносин і кожного окремого комплексу регіональної 

безпеки доводилося враховувати під час формування власного безпекового 

порядку денного. До того ж дана загроза інтегрувалася у різні сфери, такі як 

політична, соціальна, інформаційна, створюючи умови для їхньої 

сек’юритизації. 
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Поява у безпековій системі координат НАТО стало визначальною 

подією в історії європейського регіону, адже практично всі соціально-

політичні процеси в регіоні відбувалися під впливом цього факту. Питання 

безпеки ставилися на перший план і диктували орієнтири. Так Європа 

фактично на час холодної війни була позбавлена можливості вибору. Деякі 

соціалістичні проекти в Іспанії, Італії, Франції були завчасно приреченими на 

крах, адже загрожували випадінню цих держав з існуючої безпекової 

конструкції. Тобто, навіть природно, таке випадіння не могло скластися, адже 

умови регіонально-безпекового середовища диктували визначені сценарії 

поведінки, перелік яких не включав подібних варіантів [174].  

Те саме стосувалося і держав, що належали до радянського блоку. 

Девіації у безпекових питаннях (а такими були практично всі зміни в 

політичному, соціальному, ідеологічному контекстах, які намагалися 

запровадити держави, адже ці зміни загрожували деформуванням вертикалі 

влади і зміною безпекової структури радянської системи) були практично не 

можливими і, відмінно від західної безпекової системи, де саме середовище не 

дозволяло розвиватися відхиленням, придушувалися центром, як це було 

властиво централізованим безпековим системам з вертикальним типом 

розподілення влади. Прикладами такого придушення є події 1956 року в 

Угорщині чи 1968 року у Чехословаччині, а також 1980 року у Польщі. 

Невдалі спроби девіацій у загальноєвропейській системі безпеки, 

центром якої було протистояння по лінії Захід-Схід, продемонстрували 

стійкість цієї системи і неможливість будь-якого її переформатування 

еволюційним шляхом без докорінних змін структури цієї системи. Навіть 

Гельсінський процес 1970-х років продемонстрував бажання лібералізувати, 

але зберегти безпекову систему, у якій дії акторів мали сталі орбіти і загрози, в 

наслідок існування формотворчого блокового протистояння, виникали в 

межах передбачуваного кола допустимих. 

Специфіка середовища, у якому існувала і розвивалася європейська 

система безпеки, визначалася конфліктами різних типів та рівнів. Особливо ця 
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тенденція проявляється у другій половині холодної війни. Безпековий порядок 

денний у відносинах між наддержавами на полі європейського регіону 

формується здебільшого довкола питань контролю над озброєннями і досить 

рідко поширюється на питання безпеки інших сфер, крім військової. В Європі 

ж навпаки, питання безпеки у політичній, економічній та гуманітарній сферах 

стають більш актуальними. Це стосується і відносин між європейськими 

частинами двох безпекових систем, і відносин в середині Західноєвропейської 

частини Атлантичного безпекового формату. Поступово європейські держави 

починають помітно виділятися у НАТО і не останню роль в цьому відіграє 

їхня інтеграція в рамках ЄС. Все частіше перед європейцями постає питання 

власної уособленості і відокремленості від інтересів зокрема Сполучених 

Штатів. Сама наявність блокового протистояння для, західноєвропейської 

системи безпеки стає не просто середовищем формування безпекової 

структури, а загрозою. Таким чином, з застереженням сприймається як 

погіршення відносин між наддержавами, так і покращення цих взаємин. Так 

само посилення європейської уособленості наддержавами сприймається 

негативно, зокрема, США вбачають у цьому загрозу своєму домінуванню в 

НАТО і, як наслідок, усунення від європейських справ. Але з іншого боку для 

тих самих Сполучених Штатів посилення європейської безпекової складової в 

різних сферах в рамках ЄС означало посилення передового форпосту у 

блоковому протистоянні [175, c. 160].  

В свою чергу, та частина європейського простору, що належала до 

радянської системи тяжіння, пройшла певні чіткі етапи безпекових станів: під 

час Другої світової війни і у 50-ті роки ХХ століття  - етап незахищеності і 

фактичної відсутності безпекової структури; у 1960-ті роки – етап тотальної 

сек’юритизації  і введення до безпекового пулу питань з багатьох сфер 

державних процесів; у 1970-ті – етап десек’юритизації, коли спостерігається 

певна «розрядка» і зняття напруженості в багатьох площинах; і нарешті, з 

1980-х років і понині – етап ресек’юритизації, тобто, відновлення процесу 
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нарощування кількості сфер відносин між державами, які розглядаються з 

безпекової точки зору.  

Десек’юритизація була результатом як успіхів неофункціоналістського 

підходу до вирішення безпекових питань шляхом концентрації уваги на менш 

гострі проблеми, а також парадоксальної стабільності ядерного балансу, що 

ствердився в якості дієвого механізму стримування конфліктних сторін. 

Інтеграція і мирна взаємодія за умов військового напруження за часів холодної 

війни стали нормою і навіть набули нових якостей. Досить довго безпекові 

питання були актуальними не залежно від того, чи ставили їх перед собою 

держави, чи ні. Але на початку 1970-х років стало ясно, що система безпеки на 

Великому європейському просторі (тобто на просторі, що включає обидві 

Європи: і Західну, і Східну, а також невід’ємного партнера Східної Європи - 

СРСР) потребує структуризації [176].  

Поряд з забезпеченням безпеки військового та політичного характеру в 

регіоні йшло вдосконалення економічної складової, адже економічні загрози 

для європейського регіону були тим чинником, що об’єднував держави і 

відсував на другий план політичні проблеми у відносинах. Стрімко 

розвивалися економіки Японії і Сполучених Штатів, і цей факт спонукав 

європейців вдосконалювати власні інструменти економічного співробітництва, 

адже вже у другій половині ХХ століття не залишалося сумнівів з приводу 

того, що саме економічна потуга регіону є основною складовою забезпечення 

безконфліктного розвитку відносин в інших сферах і єдиної позиції держав 

регіону в питаннях, що стосувалися проблем міжнародного порядку і проблем 

міжнародної безпеки. Особливо ця властивість економічної потуги проявилася 

після холодної війни, адже саме привабливість перемог на шляху 

економічного розвитку стала каталізатором для держав колишнього 

радянського блоку у їхньому бажанні стати частиною регіональної системи 

Західної Європи.   

З настанням нового етапу у міжнародних відносинах, коли біполярна 

система перестала існувати, а новій важко ще дати однозначні 
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характеристики, саме ТРКБ дає можливість ефективного аналізу безпекового 

виміру відносин між державами в Європі. Історизм даної частини 

дисертаційного дослідження покликаний надати основу і пояснити 

передумови тих тенденцій, які спричинили виділення єдиного РКБ, що 

складається з європейських держав та РФ. 

 

2.2. Регіональний комплекс безпеки Європа-ЄС після розпаду 

біполярної системи МВ 

 

Після закінчення холодної війни блокове протистояння, що визначало 

основний фон безпекової взаємодії в європейському регіоні, перестало 

існувати. Завершився довгий період панування на просторі Європи безпекових 

інтересів позарегіональних акторів, отже стає можливим виділення РКБ. РКБ, 

який Б. Бузан та О. Вівер називають комплексом Європа-ЄС, виділяючи роль 

Європейського Союзу у конструюванні простору в Європі, особливо після 

підписання Маастрихтського договору [87], включає пул держав, які на даний 

момент є членами ЄС. У дослідженні використовується даний термін, адже він 

найбільш релевантно окреслює межі, та дає розуміння структури РКБ, де 

окрему роль відіграє ЄС.  

Зі вступом до Європейського Союзу держав Вишеградської групи 

змінилося наповнення категорії «Східна Європа». Тепер під неї підпадають 

колишні Республіки Радянського Союзу, такі як Україна, Молдова і Білорусь. 

Це стосується саме географічного контексту цього поняття, адже 

функціонально європейці застосовують дану категорію для визначення 

держав, які прагнуть увійти в коло наступного розширення, виключаючи з 

вищезазначеного списку Білорусь (як державу-супутника Росії) і включаючи 

державу, чия «європейськість» взагалі є досить сумнівною – Грузію [177]. 

Умови формування європейської системи змінилися. Кінець біполярного 

протистояння вимагав загальноконтинентального бачення безпеки. Новий 

імпульс отримала теза про неподільність європейської безпеки. Проте, система 
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безпеки, що задовольнила б такі вимоги, потребувала активних дій акторів 

щодо її формування. Проте, цього не відбулося. Нову систему не було 

сформовано, а 1990-ті роки та початок 2000-х стали періодом, який називають 

постбіполярним, роблячи акцент на відсутності характеристик нового порядку 

[178].  

В таких умовах формується РКБ в Європі, що складається з держав та 

організацій декількох порядків, різних за своєю сутністю і таких, що 

створюють умови для нейтралізації загроз у різних сферах. ЄС впроваджує 

нові інструменти задля адекватної відповіді на виклики сучасних нових форм 

загроз. НАТО розширюється задля задоволення потреб нової Європи у безпеці 

класичного типу.  

З’явився попит на нові стратегічні бачення та домовленості. Разом з 

системою змінилися умови, яким відповідали попередні договірні основи 

безпеки. З 1991 року постала потреба перегляду формотворчих документів. 

Концепція, розуміння безпеки змінила значення. Т. Флокхарт виділяє три 

основні погляди на форму європейської безпекової структури: державо-

центричний, пан’європейський та мультиінституціональний [179]. Проте, на 

нашу думку, виділити єдиний підхід неможливо. Європейський комплекс 

регіональної безпеки за формою є поєднанням цих трьох видів структур. 

Змін зазнало уявлення про межі безпекових регіонів. Е. Мортімер писав, 

що Західна Європа більше не може вважатися окремою самодостатньою 

зоною безпеки, яка закінчується на Одері [180]. Після розпаду СРСР східний 

кордон РКБ Європа-ЄС залишався без контролю, тому той вакуум, що 

утворився необхідно було заповнити. Змінилася сама природа міжнародних 

відносин в наслідок процесів глобалізації.  

У ХХІ столітті поряд з державами учасниками РКБ стають інституції, 

функції яких взаємодоповнюються. У військовій сфері - НАТО, у сфері 

дотримання громадянських прав, соціальній, економічній, політичній сферах - 

це ЄС, та механізми співробітництва з державами-не членами, які дозволяють 

контролювати процеси поза Союзом.  



   

 

83 

 

РКБ Європа-ЄС є за своєю структурою системою з центрально-

перефиричною будовою. Тяжіння і потенціал привабливості в такій системі 

має дуже високий рівень. Це дозволяє управляти процесами трансляції 

тенденцій, що формуються в центрі на периферичні кола, а також на акторів, 

які прагнуть стати частиною РКБ.  

Така система кіл тяжіння виконує важливу функцію – забезпечує 

управління процесами поза межами РКБ Європа-ЄС на його найближчих 

кордонах, що безумовно є важливим фактором, адже зовнішня дестабілізація в 

такій безпосередній наближеності до РКБ здатна виводити з рівноваги і 

розхитувати ситуацію всередині безпекового комплексу. Критерії для вступу в 

ЄС (одночасно і для приєднання до РКБ), а також стандарти, яких мають 

дотримуватися держави, що прагнуть до вступу є потужним механізмом 

впливу на процеси в цих державах. Звісно, такі держави є географічно 

наближеними до ЄС, адже географічний фактор має великий вплив в даному 

контексті [181]. 

Що ж стосується держав на східних кордонах ЄС, то вони належать до 

категорії таких, що мають шанс стати членами ЄС, а отже і РКБ. Йдеться про 

Україну і Молдову. Але все ж за умов їхнього приєднання вони становитимуть 

друге периферійне коло (до першого належать держави, що вступили до ЄС 

після завершення холодної війни) і в значній мірі деформують структуру РКБ, 

відіграючи роль внутрішнього геополітичного буфера, на відміну від 

теперішнього їхнього положення зовнішньої буферної зони [182]. 

Розширення так само, відігравало подвійну роль у формуванні РКБ 

Європа-ЄС. По-перше, розширення було обов’язковою умовою забезпечення 

стабільної ситуації на кордонах ЄС. Держави, що довгий час належали до 

комуністичного табору, очолюваного СРСР, мали історичну звичку до 

підпорядкування. Тобто, країни Східної Європи, опинившись в статусі 

абсолютно незалежних держав, одразу задекларували намір повернутися до 

Європи. ЄС не мав вибору, крім того, щоб прийняти до кола учасників ці 

держави, адже в іншому випадку, йому загрожувала поява зони нестабільності 
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на власних кордонах. Не зважаючи на те, що комуністичний табір був 

ворожим формуванням на кордонах європейського РКБ, його існування 

забезпечувало статус-кво і ефективність тих механізмів взаємодії, які вже були 

вироблені в РКБ, тобто держави Східної Європи, знаходячись в попередній 

формації становили для РКБ значно меншу загрозу, ніж ті самі держави, які 

позбулися участі у комуністичному блоці і мали великий пул питань, які 

потребували врегулювання [138].  

Фактично, з приєднанням першого кола периферії до ЄС на теренах 

європейського простору зникає окремий пул безпекових питань, що 

вливається до європейського порядку денного. Але деякі загрози, притаманні 

державам,  що приєдналися переміщуються у безпековий вимір держав нової 

Східної Європи. Саме по них з того часу починає проходити кордон між двома 

безпековими формаціями – російською і європейською. При цьому, дані 

держави мають особливий статус, адже в різні моменти часу вектор їхнього 

тяжіння до європейського і російського центрів коливається. 

Перед європейським РКБ стоїть складне завдання, що визначає політику 

комплексу в досить значній мірі: зберегти такі темпи розширення, щоб 

внутрішні структури інтеграції могли повноцінно охоплювати і нових і старих 

учасників, а з іншого боку, не зробити ці темпи настільки низькими, щоб 

держави, що зараз прагнуть приєднатися до РКБ, не залишили свої прагнення і 

продовжували дотримуватися критеріїв і стандартів прийнятних для 

європейського центру [140].  

Що стосується наразі держав першого кола периферії, а після вступу 

(якщо він таки відбудеться) держав другого кола, то вони окрім класичних для 

РКБ Європа-ЄС набору загроз подвійного характеру інтеграції, що були нами 

освітлені вище, наражаються на третій пул загроз, що пов’язані з асиметрією у 

відносинах з центром. Таким чином, з одного боку, вимоги, що ставляться 

перед новими членами є стимулом і складовою, що дисциплінує, для нових 

учасників. Але з іншого боку нові члени вбачають в таких відносинах загрозу 

власному суверенітету і незалежності.  
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Саме стандарти та цінності виступають дієвим інструментом ЄС у 

вирішенні питань з потенційними учасниками. Адже за можливості не 

дотримуватися загальноєвропейських стандартів та цінностей, актори схильні 

сек’юритизувати питання відносин з сусідами, проблеми національних 

меншин та інші питання, що на рівні РКБ Європа-ЄС не можуть бути 

прийнятними. Таке управління з центру за допомогою м’якого впливу без 

примусу на добровільній основі закладає надійний плацдарм для 

впровадження спільних позицій і формування таких механізмів, що 

дозволяють не тільки утримувати законсервованими деякі небезпечні питання, 

але і ставити на пріоритетні місця питання стратегічного характеру.  

Для держав, що не належать до ядра РКБ (вступили до ЄС після 

закінчення холодної війни) і становлять перше периферійне коло, так само як і 

для держав другого периферійного кола (тих хто прагне вступити до ЄС і 

стати частиною РКБ), стандарти і критерії, які встановлюються ядром, є 

запорукою безпеки і можливою загрозою одночасно. Стаючи частиною РКБ, 

держави з одного боку отримують безпекові гарантії, а з іншого наражають 

себе на нові загрози. Прикладом може бути питання розміщення систем ПРО в 

Чехії та Польщі. Вступивши до НАТО, ці держави отримали не тільки гарантії 

власної безпеки, але і взяли на себе зобов’язання. В даному випадку, 

реалізація таких намірів наражала ці держави на загрози різного порядку, 

джерелом яких могли стати як внутрішні фактори протидії, так і зовнішні, 

особливо з боку Російської Федерації [94]. 

Особливі труднощі стоять перед державами третього периферійного 

кола, адже в один момент перед ними стали питання зовнішнього 

самовизначення і внутрішньої побудови цілісності. Надважливим процесом, 

який в майбутньому формував безпекову стратегію держав, був процес 

формування лояльності у двох основних аспектах. По-перше, йдеться про 

формування внутрішньої лояльності, тобто самоідентифікації громадян 

визначених держав, що є запорукою побудови стабільної держави. По-друге, 

формування зовнішньої орієнтації держави. Успішне формування внутрішньої 
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лояльності в державі є запорукою формування лояльності зовнішньої. В 

даному контексті найяскравішим прикладом може бути ситуація в Україні. 

Зовнішньополітичний дискурс в державі досі не дав єдиної відповіді щодо 

пріоритетів у відносинах з іншими державами. Причиною цього є саме 

відсутність лояльності всередині держави. Такий стан є джерелом загроз як 

внутрішній безпеці, так і зовнішнім її аспектам. 

Європейський Союз є формотворчою, комплексною та 

багатофункціональною організацією для безпекового простору. Визначальною 

роль цієї організації є в контексті розширення ЄС на схід, тобто географічного 

охоплення РКБ, а також поглиблення співпраці і зв’язків між елементами 

комплексу. Також відбувається розширення компетенцій організації у сфері 

міжнародних відносин. ЄС є суспільною силою, що запроваджує м’які 

безпекові гарантії. Європейські Співтовариства були створені для збереження 

миру шляхом сприяння економічному процвітанню і з цієї точки зору, наразі 

організація може слугувати прикладом досягнення мети. Війна між членами 

Європейського Союзу є практично неможливою. Враховуючи 

взаємозалежність держав-членів, напад на одного члена Союзу безсумнівно 

торкнеться інтересів всіх інших членів і це призведе до реакції як з боку 

всього ЄС, так і з боку НАТО, адже європейські партнери, користуючись 

правом сформованим у статті 5 Північноатлантичного договору, зможуть 

задіяти цей важіль для забезпечення власних інтересів.  

ЄС забезпечує для своїх членів не тільки засоби існування, але і 

міжнародну вагу. Союз надає засоби забезпечення економічної безпеки, 

сприяє у задоволенні суспільних потреб населення, формує інформаційний 

простір з високим рівнем захищеності, а також ставить стандарти для 

учасників, відповідність яким сприяє створенню однорідного простору 

безпеки. Розвиток ЄС, перспективи розширення (навіть без самого 

розширення) вже є засобом стабілізації в регіоні, запобігання конфліктів та 

стимулювання розвитку периферійних акторів. Союз відіграв значну роль у 

вирівнюванні економічної ситуації у Європі наприкінці 1990-х років, що 
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дозволило створити однорідне середовище і тим самим уникнути загострення 

економічної загрози [183, c.2]. 

Економічна стабільність всередині ЄС є джерелом безпеки і без 

політичної і військової складових. Питома вага загроз економічного, 

інформаційного, соціального або загроз навколишньому середовищу 

потребують засобів вирішення економічного характеру, але не 

дипломатичного або військового. Інтеграція держав Центральної Європи та 

Балкан до ЄС стабілізує ситуацію в цих державах. Тобто перспектива вступу є 

інструментом структурування та стабілізації простору в арсеналі ЄС. 

Саме на початку 90-х років ХХ століття базовим принципом для 

європейців стає принцип поступу об’єднання до посилення інтеграції. В 

контексті безпекового виміру цей принцип також є важливим, адже він 

вкладався в основу механізму протидії основній загрозі, що завжди нависала 

над європейською системою відносин, а саме загрозі фрагментації. 

Фрагментація в Європі неодмінно призводила до групування країн і створення 

системи балансу сил, а досвід демонстрував, що такий порядок в системі 

призводив до виникнення конфліктів, які не обмежувалися регіоном Європи. В 

свою чергу інтеграція в галузі безпеки (саме її класичного розуміння) і 

зовнішньої політики за європейською моделлю взаємодії є найвищою стадією 

інтеграції. 

Європейська інтеграція як інструмент забезпечення безпеки для РКБ 

іноді розглядається як загроза безпеці кожної держави окремо. Зокрема, це 

стосується національної ідентичності, що у ХVI – XVII століттях стала ядром 

формування держав-націй в Європі. Тут проявляється конфлікт безпекових 

концепцій, усвідомлений на національному рівні і на рівні регіональному. 

Ефективність європейського зразка підтверджується саме тим фактом, що 

попри внутрішньодержавні сумніви, актори все ж спроможні будувати 

регіональну структуру збалансованого типу [184, c. 403]. 

Ефективність використання інтеграції як методу забезпечення безпеки 

для європейського РКБ демонструє включення Балканських держав до ЄС, а 
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отже і до комплексу. Балканські війни і розпад Югославії досі залишаються 

загрозою безпеці держав регіону (ситуація навколо Косово, наприклад). 

Включення цих держав до ЄС долучає їх до структури безпеки, де європейці, 

по-перше, виступають головними арбітрами і модераторами ситуації, і по-

друге, отримують можливість стабілізувати ситуацію за допомогою 

переорієнтування уваги Балканських держав на загрози іншого порядку і, 

керуючись власним досвідом, будувати безпекову сітку відносин тут 

починаючи з інших, менш конфліктних сфер [185, c. 138, 186].  

Однією з рис РКБ Європа-ЄС є ефективність секторального підходу до 

безпеки. Сек’юритизація деяких сфер на регіональному рівні досягає 

настільки значних масштабів, що спільні дії стають реальністю там, де до того 

виключна компетенція держав вважалася беззаперечною. Одним з викликів, 

актуальних вже декілька років поспіль є економічна і фінансова криза. 

Економічна безпека є засадничим базисом функціонування європейської 

безпекової моделі, тож втративши позиції тут, Європа втратить свій 

«потенціал привабливості» для нових членів і продемонструє неспроможність 

інтеграційних інституцій керувати головними процесами системи.  

В політичній сфері продовжує існувати проблема суверенітету держави і 

співвідношення цього суверенітету з повноваженнями наднаціональних 

органів. Сек’юритизація в цьому контексті ставить дане питання в безпекову 

площину, тобто його вирішення визначає напрямок руху і вектор розвитку 

РКБ в цілому. Хоча питання суверенітету існує з того часу, як в рамках 

об’єднання існує наднаціональна складова, воно не є вирішеним і 

позначається на РКБ. Найяскравішим прикладом цього є провал 

Євроконституції 2004 року [187].  

Зі східним розширенням сек’юритизація в європейському РКБ охопила і 

міграційні питання. Ніколи досі мігранти не становили такої загрози для 

держав-членів. З 1990-х років сфера економічної безпеки, питання 

ідентичності, а також питання класичної безпеки були позначені даною 

проблемою.  Проявилося взаємопроникнення загроз і необхідність 
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комплексного вирішення, що потребувало задіяння саме наднаціональних 

інтеграційних інституцій. 

Проблему імміграції пов’язують з глобалізацією. Сек’юритизація і цього 

процесу відбувається паралельно з вищезазначеними, він належить до 

категорії явищ неоднозначних за ефектами і сприйняттям. З одного боку, 

глобалізація як фактор уможливила такий інтенсивний розвиток 

інтеграційного об’єднання у Європі. Але з іншого боку, глобалізація тепер, 

коли регіоналізація на даному просторі сягнула такого не баченого раніше 

унікального прогресу, вбачається причиною і каталізатором негативних 

зовнішніх впливів. Така сама тенденція спостерігається і у дискурсі щодо 

імміграції – її вбачають і проблемою, причиною ряду інших дестабілізуючих 

процесів, і результатом того ж процесу глобалізації [188, cc. 37-62]. 

В контексті проблем пов’язаних з глобалізацією європейський РКБ 

стикається з тими ж процесами, що є актуальними для всієї світової безпекової 

системи. Це тероризм, міжнародна організована злочинність, наркотрафік та 

наркоторгівля. Інтерес становить те, що питання міграції стає ключовим у 

розгляді і цих проблем, адже в європейському дискурсі практично аксіомою є 

поняття про причетність саме мігрантів до всіх вищезазначених процесів. В 

цьому вбачається парадокс європейської відкритості і транспарентності [189]. 

У нейтралізації вищезазначених загроз Європа спирається на НАТО, як 

на механізм забезпечення власної безпеки в класичному розумінні, а також 

механізм боротьби з новими загрозами. Така взаємодія є досить логічною, 

адже після падіння комуністичного блоку, завдання НАТО переорієнтувалися 

і стали включати боротьбу саме з такими видами загроз.  

Проблеми захисту навколишнього середовища гостро стоять перед всім 

світовим співтовариством і з погіршенням ситуації в даній сфері поступово 

теж сек’юритизувалася. Для РКБ Європа-ЄС ці питання є надважливою 

складовою спільних політик. Зважаючи на те, що сам європейський 

географічний простір є досить невеликим за розмірами, більшість проблем в 

даному контексті становлять загрозу для декількох держав, або ж для всіх 
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учасників РКБ одночасно. Для прикладу можна навести випадки забруднення 

верховин європейських річок шведськими медичними фабриками у 1990-х і 

поширення небезпечних речовин вже далеко на південь Європи, що ставило 

держави в залежність одна від одної і змушувало знаходити спільні механізми 

нейтралізації ефектів даної загрози [190]. 

Саме загрози на кшталт проблем навколишнього середовища є 

каталізатором процесів утворення в РКБ прогресивної наднаціональної 

складової, що не є характерною для жодного РКБ у світі. Це робить 

унікальним і центр РКБ, що формується не однією державою і не 

конгломератом найсильніших держав регіону. Цим центром виступають 

наднаціональні структури з представництвом всіх держав, що належать до 

РКБ. Така структура центру не дозволяє викривлюватися безпековій моделі і 

забезпечує об’єктивний склад загроз і як наслідок, об’єктивні механізми для 

нейтралізації цих загроз або ефектів від них [135]. 

У боротьбі з вищезазначеними загрозами, а також з такими глобальними 

проблемами як, наприклад, розповсюдження небезпечних хвороб, європейці 

мають власний набір інструментів. Цей набір відрізняється від підходів до 

вирішення таких питань інших держав-лідерів і визначається власним 

досвідом. Підхід до вирішення конфліктів, як внутрішньодержавного, так і 

регіонального характеру в Європі відрізняється від підходу американського. 

Тут свою роль відіграє дивелопменталістський підхід, що визначає основними 

причинами загроз вищезгаданого характеру недостатні ресурси і проблеми у 

сфері сталого розвитку. Ліберальна модель і цінності, на яких будується саме 

європейське суспільство транслюються в якості загальнокорисних, таких, що 

можуть сформувати суспільство добробуту і вищий ступінь забезпечення 

безпеки у всіх регіонах, не дивлячись на особливості етнічного, географічного, 

релігійного та іншого характерів. Навіть проблеми тероризму, що після 

терактів 11 вересня 2001 року зайняли у безпековій стратегії деяких держав 

пріоритетні позиції, у Європі розглядалися в першу чергу, як наслідки 

економічної нестабільності і проблем сталого розвитку у державах, що 
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розвиваються, а також катастрофічної ситуації у цих сферах у слабко 

розвинутих державах [191, c. 82]. 

Вищенаведений підхід обумовлює інші тенденції у європейських 

поглядах. Спираючись на власний досвід регіональної інтеграції, європейці 

мають інші, відмінні погляди на проекцію глобальних загроз на власну 

безпеку. Якщо американці, наприклад, схильні бачити кожен конфлікт 

регіонального масштабу у глобальній перспективі, то європейці визначають в 

першу чергу ступінь можливого збитку для власного РКБ, що може бути 

нанесений внаслідок даного конфлікту. Це робить пріоритетними для Європи 

одні позарегіональні проблеми і дозволяє уникати занадто глибокої участі у 

інших, навіть якщо це стосується дій в рамках НАТО, де всі держави мають 

однакові зобов’язання. 

 Проблеми класичної безпеки у відносинах між державами в РКБ 

Європа-ЄС вже значно поступаються позиціями проблемам нової генерації, 

що зазначалися вище. Звісно ж не можна в теорії виключати повністю 

ймовірність гарячої стадії конфлікту між європейськими державами, але все ж 

в рамках тієї моделі безпеки, що наразі існує в ЄС такий конфлікт є мало 

можливим, якщо і не повністю виключеним. Фактично нейтралізувавши 

проблему задля якої європейська система безпеки була створена в якості 

Європейських співтовариств, а саме нейтралізувавши загрозу відновлення 

мілітаризму і реваншизму в Німеччині і включення цієї держави до такої 

тісної сітки зв’язків з сусідами, щоб надалі такої проблеми не виникало, 

європейська безпекова система, а зрештою і повноцінний європейський РКБ 

отримали нові поштовхи до розвитку включаючи до порядку денного 

проблеми нової генерації. 

Актуальними загрози конфліктних відносин залишаються для 

Балтійських держав, для Угорщини і сусідніх держав, на Балканах та між 

Грецією та Туреччиною. Тут варто зазначити, що Туреччина для 

європейського РКБ є дуже впливовим фактором, що маючи бажання вступити 

до безпекової системи європейського континенту не має змоги цього робити. 
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Але Туреччина є членом НАТО і так чи інакше пов’язаний з регіоном в 

безпековому контексті. Також статус герметизованої держави надає 

особливого положення Туреччині, що в контексті протистояння з Грецією і 

відносин держав навколо Кіпру, набуває практично інсайдерського статусу 

[192]. 

Формуючись від початку як організація покликана через економічне 

співробітництво закріпити політичних зв’язок та взаємозалежність між 

європейськими державами, Європейський союз вирішив, що за умов початку 

існування нової системи міжнародних відносин співробітництво та інтеграція 

можуть перейти на новий щабель. 

Варто зауважити, що спроби інтеграції у політичній безпековій сфері 

тривали в ЄС з 1952 року, відколи Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, 

Франція та ФРН підписали договір про створення Європейської оборонної 

спільноти [193]. Однак, французький парламент заблокував створення такого 

союзу, тому що сама ідея входила в протиріччя з концепцією політичного 

об’єднання через економічну інтеграцію. 

Наступний крок у спробах запровадити на додачу до економічної 

інтеграції органи політичного об’єднання було зроблено у 1974 році. На рівні 

голів держав та урядів було створено Європейську раду, яка прийняла 

рекомендацій про створення Політичного союзу. Переговори і консультації 

про запровадження Політичного союзу наштовхнулися на традиційну 

дискусію між прихильниками збереження національного суверенітету у його 

тодішньому класичному вигляді і прихильниками поглиблення інтеграції, 

також деякі держави виступали проти створення організації, яка дублюватиме 

функції НАТО. 

За 10 років у 1985 президент Франції Ф. Міттеран та Канцлер Німеччини 

Г. Коль висунули проект Договору про Європейський Союз, який розробили у 

співпраці. Він передбачав проведення узгодженої зовнішньої і оборонної 

політики. 
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У червні 1992 року на нараді в Боні держави Західноєвропейського 

союзу прийняли Пітерсберзьку декларацію, що стосувалася відносин між ЗЄС, 

ЄС та НАТО. У цьому документі йшлося про розширення функцій ЗЄС. Він 

мав охопити своєю діяльністю оборону територій держав-учасниць, 

проведення гуманітарних та рятувальних операцій, миротворчих місій, а 

також виконання завдань по управлінню кризами, включаючи примус до 

миру, якщо це є в інтересах всього Європейського Союзу і не входить 

всупереч співробітництву з НАТО [88]. Надалі Західноєвропейський Союз 

було включено до ЄС за Амстердамським договором [89]. Згідно з договором 

Західноєвропейський Союз став невід’ємною частиною розвитку 

Європейського Союзу та отримав оперативні повноваження у сфері оборони. 

Відігравши важливу роль у виконанні Пітерсберзьких завдань на Балканах, 

Західноєвропейський Союз все більше поступався своїми функціями 

підрозділам ЄС, що розвивалися в рамках Спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки. У листопаді 2000 року Рада міністрів безпеки ЗЄС прийняла 

рішення про передачу повноважень цієї організації відповідним органам та 

структурам ЄС. 1 січня 2002 року до ЄС увійшли Інститут безпеки та 

Супутниковий цент ЄС - колишні структурні підрозділи ЗЄС. Проте 

Західноєвропейський союз залишав за собою головну свою функцію - 

колективну безпеку. 

Після того, як рішення про вхід ЗЄС до Європейського Союзу було 

повністю реалізовано, виникло питання про доступ Союзу до командних 

структур НАТО для виконання Пітерсберзьких завдань. З цим пов’язано 

зближення НАТО та Європейського Союзу по розвитку спільних механізмів 

врегулювання конфліктів. Про свою готовність надати ЄС доступ до сил та 

ресурсів альянсу для проведення операцій, в яких сам альянс не був задіяний 

на військовому рівні лідери держав НАТО заявили на Празькому саміті. Це 

рішення було закріплене спільною декларацією у грудні 2002 року [95]. Таким 

чином ЄС на офіційному рівні встановив власну можливість користуватися 

ресурсами НАТО для забезпечення потреб власної безпеки. 
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Вищезазначений документ став основою для створення механізму 

«Берлін плюс», який було оформлено після обміну листами 17 березня 2003 

року між Високим представником ЄС Х. Саланою та Генеральним секретарем 

НАТО лордом Дж. Робертсоном. Даний механізм включав чотири основні 

елементи: 

- гарантований доступ ЄС до оперативного планування НАТО; 

- доступ до колективних можливостей, ресурсів та сил Альянсу; 

- участь Європейського командування НАТО в операціях під приводом 

Європейського Союзу 

- пристосування системи оперативного планування НАТО, враховуючи 

вірогідність використання сил у власних операціях ЄС [95]. 

Завдячуючи формату «Берлін плюс» Європейський союз отримав 

можливість не тільки користуватися збройними силами та ресурсами НАТО, 

але і оперативним штабом альянсу в Європі. 

Впродовж 2000-х років вплив Західноєвропейського союзу у сфері 

колективної безпеки значно знижувався. А у березні 2010 року було заявлено 

про завершення функціонування ЗЄС до 2011 року, коли Західноєвропейський 

союз і перестав існувати [194].  

Процес зменшення ролі, а потім і усунення з інституціональної карти 

Європи Західноєвропейського союзу є наочним доведенням того, що 

уникнення дублювання функцій інституцій на певному регіональному 

просторі не є продуктивним. Гарантії, що їх надає НАТО, навіть за умов 

присутності в організації і лідерства з боку неєвропейських членів, 

переважили перспективу суто регіональної безпекової організації. Таким 

чином проявляється функціональний підхід до вирішення проблем класичної 

безпеки. 

На фоні згортання діяльності Західноєвропейського союзу розвивалася 

Спільна політика безпеки та оборони. 7 лютого 1992 року дванадцять держав-

членів Європейського Економічного Співтовариства підписали в Маастрихті 

договір про Європейський Союз, що стало значним кроком у поступі 
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європейської інтеграції, її поглиблені у політичному вимір, не обмежуючись 

економічною та валютною складовими. В договорі було закладено поміж 

іншим правовий базис для Спільної зовнішньої політики і політики безпеки.  

У 1998 році на зустрічі у Сен-Мало за ініціативи Великої Британії і 

Франції було прийнято декларацію, у якій йшлося про те, що Європейський 

Союз має отримати можливість автономних дій, які будуть спиратися на 

достатню військову силу, для того щоб адекватно реагувати на виклики 

теперішнього і майбутнього [195]. Таким чином, даною заявою європейські 

лідери підтверджували свої обов’язки перед НАТО, а також давали сигнал про 

те, що розраховують на ресурси Альянсу.  

У 1999 році СЗПБ було доповнено Спільною зовнішньою політикою і 

політикою безпеки, у 2003 році було завершено розроблення і прийнято 

Європейську стратегію безпеки. У цьому документі йшлося про те, що ЄС має 

сформувати в процесі поглиблення співпраці в галузі безпеки повноцінний 

наднаціональний оперативний штаб. Саме цей крок мав би стати умовою, за 

якої ЄС отримав би можливість самостійно проводити цивільні та військові 

операції.  

В 2003 році питання про створення спільного військового штабу як 

органу, який був би здатен приймати оперативні рішення постало ще гостріше 

на фоні початку військової операції США в Іраку. Європейський Союз був 

просто не здатен дати чітку консолідовану відповідь щодо власної позиції, що 

продемонструвало в свою чергу серйозний політичний розкол між державами-

членами ЄС. Саме такий розвиток подій простимулював чотири провідні 

європейські держави - Францію, Німеччину, Бельгію та Люксембург - почати 

переговори щодо автономності Союзу. 

В свою чергу Велика Британія виступила з пропозицією створити орган, 

який працював би не на постійній основі, проте виконував би функції 

європейського оперативного штабу тоді, коли така необхідність виникає [196]. 

Створення єдиного військового штабу ЄС простимулювало б більш 

глибоку інтеграцію в організації і інституалізацію комплексу регіональної 
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безпеки Європа-ЄС. Такий крок значно посилив би відокремленість даного 

комплексу від навколишнього середовища і чітко окреслив кордони 

комплексу.   

У Лісабонському договорі, що вступив в силу 1 грудня 2009 року 

Європейська політика безпеки та оборони була перейменована на Спільну 

політику безпеки та оборони, а також впроваджувалася позиція Високого 

представника ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки, а також 

Європейська служба зовнішніх справ. Сам же ЄС було наділено Лісабонським 

договором правосуб’єктність [197]. 

Власне бачення безпеки на європейському континенті було у ЄС. Не в 

останню чергу стратегічне бачення, що формувалося протягом десятиліття 

після підписання Маастрихтського договору, пов’язано з бажанням скоротити 

витрати на військову сферу [198]. Ще під час холодної війни в Європі тривала 

дискусія з приводу ролі Сполучених Штатів у формуванні європейської 

безпекової архітектури. А після завершення блокового протистояння це 

питання взагалі постало явно на порядку денному і було перенесено в 

площину, надану можливостями НАТО на континенті. Проте, європейці 

виробили власне бачення і власну концепцію просування і посилення свого 

впливу за межі регіону Європа-ЄС. Мова йде про так звану, ціннісну 

експансію, розповсюдження європейських цінностей як то права людини, 

правова держава, вільна економіка, за межі кордонів ЄС. Засобами реалізації 

такої стратегії стали програми Східного партнерства (для держав, що раніше 

входили до складу СРСР), Середземноморський Союз (Для держав Північної 

Африки та Близького Сходу). 

Майже 10 років - з часів створення Східного партнерства до Революції 

гідності в Україні - стратегія застосування м’якої сили, розповсюдження 

європейських цінностей, застосування власної привабливості здавалася 

дієвою. Так тривало доки ця стратегія не наштовхнулася на неврегульованість 

безпекової системи, відсутність нормативної бази відносин, тобто відсутність 

фундаменту, який забезпечив би беззастережне функціонування таких 
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сучасних надбудов. Мова йде про відсутність врегулювання відносин в сфері 

безпеки в Європі. Адже застосування вищенаведеної стратегії можна було б 

вважати виправданим, коли було б врегульовано базові безпекові питання, 

було б створено механізми врегулювання спірних питань, визначено межі 

відповідальності. Фактично сучасна м’яка стратегія Європейського Союзу 

зіткнулася з реаліями загроз Вестфальського періоду і постала перед фактом 

відсутності засобів стримування і протидії. 

НАТО поряд з ЄС відіграє визначальну роль у комплексі Європа-ЄС. 

Після закінчення холодної війни НАТО опинився перед кризою ідентичності, 

що виходила з того, що збитку зазнала сама концепція Альянсу. Створений 

для об’єднання європейського і атлантичного просторів проти комуністичної 

навали, альянс втратив не тільки основного системного ворога, але і 

поступово почав втрачати актуальність як об’єднання європейських акторів. В 

європейському безпековому просторі не бракувало інституалізації і 

коопераційних структур. Європа є простором щільно вкритим системою 

інституцій і на даному етапі еволюція пов’язана не з розширенням 

коопераційних зв’язків, а з оптимізацією функціоналу вже існуючих 

організацій та об’єднань [199].  

НАТО був класичною безпековою організацією біполярної системи 

міжнародних відносин. Проте реформування даної організації після розпаду 

системи дозволила Альянсові залишитися основним стовпом європейської 

безпеки у класичному її розумінні. Розширення НАТО на нових європейських 

членів продемонструвало готовність Альянсу стати загальноєвропейською 

організацією і змінити підходи до визначення загроз та механізмів їхньої 

нейтралізації. Альянс практикує три типи розширення з метою змінити 

орієнтири, мету та параметри роботи після завершення холодної війни. Перша 

форма - традиційна, тобто прийняття нових членів, так зване територіальне 

або географічне розширення. Друга форма - розширення за змістом, 

постановка нових завдань та цілей [96]. Відтоді НАТО не обмежене у 

географії власних дій територіями держав-учасниць, компетенція організації 
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розширюється будь-куди, де мають бути захищені інтереси держави-члена. 

Тому місії НАТО поза територіями держав-членів мають розцінюватися, як 

форма розширення  Альянсу. Третьою формою є розширення впливу НАТО 

поза держав-членів, тобто проекція сили НАТО у присутності на територіях 

держав-партнерів. Сюди варто віднести програму «Партнерство заради миру», 

що активно діє у державах Європи, які до Альянсу не вступили. Програма - 

форма розширення, яка дозволила НАТО діяти поза власною територією без 

розширення умов статті 5 Північноатлантичного договору, тобто уникнувши 

надання повноцінного статусу члена державам небажаним [91]. 

Ще до першого постбіполярного розширення НАТО 1999 року існували 

побоювання, що вступ нових членів призведе до розмивання, зменшення 

глибини співпраці в Альянсі і перетворить ефективну організацію на ще одну 

європейську площину для обговорення безпекових питань, з ознакою 

бездієвості [121]. Проте, розширення 1999 та 2004 років призвело до 

отримання Альянсов нових, навіть більш активних та вмотивованих членів 

(Естонія та Польща належать до меншості країн Альянсу, які виділяють 

необхідні за вимогами Альянсу 2% власного ВВП на оборону [200]), а 

розширення 2009 року Альянс вже зміг дозволити собі з огляу на політичні 

мотиви. 

Проте, з територіальним розширенням НАТО отримав і диференціацію 

інтересів. Вона існувала і до прийняття рішень про збільшення кількості 

членів Альянсу, проте нова міжнародна ситуація зробила ще гострішою ці 

протиріччя. Інтереси європейських партнерів НАТО можна розділити за 

субрегіональним положенням держав: Південноєвропейські, 

Північноєвропейські, центральні держави Європи. Не так яскраво проявлялися 

ці протиріччя в першій декаді ХХІ століття, як в останні три роки, після 

загострення відносин між Російською Федерацією та Україною. Держави 

північної Європи та центральноєвропейські держави, що мають кордон, 

відповідно, з РФ, або з Україною винесли на перший щабель загрозу 

Російської агресії. Саміт НАТО у Варшаві 2016 року продемонстрував 
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готовність партерів виконувати зобов’язання, які вони на себе взяли 

підписавши Північноатлантичний договір [201]. Сек’юритизація питання 

досягла загальнорегіонального масштабу. Навіть ті держави-члени, що не 

зацікавлені в односторонньому порядку загостренням відносин з РФ були 

змушені визнати загрозу і для власної країни. 

На фоні цих полдій виявляється роль США у НАТО особливо яскраво у 

відносинах з новими європейськими партнерами. Це сприяє формуванню у цій 

частині комплексу безпеки подвійної лояльності: до європейського центру 

(умовно франко-німецького) і до США як лідера основної безпекової 

організації, яка забезпечує нейтралізацію загроз зі східного боку для 

північноєвропейських та східноєвропейських держав [122]. 

З приходом до влади в США нової адміністрації у 2017 році починає 

спостерігатися тенденція на відхід від політики домінування держави у НАТО 

в тих питаннях, які стосуються власне європейських справ. На саміті у 

Варшаві 2016 року було підтверджено, що в разі виникнення загрози для 

європейських держав з боку Російської Федерації, партнери по НАТО 

дотримаються Договору і стануть на захист інтересів відповідних акторів. 

Проте, у 2017 році дискусія з цього приводу у Сполучених Штатах змусила 

європейських партнерів переглянути свій підхід, який було засновано на 

гарантіях США.  

Роблячи кроки на зустріч європейської перспективи для колишніх 

держав, що входили до зони впливу СРСР, Альянсом було запропоновано 

програму Партнерство заради миру. Тоді це був компромісний крок на зустріч 

всім сторонам процесу - європейські партнери отримали інституалізацію 

відносин і перспективи їхнього закріплення. В свою чергу, Російська 

Федерація залишилася нейтральною тому, що такий крок видавався 

заміщенням вступу цих держав до Альянсу. Поступово програма 

перетворилася на політичний інструмент, на американську пропозицію 

пізнішого розширення НАТО [123]. 
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Програма виявилася досить гнучкою і стала універсальною платформою, 

що дозволила підготувати деякі держави до вступу, а для деяких залишилася 

єдиним прийнятним форматом. Крім того самі держави-учасниці могли 

обирати форму власної участі відповідно до інтересів та фінансових 

можливостей. Основні цілі програми наступні:  

- досягнення прозорості у питаннях оборонного планування та 
фінансування;  

- сприяння забезпеченню демократичного контролю над збройними 

силами;  

- розвиток та підтримання можливості та готовності держав-учасниць 
Програми брати участь у операціях під керівництвом ООН або ОБСЕ;  

- розвиток співпраці у військовій сфері між державами-учасницями 

програми та державами НАТО з метою спільного планування, навчань з 

операцій по пошуку та порятунку, гуманітарній підтримці, підтримання миру 

та ін [97]. 

В першу чергу, Партнерство заради миру - загальноохоплююча 

програма без бар’єрів для участі: всі центральноєвропейські та 

східноєвропейські держави були запрошені до участі, включаючи держави 

СНД. Технічно, всі держави-члени ОБСЄ отримали можливість стати 

учасниками Програми. Таке охоплення є важливим - для держав, які не 

отримали досі і, можливо, не отримають членства ні в НАТО, ні в ЄС і досі не 

вступили і не створили жодної безпекової організації в Європі. Держави, що 

ніколи не були залучені до платформ обговорення і до практичних операцій по 

забезпеченню безпеки на континенті отримали шанс встановити двосторонній 

діалог з НАТО. Таким чином, Програма перетворився на механізм 

забезпечення комунікації в сфері класичної безпеки в європейському РКБ. 

НАТО надає успішний комплекс заходів під час криз, може 

застосовувати військові сили під час конфлікту, проте не є ефективним на тих 

фазах, коли конфлікт можна запобігти. Альянс може підтримувати стан миру 
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військовими засобами, як це було у Боснії або Косово, але такий мир є 

тимчасовим [202].  

Впродовж останнього десятиліття ХХ століття, а також на початку 2000-

х відносини ЄС та Росії не були загострені через відсутність військової 

складової, навідмінно від відносин з НАТО, розширення якого було пов’язано 

саме з військовою експансією. Проте, наприкінці 2013 року стало зрозуміло, 

що м’яка сила Європейського Союзу є більшою загрозою для російського 

бачення безпекової структури регіону, особливо прикордонних просторів. 

Таким чином, держави, що входили до комплексу безпеки навколо РФ і 

давали Росії відчуття стабільності, компенсуючи враження від розпаду СРСР, 

поступово змінювали власні орієнтири і поставили РФ перед фактом того, що 

перехід лояльності вже відбувся. 

 

2.3. Комплекс регіональної безпеки навколо РФ та особливості 

формування простору спільного сусідства. 

 

Пострадянський простір, який за винятком Балтійських держав являє 

собою РКБ навколо Росії до 2008 року, визначався як централізований 

однополярний РКБ, через присутність в регіоні держави з великим 

потенціалом, що оточена державами більш слабкими. РКБ розглядався РФ як 

поле реалізації її національних інтересів, однак наприкінці 2000-х років РКБ 

почав розпадатися і трансформувалися в РКБ іншого типу, адже російського 

потенціалу не вистачило для утримання комплексу централізованого типу 

[125]. 

На пострадянському просторі були присутні всі умови для РКБ 

централізованого типу з єдиним полюсом. До таких передумов можна 

віднести географічну близькість, адже всі держави мають спільні кордони; у 

держав регіону була необхідність у збереженні наявних економічних, 

технологічних, технічних, військових та інших зв’язків. Крім того всі держави 

регіону мають спільну історію, культурні та релігійні зв’язки, що базуються на 
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досвіді належності до Російської імперії та 70-літнього спільного існування в 

рамках СРСР [126]. 

Не дивлячись на те, що розпад СРСР відбувся мирним шляхом і 

завершився підписанням Біловезьких угод та Алма-Атинської декларації, 

національні конфлікти, сплеск яких відбувся на території колишнього СРСР 

наприкінці 1980-х, були лише заморожені. 

Як Західноєвропейський Східно- і Центральноєвропейський простори 

регіональної безпеки, під час холодної війни були пригнічені з огляду на 

динаміку блокового протистояння. Держави Східної Європи безпосередньо 

являли собою частину СРСР. Центральноєвропейські держави були прив’язані 

до радянського центру. В регіоні не було жодної незалежної в класичному 

розумінні цього слова держави, а блокове протистояння регіональну динаміку 

зводило нанівець. 

Система, що склалася за часів холодної війни в Європі мала високий 

рівень передбачуваності. Така ситуація дозволяла в стані стабільності 

виділитися основним напрямкам взаємодії між державами-супротивниками, 

що до кінця 80-х років ХХ століття дозволило створити базис для розбудови 

відносин, які на території колишнього протиборства забезпечували необхідну 

основу для врегулювання. Парадокс стабільності конфліктної системи полягає 

у передбачуваності дій сторін і у наявності відповідних засобів реагування. 

Перебуваючи у стані постійної конфронтації, сторони відчували себе набагато 

більш захищеними, ніж після завершення холодної війни, що призвело до 

дестабілізації системи в Європі і зниження рівня передбачуваності в регіоні 

[203]. 

Система розпалася з великою швидкістю і за відсутності насильства з 

боку сторін. Починаючи з 1985 року (з приходом в СРСР до влади Горбачова і 

проголошення ним нового курсу держави і радянського блоку) відцентрові 

тенденції отримали простір для реалізації як в державах Варшавського 

договору, так і всередині самого СРСР. Вже протягом двох років 1989-1991 

комуністів було відсторонено від влади у Центральноєвропейських державах, 
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Німеччина об’єдналася, а Організація Варшавського договору була 

розпущена. У самому ж СРСР дискусія щодо перетворення Союзу на 

формацію одиниць з більшим рівнем самостійності було перервано Серпневим 

путчем і усуненням Горбачова від влади. Коли путч було придушено до влади 

в Росії прийшов Борис Єльцин, більшість радянських республік проголосили 

незалежність. У грудні 1991 президенти України, Білорусії і Росії проголосили 

розпад СРСР і утворення Співдружності Незалежних Держав [204].  

Питання національностей та самостійності було джерелом постійної  

стурбованості протягом існування СРСР, проте, у 1980-ті лише держави Балтії 

та певною мірою Україна, Грузія, Вірменія та Азербайджан мали достатньо 

сильні націоналістичні рухи, діяльність яких була спрямована на незалежне 

державотворення. Більшість інших держав отримали на початку 1990-х 

незалежність неочікувано і враховуючи тісний історичний зв’язок з 

російським центром, не стали каталізуючими силами для створення регіону 

повноцінного, де діють незалежні держави. Таким чином, Балтійські держави 

відразу змінили напрям тяжіння і стали частиною регіонального комплексу 

Європа-ЄС; а інші держави, що входили до СРСР увійшли в комплекс навколо 

РФ [205]. Тож поступово впродовж 90-х років ХХ століття РКБ навколо Росії 

сформувався з держав, що не мали від початку на меті отримання повної 

незалежності від колишнього центру радянської імперії, а також з держав, що 

мали довгу традицію державотворення, власну історію та більшою мірою 

вимушено опинилися в умовах, коли потенціал відцентровості був ще не 

достатнім. 

Росія була центром та полюсом даного РКБ, адже, по-перше, була 

єдиною державою, що мала комплекс лідерства, що має коріння в її історії, по-

друге, у 1990-ті роки лояльність з боку держав РКБ залишилася після розпаду 

СРСР, по-третє, економічні цикли розподілені по території держав 

колишнього СРСР завершувалися в Росії і з рештою, СРСР на практиці мав 

єдину військову систему та систему зовнішньополітичної діяльності, 

зосереджену в Москві. 
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В більшості Центральноазійських та державах Південного Кавказу 

питання внутрішньої безпеки в перше десятиліття незалежності домінували 

над питаннями безпеки міжнародної. Тобто, протидіючі еліти у боротьбі за 

владу в державах були готові жертвувати національним суверенітетом на 

користь зовнішньої підтримки [128]. Режими у цих державах були слабкими і 

загрози правлячим колам перетворювалися на причини громадянських 

протистоянь. У західних колишніх республіках (Україні, Молдові, Білорусі) 

стабільність режимів як і в самій Росії була в порівнянні досить високою, 

проте, еліти залишилися під впливом комуністичного фактора, що не могло їх 

не пов’язувати. Не дивлячись на хвилю ейфорії початку 1990-х років до 

середини десятиліття більшість колишніх республік СРСР (за винятком 

Балтійських держав) залишилися під впливом Москви. В свою чергу СНД став 

першим легальним інструментом Росії з відновлення власного впливу на 

території пострадянського простору. 

Тут варто провести все ж розмежування між державами східної та 

західної частин комплексу. В 1990-х роках Центральноазійські та 

Південнокавказькі колишні республіки опинилися в ситуації, коли вплив Росії 

був просто життєвою необхідністю для привладних режимів та політичних 

еліт. Політичне життя тут загалом не відрізнялося демократичністю: умови 

проведення виборів, підконтрольні ЗМІ, а на додачу до планово-

контрольованого комуністичного минулого ці держави мали ісламістсько-

султаністську спадкову традицію управління [127]. Ці держави потребують 

прямої військової підтримки, яку Росія на той час могла їм забезпечувати 

(йдеться про ісламістську загрозу, що загострюється сусідством з 

Афганістаном, а також про громадську непокору пов’язану з невдоволенням 

правлячими режимами).  

Держави ж західної частини комплексу не мали таких проблем 

внутрішньої безпеки і розвивалися за досить стабільним та передбачуваним 

сценарієм, враховуючи, що правлячи еліти були практично наступниками 

комуністичної верхівки колишнього СРСР. Тут процес інтеграції проходив по 
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більш актуальним на той час для перебудови економічній та політичній 

співпраці. Тісно пов’язані економічні цикли, колишні торговельні та зв’язки 

громадських та військових структур стали основою для повернення цих 

держав за короткий період в орбіту впливу Російської Федерації. Також цьому 

сприяла і міжнародно-політична ситуація з розподілом ядерної зброї, 

підписанням ДЗЗСЄ - Західні держави, що звикли спілкуватися з єдиним 

центром, який вирішує питання стратегічного характеру досить важко 

сприймали нову реальність, продовжуючи розглядати Москву, як єдиний 

центр всього межового простору. 

Сама РФ не стикалася з такими проблемами внутрішньої безпеки, які 

були характерні для її Центральноазійських та Південнокавказьких сусідів, 

проте мала ряд труднощів, розбір яких є важливим для розуміння безпекового 

контексту всього комплексу. В РКБ з централізованою структурою фактори, 

що вчиняють вплив на безпековий порядок денний домінуючої держави мають 

значний вплив на всю формацію. Російська зовнішня політика змінювалася 

впродовж перших років після розпаду СРСР. Від початку вона мала 

прозахідну орієнтацію: міністр закордонних справ А. Козирєв формував курс 

на зближення з Західними структурами впритул до вступу в НАТО, за що 

зазнав жорсткої критики з боку внутрішньодержавної опозиції [206]. Його 

звинувачували за брак жорсткості і самостійності у російській зовнішній 

політиці, потурання Західним структурам [129]. 

Провал курсу А. Козирєва мав внутрішні і зовнішні наслідки. Така лінія 

не зробила РФ повноправним учасником Західного дискурсу - ініціатива Росії 

посилити роль ОБСЄ в регіоні та створити структуру на кшталт ООН [207] в 

регіональному масштабі провалилася, в свою чергу США підтримували 

розвиток НАТО, звісно без Росії, а Західноєвропейські держави були 

зосереджені на початку Маастрихтського процесу та югославських питаннях. 

Перед Росію постало питання реалізації власного потенціалу у світовій 

політиці, так само як і відображення нових політичних та безпекових процесів, 

що мали місце в світі на внутрішній ситуації. Перед РФ постало питання 
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власного місця в новому глобальному та регіональному просторі. За короткий 

проміжок часу стало зрозуміло, що реалізація держави в рамках західного 

ліберального простору на правах слабшого партнера не є прийнятною, та і 

лібералізація у внутрішній політиці послаблювала позиції Росії-лідера [98].  

Відхід від західництва супроводжувався закидами щодо відновлення 

російської могутності та зосередження на ближньому просторі як з боку 

комуністичних сил, що зберегли власний вплив, так і з боку націоналістичних 

угрупувань [130]. Тобто, на початку 1990-х років найбільша російська 

безпекова проблема на внутрішньодержавному рівні була пов’язана з 

регіональним та навіть глобальним рівнем загроза російській державній 

ідентичності через брак визнання її могутності, потенціалу та претензій з боку 

міжнародної спільноти. Ще однією проблемою, пов’язаною з російською 

ідентичністю є співвідношення державного та національного, адже РФ 

належала (і досі належить) до держав, де національні, суспільні інтереси не 

співпадають з національними (державницькими) інтересами. Повсякчас 

першими поступаються на користь другим, перетворюючи державу Росія на 

утворення відсторонене від російського народу та його запитів. На додачу 

Росія - держава мультинаціональна, де поряд з етнічним різноманіттям існує 

різноманіття релігійне, породжуючи більш глибокі культурні розлами, що 

здатні кардинально впливати на безпековий контекст. 

Етнічне питання, проте, було також актуальним в державах західної 

частини РКБ. Україна, Молдова, Білорусь, а також Балтійські держави мали 

велику російську етнічну меншість. Якщо в державах Балтії питання 

асиміляції було поставлено жорстко і в ньому вдалося досягти значного 

прогресу, то в Україні, наприклад, де у 1990-ті роки здавалося, що проблеми 

як такої не існує, виявилося, що політики щодо меншини не існувало. За роки 

незалежності так і не вдалося збудувати основи для інклюзивної ідентичності, 

що дозолила б гомогенізувати суспільство [208, cc. 231-260]. 

Тож, перемикання уваги російської зовнішньої політики на «ближнє 

зарубіжжя» видавалося більш націоналістичним кроком, ніж попередній 
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прозахідний вектор. Цей процес став предтечею нової російської глобальної 

політики, сформованої вже у 2000-х новим президентом В. Путіним, а саме 

мультиполярності, де глобальні держави (серед яких Росія відповідно посідає 

гідне місце) спираються і представляють інтереси певного регіону. Таким 

чином концепція «близького зарубіжжя» стала інструментом у російській 

зовнішній політиці у 1990-ті роки і дозволила реалізуватися стратегічним 

цілям РФ на початку нового тисячоліття [99]. 

Впродовж 1990-х, на початку першого десятиліття 2000-х років 

виділяється централізований однополярний РКБ навколо РФ. Це дозволяло 

Росії формувати процеси сек’юритизіції та десек’юритизації на власний 

розсуд без врахування інтересів сусідніх держав-учасниць комплексу. Таких 

підхід, звісно, не міг не позначитися на внутрішньому дискурсі в цих 

державах. 

У 1990-ті роки, тобто у період формування та адаптації комплексу 

класичні виклики безпеці, тобто внутрішньо регіональні конфлікти, 

спостерігалися між Азербайджаном та Вірменією, у Молдові (ситуація з 

Придністров’ям), а також в самій РФ - Чеченську війну формально вважають 

внутрішнім конфліктом в державі. Більшість же загроз являли собою 

некласичні виклики, пов’язані з економічною нестабільністю, інформаційним 

полем та соціальним сектором. Проте вже на початку 2000-х ситуація в 

економічній сфері стабілізувалася і у 2001 році всі держави РКБ 

демонстрували приріст ВВП [209]. 

Для більшості держав регіону отримання незалежності у 1991 році стало 

новим явищем, вони не мали досвіду незалежного державного будівництва, 

або ж мали, але не довгий. Держави регіону ставилися з осторогою до 

регіональних проектів, які ініціювалися з боку Росії. Інтеграційні проекти 

стали розглядатися як спроба створення нової колоніальної системи. Тож СНД 

стала єдиною організацією, що включала в себе більшість держав колишнього 

СРСР. 
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Формування структури регіонального комплексу відбувалося різними 

способами. Поряд з добровільним возз’єднанням, яке провадилося за 

ініціативою, наприклад, Білорусі, використовувався примус. Прикладом такої 

ситуації можна вважати конфлікт у Грузії, коли на початку етнічна меншина 

Абхазії загрожувала територіальній цілісності держави у 1992-1994 роках. На 

той час Грузія виступала проти посилення інтеграції в рамках СНД. Тоді РФ 

від початку підтримувала Абхазію, проте потім запропонувала підтримку 

Грузії в обмін на поновлення участі в СНД і запровадження військової 

співпраці з РФ (створення на території Грузії баз для миротворчих сил СНД та 

для власне російських військ) [133, 210]. 

Головною метою утворення СНД було проголошено реінтеграцію 

суверенних республік у міжнародну регіональну міждержавну організацію з 

єдиним політичним, економічним та соціальним простором, проте таку, що 

створюється на нових принципах, відмінних від тих, на яких будувалася 

єдність СРСР. У статуті СНД було зафіксовано сфера спільної діяльності 

держав-учасниць: 

• забезпечення прав і свобод людини; 

• координація зовнішньої політики і забезпечення безпеки; 

• багатостороннє економічне співробітництво у різних сферах; 

• розвиток спільної системи транспорту і зв’язку; 

• охорона здоров’я населення та навколишнього середовища; 

• спільна оборона та охорона державних кордонів, соціальна і 
міграційна політика, боротьба з організованою злочинністю [92]. 

Для реалізації були створені необхідні органи - більше 50 міждержавних 

консультативних та координуючих органів, в тому числі Виконавчий комітет, 

Ради голів держав та голів урядів, міністрів закордонних справ та оборони, 

міждержавні та міжурядові ради з найважливіших питань економіки 

(транспорту, зв’язку, інновацій, енергетики), Міжпарламентська асамблея та 

інші. Завдяки такій розгалуженій системі органів склалася така структура 

міжнародних зв’язків, яка дозволила враховувати різну готовність держав до 
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інтеграції. Кожна з держав отримала змогу брати участь у організації в тій мірі 

і в тих напрямках, які її влаштовували. Склалися три політичні центри 

Співдружності - Мінськ, Москва і Санкт-Петербург, де було розміщено 

головні міждержавні координуючі органи, що надало цим містам 

регіонального значення на пострадянському просторі. 

Не дивлячись на неоднозначність сучасного статусу СНД, 

Співдружність досягла мети, для якої створювалася, а отже ефективним 

регіональним утворенням. До її досягнень, особливо на початковому, 

найбільш складному етапі розвитку держав-учасниць (1992-1997) роки можна 

віднести безперешкодне і мирне (на відмінно від Югославії, що розпадалася в 

той самий час з кровопролитними міжнаціональними конфліктами [211]) 

становлення державності; перехід більшості держав до багатопартійної 

парламентської системи, створення механізмів та інфраструктури ринкової 

економіки, режим вільної торгівлі між державами; безвізовий режим для 

громадян держав-членів організації; валютний союз, що проіснував до 1993 

року; стримування регіональних конфліктів. 

Проте, від початку до потенціалу СНД було закладено дезінтеграційну 

складову. Цьому процесу сприяли нечіткість правової та інституційної бази 

Співдружності і майже повна відсутність фінансових інструментів і 

механізмів, які забезпечують співробітництво. В основоположних документах 

СНД перед державами-учасницями не ставилося завдання визначеної кінцевої 

мети, на них не було накладено зобов’язання, а лише фіксувалася їхня воля та 

готовність до співробітництва. 

Ефективність СНД вимірювалася для РФ ефективністю переговорної 

площини і затвердженням місця самої РФ серед членів. Цим саме і 

пояснюється відносно слабка динаміка розвитку СНД. Для РФ ця організація 

була проектом, де реалізовувався її образ регіонального лідера. Для держави 

було важливо в глобальному контексті, щоб вона могла брати на себе 

відповідальність висловлюватися на міжнародній арені від імені членів СНД. 
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СНД протягом довгого часу залишилася організацією з найширшим 

колом учасників, а економічна ініціатива у вигляді ЄврАзЕс (створений у 2002 

році за участі Росії, Білорусії, Казахстану, Киргистану та Таджикистану), а 

оборонна складова у вигляді Організації договору колективної безпеки 

(створена ще у 1992 році  Вірменією, Казахстаном, Киргізією, Росією, 

Таджикистаном та Узбекистаном) не змогли стати загальнорегіональними і 

перетворитися в ще один консолідуючий орган, принаймні на тому просторі, 

де в цьому була найбільш високою потреба РФ - на заході РКБ. 

Після приходу до влади президента В. Путіна сек’юритизація 

зосереджується на проблемі тероризму, адже саме це дозволяє Росії 

виправдати дії в Чечні та раціонально їх обгрунтувати. Так само підхід 

розповсюджується на відносини в рамках СНД. Дискурс щодо 

транснаціонального тероризму було введено для виправдання російських 

військових операцій та операцій розвідки, що перетинали кордони держав-

учасниць організації [212]. Деякі учасники комплексу сприйняли таку 

концепцію на власний розсуд таким чином, щоб сек’юритизувати сепаратизм 

та агресивний націоналізм. 

У державах східної частини комплексу даний дискурс також був 

присутнім. В Шанхайській Організації Співробітництва (ШОС) (Росія, Китай, 

Казахстан, Киргизстан, Таджикистан сформували Шанхайську п’ятірку у 

1996, у 2000 організацію було перетворено на Шанхайський Форум, а після 

приєднання Узбекистану у 2001 році з’явилася ШОС), Росія поставила 

питання тероризму серед основних загроз. Росія за підтримки 

Центральноазійських держав намагалася сформувати підхід, за якого 

екстремізм, сепаратизм, міжнародний тероризм, наркотрафік сприймалися б як 

різні аспекти одного і того самого явища і, відповідно, підхід до вирішення 

цих проблем варто було виробити уніфікований. Такі ініціативи частково були 

покликані виправдати дії цих держав щодо внутрішніх політичних опонентів 

[213]. 
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Так само на початку 2000-х почало сек’юритизуватися питання 

російської меншини за кордоном. Тобто, почала вимальовуватися концепція 

захисту інтересів етнічних росіян, що проживають в державах СНД, як 

приводу для втручання у внутрішні справи цих держав, участі у 

громадянських конфліктах держав регіону. За словами голови комітету з 

міжнародних відносин Думи Російської Федерації Д. Рогозіна «Дискримінація 

та загроза життю росіянам є те саме, що загроза Російській державі та її 

національній безпеці. 25 мільйонів наших співвітчизників проживає у 

державах близького зарубіжжя. Ця проблема є проблемою першого порядку, 

проблемою нашої національної безпеки» [214]. 

У 1997 році президенти Грузії, України, Азербайджану та Молдови 

створили ГУАМ. У квітні 1999 вступив до організації Узбекистан. Відбулося 

це на саміті присвяченому п’ятдесятиліттю НАТО. Метою організації було 

проголошено вирішення криз, конфліктів та проблем, пов’язаних з 

тероризмом, на основі поваги до «суверенітету, територіальної цілісності, 

незалежності держав, а також на недоторканості їх міжнародно визнаних 

кордонів». Також однією з засад організації було проголошено протидію 

утворенню «розділових ліній та сфер впливу»; декларувався намір розвивати 

транскордонний транспортний коридор Європа-Кавказ-Азія як новий 

Шовковий шлях. Держави-члени заявляли, що ще однією їхньою метою є 

зміцнення засад співробітництва з НАТО [215]. Вступ до організації 

Узбекистану відбувався на фоні виходу держави з ОДКБ. 

ГУАМ, що охопила держави межового простору (змінена назва від 

ГУУАМ, адже Узбекистан був членом організації з 1999 до 2005 року) не 

вирізняється функціональністю, проте практично є об’єднанням держав, які 

потенційно визначали російську загрозу власній безпеці ще у 1990-ті роки, 

хоча не мали достатнього політичного потенціалу для того, щоб задекларувати 

її офіційно.  

Ті позиції, які декларувалися державами, були опозиційними по 

відношенню до принципів нової зовнішньополітичної стратегії РФ в галузі 
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безпеки. На фоні підходів до вирішення проблем міжнародного тероризму, а 

також концепції захисту інтересів росіян за кордоном, проголошення 

принципу непорушності міжнародно визнаних кордонів був маніфестом 

держав проти політики, що РФ її вже застосовувала, або мала наміри 

застосувати. Зближення з НАТО було найрішучішим актом держав-членів 

ГУАМ, адже на початку 2000-х рішення щодо можливості вступу їх до 

Альянсу ще де-факто вважалася всією міжнародною спільнотою 

прерогативою Росії. 

Ядром консультативної групи була Україна. Приєдналися до неї 

держави, що так само ставилися до перспектив власного переорієнтування в 

бік заходу, а також усвідомлювали те, що в СНД вкладається потенціал 

організації наднаціональної і пасіонарність членів може цьому тільки 

посприяти. Таким чином, не виходячи з СНД, було створено протидію 

подібним тенденціям і фактично, важливим був сам процес і навіть 

декларація, що засвідчували позицію, яка не відповідала позиції РФ та 

відповідно СНД. 

Грузія, Молдова, Україна, Азербайджан окрім консультацій щодо 

військового співробітництва були членами програми НАТО «Партнерство 

заради миру», де співпрацювали в рамках спільних навчань. У 1999 році було 

висунуто ініціативу створити спільні багатонаціональні сили ГУУАМ  в 

рамках програми «Партнерство заради миру» для захисту безпеки 

енергетичного сектору держав [216]. Таким чином, на додачу до завдань в 

рамках ООН, ОБСЄ та НАТО миротворці об’єднання ГУУАМ отримали нове 

завдання для реалізації власних функцій і почали працювати на об’єктах 

трубопроводу Баку - Сапса і  залізничного парому Поті-Одеса. 

Окрім вказаних стратегічних намірів, держави організації в 1990-ті 

змогли почати реалізацію інфраструктурних проектів у галузі 

транспортування нафти. Було запущено трубопровід між Азербайджаном та 

Грузією довжиною 830 км від термінала Сангачал у Каспію біля Баку до 

термінала Сапса на березі Грузії (який включає 4 резервуари по 40 тонн 
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кожен), який мав велике символічне значення для Азербайджану. За словами 

радника президента з питань зовнішньої політики Вафи Гулузаде «… 

трубопровід дає Каспійським державам надійний шлях експорту нафти в обхід 

Росії. Це має велике економічне значення, але навіть більше політичне. Зараз 

вперше ми отримали доступ до Заходу, звільнивши себе від Росії вперше за 

200 років» [217]. 

Таким чином, наприкінці ХХ століття групу держав, що були не 

задоволені існуючим режимом в РКБ навколо Росії і взагалі тим форматом 

комплексу, який існував, об’єднували вже не лише декларативні заяви, але і 

практична співпраця, направлена на те, щоб цей порядок змінити. З іншого ж 

боку подібне переформатування не було в межах їхніх потенціалів, тому 

почався процес вступу до регіону безпосередньо «за запрошенням» держав 

Заходу та західних структур, першою з який було НАТО. Бажання держав 

стати якщо не частиною Альянсу, то принаймні партнером, давало підставу 

таким чином обгрунтувати власне відходження від політики, якої Альянс 

дотримувався у 1990, а саме, перестати чекати російського дозволу стосовно 

дій у даному регіоні [218]. 

Перше десятиліття 2000-х стало початком розпаду РКБ навколо РФ. 

Внутрішніми дезінтегруючими факторами стали типологічні відмінності 

держав, нерівномірність їхнього економічного розвитку, різні геополітичні 

стратегії, енергетичне суперництво, міграційні проблеми, а також невирішені 

етнічні та територіальні суперечності і неготовність представників політичних 

еліт вирішувати ці проблеми. Дж. Най сформулював чотири умови для 

формування успішної інтеграції: симетричність економічного розвитку 

суб’єктів; взаємодоповнюваність ціннісних орієнтирів еліт; наявність 

плюралізму; здатність держав реагувати на виклики безпеці [219]. Більша 

частина цих умов на пострадянському просторі були відсутніми, а потенціалу 

РФ більше не вистачало на утримання комплексу централізованого типу 

імперативно. 
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Була також наявна внутрішньополітична різноманітність держав, які 

належать до регіону, що стала відображенням цивілізаційних особливостей, в 

тому числі і радянського минулого. Мова йде про режими правління в 

державах та ступінь їхньої підтримки з боку Заходу - від демократичних 

(більше за інші держави до такого визначення були Україна, Грузія та 

Молдова) до авторитарно-демократичних (Росія, Казахстан) та авторитарних в 

середньоазійських державах та Білорусі. 

Для режимів було характерно коливання між різно направленими 

геополітичними векторами зовнішньополітичної орієнтації: проросійський, 

прозахідний, проазійський, багатосторонній. З боку ж Росії як центральної 

держави в регіоні спостерігалася також мінлива політика щодо різно 

направлених урядів в сусідніх державах. Також коливання в політиці були 

характерними і для США, держав-сусідів (Туреччина, Іран, Китай), НАТО, 

Європейського Союзу, організації Ісламська конференція, інших міжнародних 

організацій (ОБСЄ, Рада Європи та ін.). При цьому Центральна Азія і 

Каспійсько-Чорноморський регіон з Кавказом стали зонами стратегічних 

інтересів США та НАТО у зв’язку з видобутком тут і транзитом (в тому числі 

потенційним) через ці держави в Європу російських, казахських, 

азербайджанських та туркменських енергоносіїв, а також боротьбою з 

наркотрафіком та міжнародним тероризмом. Протиріччя ж між державами 

СНД в сфері паливно-енергетичної політики сприяють наростанню 

геополітичних протиріч, що стимулювали дезінтеграційні тенденції в регіоні. 

Зовнішніми ж викликами стали позарегіональні організації, держави, чиї 

підходи до простору навколо РФ поступово почали змінюватися поряд з 

активізацією політики. Мова йде про програму «Східне партнерство» ЄС, 

активізацію американської присутності в державах Центральної Азії, інтерес 

Туреччини та Ірану до інтеграційних процесів на Кавказі та в Центральній 

Азії.  

Регіональна політика, що була обрана РФ на початку її діяльності як 

регіоноформуючого актора спиралася на так званий закритий (жорсткий) 
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регіоналізм, тобто практично змушувала учасників відмовитися від участі у 

інших інтеграційних форматах, на відміну від відкритого (м’якого) 

регіоналізму, коли учасники мають опцію вибору, в яких форматах їм брати 

участь [220]. Пошук зовнішнього ворога став центральною ідеологічною 

лінією як у внутрішній політиці Росії, так і в регіональних проектах. 

Розчарування російської правлячої еліти в неефективних регіональних 

проектах на пострадянському просторі, «кольорових революціях» в державах 

регіону, що мали явний антиросійський контекст, а також участь держав 

комплексу в проектах позарегіональних держав вперше на міжнародному рівні 

проявилося в серпні 2008 року в контексті російсько-грузинського конфлікту 

навколо Південної Осетії та Абхазії. З тих пір РКБ навколо РФ починає 

переформатовуватися і стає частиною конфліктного РКБ, який охопив весь 

європейський континент. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Безпекові формації на європейському просторі почали формуватися 

раніше ніж в інших регіонах світу. Довгий час даний регіон був центром, в 

якому формувалися тенденції, які розповсюджувалися не тільки в регіоні, але і 

в межах глобальної системи. Держави регіону були центрами власних 

безпекових формацій, що складалися з їхніх колоніальних володінь. Таким 

чином, розвиток інтеграційних структур на просторі Європейського 

континенту сягнув високого рівня. 

В різні періоди функціонування безпекові формації на даному просторі 

мали різне коло учасників. Найбільш широким представництво було за часів 

Віденського концерту, коли Російська імперія стала повноправним центром 

європейської системи. Після Першої світової війни система почала 

розпадатися на дві частини, що було закріплено після Другої світової війни 

розділенням Німеччини та держав Центральної Європи. Блокове протистояння 

та Холодна війна закріпили таке розділення, пригнітивши процеси 
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регіональної безпекової динаміки в Європі. Після розпаду системи 

протистояння між НАТО та ОВД, з початком перехідного періоду, почали 

виділятися РКБ, проте окремі: Європа-ЄС та комплекс навколо РФ. В такому 

вигляді безпекова структура проіснувала до 2008 року, коли почав 

формуватися комплекс регіональної безпеки загальноконтинентальний з 

конфліктом у своїй основі. 

Держави-учасники РКБ Європа-ЄС належать до постмодернових 

держав. Не зважаючи на те, що держави першого кола периферії ще не набули 

всіх ознак постмодернових акторів, той факт, що вони передають до 

наднаціональних органів частину власного суверенітету визначає напрям 

їхнього розвитку в даному контексті. Також факт належності держав регіону 

до такої категорії зумовлює те, що взаємодії по різних питаннях безпекового 

характеру між учасниками ведуться в різних форматах і фактично саме ця 

сітка зв’язків формує ту унікальну структуру європейського РКБ, яка дозволяє 

цьому утворенню виокремлюватися на тлі інших акторів міжнародної 

безпекової системи.   

Довгий період існування системи балансу сил, коли європейська 

регіональна система безпеки розширила свої межі практично на весь світ під 

час розквіту колоніального періоду; період пригніченої самостійності в 

формуванні безпекового порядку денного, коли в безпековому вимірі існував 

єдиний євроатлантичний простір безпеки, і європейські держави були 

поглинуті тими питаннями, які стосувалися в першу чергу блокового 

протистояння.  Даний період був досить унікальний саме в цьому випадку, 

адже в історії подібні прецеденти вже існували в якості колоніальних володінь 

держав. З початку 1990-х років в безпековій структурі світу існує унікальний 

РКБ, що не тільки відповідає всім необхідним критеріям для визнання 

регіональної одиниці безпекової структури, але і в рамках якого формуються 

прецедентні тенденції, що випереджають теоретичні дослідження і створення 

імовірних сценаріїв. 
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 Європейський РКБ є однополюсним утворенням, де єдиний полюс 

представлений конгломератом держав. Унікальність такої будови складається 

в тому, що хоча і в різній мірі, але в рамках цього полюсу присутні всі без 

виключення держави які належать до РКБ, адже таким полюсом виступають 

наднаціональні структури сформовані учасниками РКБ в різних сферах 

діяльності комплексу. 

Що стосується визначення характеру РКБ за типом відносин в ньому, то 

європейський комплекс є втіленням безпекові спільноти. В даному РКБ 

відносини між суб’єктами будуються в інституціоналізованому форматі, який 

є загальновизнаним серед учасників. Тобто  правила поведінки учасників РКБ 

не визначаються тактичними інтересами чи загрозами, актуальними в окремий 

проміжок часу для окремого актора. Стратегічне бачення безпеки у різних 

сферах закріплюється на інституційному рівні і відповідні механізми і 

інструменти нейтралізації загроз також є результатом узгодженої спільної 

діяльності.  

В свою чергу РКБ, який сформувався навколо РФ після розпаду СРСР, 

будувався як централізована формація з державою-лідером всередині. 

Динаміка взаємодії була високою, проте напрямки як правило обмежувалися 

зв’язками між РФ як центральною державою та іншими учасниками 

комплексу - з кожним окремо. Держави поєднували тісні економічні, 

політичні, соціальні взаємозв’язки, що було передумовою тісної взаємодії по 

багатьох напрямах.  

Структуризація відбувалася за допомогою створення та використання 

Росією по широкому колу питань новоутвореної організації СНД. 

Співдружність включала всі держави-колишні республіки, окрім Балтійських, 

які відразу після розпаду Радянського Союзу направили власний вектор в бік 

європейської та євроатлантичної інтеграції. На території комплексу також 

існували інші організації як на базі СНД з російським лідерством (Митний 

союз, Організація Ташкентського договору), так і без участі Росії (ГУАМ). 
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Основним інструментом РФ з побудови лояльних відносин з державами 

регіонального комплексу було фактичне втручання у внутрішні справи цих 

держав і підтримка лояльних політичних еліт, а також участь у етнічних або 

сепаратистських конфліктах в державах комплексу. Так в пострадянських 

державах сформувалася діада протистояння проросійських та на противагу 

ним - прозахідних політичних еліт. Першими ознаками розпаду даного РКБ та 

відцентрових тенденцій стали «кольорові» революції, які свідчили про 

посилення прозахідних еліт та соціальної підтримки такого напрямку руху. 

РФ обрала формат «жорсткого» регіоналізму. Росія практично 

змушувала держави обирати між участю в структурах під її керівництвом та і 

регіональних об’єднаннях західноєвропейського простору. Такий підхід 

протягом перехідного періоду, зважаючи на високий рівень зв’язності 

політичних, економічних, соціальних систем держав працював з помірною 

ефективністю. Проте, вже наприкінці 2000-х років стало зрозуміло, що 

комплекс Європа-ЄС набуває все більшого потенціалу притягування держав 

межового простору, США активно співпрацюють з державами в Центральній 

Азії, де так саме відповідне своєму статусу місце почав виборювати і Китай. 

За таких умов комплекс регіональної безпеки навколо РФ почав розпадатися, а 

сама Росія взяла курс на переформатування регіонального простору 

Європейського континенту. 
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РОЗДІЛ 3 

Трансформація європейського регіонального комплексу безпеки в 

загальноконтинентальну структуру 

 

 

3.1. Конфлікт концепцій нового атлантизму та континенталізму на 

європейському просторі та його вплив на структуру регіонального 

комплексу безпеки 

Конфлікт в державах межового простору, що проявлявся у 

внутрішньодержавному протистоянні, врешті сконцентрував необхідну для 

виділення нового РКБ щільність процесів сек'юритизації та десек'юритизації. 

Замість РКБ Європа-ЄС та РКБ навколо РФ утворився комплекс з конфліктом 

у центрі. Інтенсивність взаємодій на даному просторі та взаємозв’язків 

спричинених даним конфліктом є високою і охоплює широке коло питань 

регіональної безпеки.  

В ядрі всієї структури лежить не тільки міжнародний конфлікт, що 

зосереджений наразі на території України, але і конфлікт концепцій, різних 

поглядів на безпекову систему, за якою має формуватися європейський 

континент. Мова йде про концепцію нового атлантизму та європейського 

континенталізму.  

Концепція нового атлантизму спирається на герметичність та 

самодостатність Атлантичної спільноти [221]. На відмінно від концепції 

Євроатлантизму, що стверджувала необхідність створення спільної 

всеохоплюючої системи безпеки на просторі від Ванкувера до Владивостока 

[222, cc. 21-25], тобто наголошувала на участі в системі і США, і ЄС і Росії, 

концепція нового атлантизму більш вузька, охоплює європейських партнерів 

НАТО та США, і формується в антагонізмі з РФ [223]. 

Прихильники концепції наголошують на факторі демократичного 

вибору, як завданні для НАТО і відновленні функції організації у стриманні 

РФ. Не дивлячись на те, що після завершення біполярного протистояння 
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НАТО розосередило власні зусилля далеко за межі регіону, для якого 

створювалася Організація, тепер наявні всі можливості знову зосередити 

діяльність Альянсу в Європі, повернутися в новій формі, з новими членами до 

колишньої функції [224]. 

У 1989 році у виступі генерального секретаря США Дж. Бейкера на 

честь падіння Берлінського муру йшлося про новий атлантизм для нової ери у 

історії НАТО та Європейських співтовариств. Наголошувалося, що потенціалу 

цих інституцій вистачить для того, щоб охопити держави на східних кордонах 

ЄС та інтегрувати їх у атлантичну спільноту [225]. 

Новий атлантизм тісно пов’язаний з уявленням про ширшу Європу - 

розгортанням інтеграційних процесів на основі розширення ЄС і 

розповсюдження ідей, на яких Союз засновано. Таким чином, розширений до 

кордонів РФ, Європейський Союз включив до атлантичної системи держави 

Центральної Європи та Балтії, що вони вважають поверненням до власних 

коренів. Так само прагнуть до приєднання і, відповідно, до отримання гарантій 

і зобов’язань держави Східної Європи. Головним проблемним питанням 

залишається роль самого Союзу, адже з новими розширеннями він почав 

поступатися функціями забезпечення інтересів старих членів задля прийняття 

і забезпечення гарантій новим [226]. 

Поряд з вищенаведеною концепцію існує концепція європейського 

континенталізму, що сягає концептуальної наповненості політики Шарля де 

Голля. Починаючи з 1950-х років президент Франції Шарль де Голль в своїх 

промовах говорив про «Європу від Атлантики до Уралу», яка, на його думку, 

буде "вирішувати долі світу". У прийдешньому політичному союзі країн 

Великої Європи, яка включила б у себе Росію, де Голль, бачив альтернативу 

«англосаксонському» НАТО. Відомо, що Великобританія в його поняття 

Європи не входила [227, cc. 56-70]. 

Континенталізм спирається на в основі на концепт «спільного 

європейського дому» проголошений М. Горбачовим [228], що простягається 

від Лісабона до Владивостока і відповідно виключає американську складову, 
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об’єднуючи в одну систему континентальний простір, що на думку автора 

найбільш повно відображає існуючу систему безпеки і дає можливість 

аналізувати адекватно процеси на її просторі.  

Ідея європейського континенталізму передбачає мультиполярний 

континент з декількома центрами сили і без єдиної ідеологічної складової 

[229, cc. 116-120]. Основою ідеї є повага до різноманіття і зміщення 

європейського центру з політичного його місця знаходження до 

географічного, де Росія та ЄС є двома рівними частинами великого 

європейського простору, а держави межового положення (Україна, Білорусь, 

Молдова, Грузія) є транзитними, вузловими у поєднанні та співіснуванні ідей, 

економічних систем, політичних устроїв. Тобто, дана концепція за своєю 

природою є більш демократичною ніж концепція нового атлантизму.  

У даному дослідженні під конфліктом концепцій нового атлантизму та 

континенталізму вбачається не лише концептуальний підхід, проте 

практичний і стратегічний конфлікт бачень основних рис системи 

регіональної безпеки на Європейському континенті, на тлі якого виділяється 

РКБ, що є предметом даного дослідження.  

Ще з 1990-х років, бажаючи не втратити власне положення на 

континенті, російські лідери наголошували на тому, що тільки за допомоги РФ 

Європа зможе стати тією Великою Європою, до якої вона прагне [230]. Адже 

так само як Росія потребує європейські технології та знання в галузі 

менеджменту та в інших сферах, Європа потребує російських ресурсів для 

забезпечення власного економічного, а отже і військово-політичного 

потенціалу. Для такої взаємодії необхідна була належна політична форма, 

нормативна база, яку так і не було створено. Намагаючись просунути ідею 

щодо необхідності створення нової архітектури в Європі, російська сторона 

була обмежена до початку 2000-х у ресурсному потенціалі, а отже не мала 

можливості донести більш активно власне бачення [231].  

Одним з ключових факторів у контексті розуміння динаміки розбудови 

системи європейської безпеки після завершення холодної війни як 
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концептуально, так і практично є статус у ній Росії. Навіть за умов 

послаблення політичного та військового, економічної кризи 1990-х років, 

Росія продовжувала жити згідно з комплексом Великої держави, що 

демонструвала у Балканських питаннях 1990-х [232]. В 2000-ні Росія на заході 

зіштовхнулася з Атлантичною системою, що вже десяток років формувалася і 

позиціонувала себе як всеохоплююча, прогресивна та універсальна. Росія не 

могла стати частиною Атлантичної структури і відповідно пропонувала власне 

бачення розбудови системи, не бути частиною якої теж не могла [233]. 

Російські методи забезпечення власної безпеки, бачення перспектив 

глобального впорядкування міжнародної системи входять в контроверсію з 

Західною демократично-ліберальною парадигмою, що є практично таким 

самим інструментом м’якої сили, яким в російській варіації виступає 

православ’я та поступки свободами заради стабільності [234]. На думку РФ, 

вона має легітимні безпекові інтереси в державах пострадянського простору та 

і в регіоні взагалі. Як сторона, що почала процес завершення біполярного 

протистояння, Росія, на власну думку, має право на рівноправне місце в новій 

системі безпеки в Європі і будуватися така система має за прийнятними для 

РФ принципами. І до середини 2000-х ці принципи були прийнятними для 

обох сторін. Проте починаючи з 2008 року принципи ці ставали все більш 

неприйнятними для Росії, а конфлікт в Україні продемонстрував 

неспроможність системи безпеки як такої і закріпив початок формування 

нової безпекової реальності на просторі Європи - РКБ, що включає 

Європейські держави ЄС, Східної Європи та РФ.  

Причини того, що всі зусилля по побудові атлантичної системи безпеки 

в Європі були марними і проект загальноєвропейської системи безпеки на 

основі прозахідного бачення провалився, криються в асиметричності, що 

склалася після завершення Холодної війни і яку в грудні 1994 року тодішній 

президент Б. Єльцин охарактеризував як «Холодний мир» [104]. Таким чином, 

за 25 років Західним державам за допомогою засобів і механізмів, якими було 

пришвидшено завершення біполярного протистояння та розпад СРСР, не 
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вдалося побудувати життєздатну єдину систему безпеки в Європі. С. 

Караганов у 2014 році: «Конфронтація з Заходом… стала реакцією на його 

політику. До того ж  до неї завдяки різним причинам відкрито або 

напівсвідомо прагнули всі. І вона відбулася. ЇЇ найважливіша причина - 

відмова Заходу визнати за Росією те місце в європейській і світовій політиці, 

яке вона вважає для себе природнім та законним. Захід намагається 

проводити, відмовляючись це визнати, лінію переможця, де-факто версальську 

політику, хоч і без анексій та контрибуцій, системно обмежуючи свободу, 

сфери впливу та ринки Росії і, навпаки, розширюючи зону власних інтересів - 

політичного і військового контролю через розширення НАТО, політичного і 

економічного - через розширення Європейського Союзу. … холодну війну 

оголосили завершеною, але її найгірші елементи, а саме даллесівське 

«відкинення» - тоді комунізму, а тепер зовсім не комуністичної Росії - 

відновилося» [235]. Таким чином до Росії ставилися як до держави, що 

програла, хоча сама вона себе такою не вважала і не визнавала, на основі чого 

виробився в суспільстві «веймарський синдром». 

Наразі дискурс в цьому руслі розділяють практично всі представники 

російського політикуму, окрім пригнобленої групи опозиціонерів. На початку 

2000-х М Горбачов наголосив, що Захід не спроможний перейти до нового 

мислення, що позбавлене категорій блокового протистояння та тотальної 

конфронтації [236, c. 147]. Стратегією сторони-переможниці у холодній війні 

стало розповсюдження цінностей і розширення інститутів. Доки Росія не 

володіла достатнім потенціалом для відповідного спротиву така активність не 

зазнавала перешкод і здавалося, що універсальні цінності, такі як демократія 

та ліберальна економіка здатні стати основою для формування системи 

безпеки з західними інститутами всередині без фактичної участі РФ і за її 

мовчазної згоди. Проте події з 2008 року розвивалися таким чином, що 

відсутність загальноєвропейських нормативних принципів, прийнятних для 

всієї континентальної спільноти держав, продемонструвала повний крах 

Західного бачення безпеки в Європі [237]. 
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З точки зору ж Заходу ситуація розвивається зовсім в іншому руслі. Іван 

Крастев та Марк Леонард наголошують на тому, що анексія Росією Криму в 

березні 2014 року повернула Європу, що розвивалася вже на етапі 

постмодерну і де актуальними стали такі явища як прозорість кордонів та їхнє 

розмивання, взаємопроникнення питань внутрішньої та зовнішньої політики, 

пом’якшення категорій внутрішнього та зовнішнього суверенітету, назад у 

модерновий світ, де знову реаліями політики є категорії балансу сил, 

геополітичної рівноваги,  імперського розширення та сфер впливу [238]. 

Таким чином, будучи впевненими в універсальності і загальній користі 

європейських інтеграційних об’єднань, Західним державам здавалося, що 

альтернативного бачення не може бути. А питання щодо місця Росії у такій 

системі одностороннього бачення відійшло на другорядний план. ЄС як і вся 

атлантична система стали настільки герметичними структурами, що 

включення нових членів могло відбуватися виключно на умовах прийняття 

розроблених правил. За таких умов ізоляція Росії була невідворотною, доки 

виклики безпеці самої атлантичної системи не перестали пояснюватися 

відомими категоріями, а отже і засобів нейтралізація таких загроз в наявності 

не стало. Цей факт демонструє яскраво українська криза, де рівень 

некомпетентності і неспроможності наявних інституцій та механізмів є дуже 

високим [238]. 

Під питання стає ціннісна складова європейської політики м’якої сили, 

що претендує на універсальність. Держави межового простору між РФ та 

кордонами ЄС на Сході прагнуть отримати політичні та військові гарантії. 

Європейські, атлантичні засоби м'якого впливу проявили більше ефективність, 

ніж російські інструменти імперативної централізації [239]. Тобто така 

експансія заходу невідворотно наштовхнулася б на супротив РФ глобального 

масштабу, коли весь конфліктний потенціал, що назрівав разом з експансією 

західних структур, реалізувався у виділення РКБ з конфліктними відносинами 

у центрі. Варто зауважити, що нормотворчий потенціал у такого комплексу є 

навіть вищим ніж у комплексів з іншою структурою, адже конфлікт чітко 
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оформлює сторони-суб’єкти, об’єктне поле, середовище, а також правила 

поведінки.  

Кінець 2000-х позначився ініціюванням з бору РФ створення нового 

договору, а отже і нового бачення щодо структури європейської безпеки. 

Втративши можливість у 1990-ті перетворити ОБСЄ на дієвий орган, чи 

створити новий міжнародний договір, російська сторона почала гостро 

відчувати власну відстороненість від загальноєвропейських справ, де 

присутність позарегіональних США відчувалася набагато більш вагомою, ніж 

присутність самої РФ. Ще в червні 2008 року концепція нового договору була 

оприлюднена тодішнім президентом РФ Дмитром Мєдвєдєвим під час візиту 

до ФРГ, а вже у 2009 було представлено проект тексту нового договору [240]. 

Так під час першої поїздки у Західну Європу після обрання на пост 

президента, Мєдвєдєв висунув концепцію з принципами, на яких майбутня 

загальноєвропейська система безпеки має функціонувати. Поряд з 

принципами, що стосувалися глобальної структури МВ, такими як 

багатополярність та верховенство права, зазначався принцип заміни 

атлантизму на принцип єдності всього євроатлантичного простору від 

Ванкувера до Владивостока, відмові від реставрації блокового протистояння, 

принципу неподільності безпеки [105].  

У самому проекті Договору про Європейську безпеку, оприлюдненому 

Д. Мєдвєдєвим в Евіані у 2009 році йшлося зокрема про такі принципи, що він 

їх мав юридично закріплювати: 

- гарантія забезпечення рівної безпеки 

- єдність підходів до попередження і мирного врегулювання конфліктів 
на європейському просторі 

- відмова від розвитку військових союзів, що могли б нашкодити 

безпековій ситуації на континенті 

- жодна держава або організація на євроатлантичному просторі ме 
можуть мати одностороннього права на підтримання миру і стабільності в 

Європі 
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- необхідність встановлення базових параметрів контролю над 

озброєннями та нові механізми взаємодії у проблематиці розповсюдження 

зброї масового знищення, наркотрафіку, тероризму [106]. 

Договір про європейську безпеку автор вважає демонстрацію з боку 

Російської Федерації власного наміру на повну і всеохооплюючу участь в 

системі європейської системи. Цікаво також, що РФ планувала також до 

даного обговорення залучити і ОДКБ для того, щоб урівноважити власну 

присутність поряд з союзницькими НАТО і ЄС. Історично, висунення 

ініціативи договору передувало Грузинській війні 2008 року лише на 2 місяці, 

тому розглядати ці процеси, на нашу думку, варто в комплексі. Агресивні дії, 

сприяння утворенню квазі-держави на території Грузії продемонстрували 

Європі і Сполученим Штатам, що відтермінування початку переговорів щодо 

вирішення питань регулювання системи безпеки в Європі загрожує в першу 

чергу стабільності у секторі військової класичної безпеки. Відкрита агресія РФ 

продемонструвала, що система потребує дієвої нормативної бази, 

контролюючих механізмів, засобів втручання та врегулювання конфліктів. 

Виявилося, що м’якої сили ЄС недостатньо, щоб контролювати процеси на 

кордонах Союзу (хоча Грузія безпосередньо не межує з ЄС, дані події варто 

розглядати саме з точки зору Східного Сусідства).  

Так обговорення необхідності включення РФ до загальноєвропейського 

безпекового простору форсувалося, проте не набуло належного рівня. Виступ 

Ніколя Саркозі у Ніці у листопаді 2008 року, де президент Франції підтримав 

російську ініціативу і закликав розпочати переговорний процес в рамках 

ОБСЄ, виявився недостатнім щоб розпочати новий етап співпраці. До того ж з 

боку Сполучених Штатів проявилося критичне ставлення до підходів Росії. 

Адміністрація Дж. Буша молодшого висловилася категорично проти ініціатив 

РФ, вбачаючи намір послабити роль НАТО на євроатлантичному просторі 

[241]. 

Бажання Росії брати участь у конструюванні загальноєвропейської 

системи безпеки як учасник, декларувалося не раз у державних документах 
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того періоду. Наприклад, в Концепції зовнішньої політики РФ, опублікованій 

в червні 2008 року зазначено, що інтересам держави відповідатиме одна з 

найважливіших ролей у забезпеченні цивілізаційної сумісності з Європою. У 

документі йдеться про сучасну ідентичність Росії, без якої неможливо 

побудувати конструктивну систему загальноєвропейської системи безпеки і 

органічну єдність всіх її частин [100]. 

По суті кінець двадцятого століття був для Заходу можливістю уникнути 

повторення помилок, які призвели до глобальних конфліктів у минулому. В 

останнє десятиліття інтеграція якнайбільш щільна, особливо в галузі безпеки, 

мала відбутися за ініціативи західних партнерів. Провал ДЗЗСЄ, провал 

ініціативи по посиленню ролі ОБСЄ, тобто практичне ігнорування російських 

ініціатив та спроб увійти до кола акторів, які об’єктивно беруть участь у 

прийнятті рішень, призвів до зворотнього результату. РФ, взявши на 

озброєння концепцію багатополярності, почала готувати до силового 

втручання у світові справи. Але фактично, найважливішою метою, було 

повернення на європейський континент в якості впливового актора. 

Можна стверджувати, що глобальному Заходу, який виграв у затяжному 

конфлікті холодної війни не вдалося створити нову інклюзивну систему 

відносин. Відсутність ініціатив з розбудови спільного простору безпеки, що 

стосувалися б всіх її секторів призвела до того, що ситуація стала 

некерованою і Росія, хоча і через конфлікт, досягла мети: стала повноправним 

учасником європейської безпекової споруди, створивши нові умови в регіоні. 

В такій конфігурація РФ як гравець почувається впевненіше, ніж на 

безнормативному полі, що існувало в попередні роки. Адже конфлікт 

структурує будь-яку систему відносин, визначаючи суб’єкти, об’єкти, простір, 

учасників. Так ситуація конфлікту створює зрозумілі, чіткі умови та принципи 

поведінки на міжнародній арені. 

До того ж дискурс було знов повернено у сферу класичної військової 

безпеки, де РФ почувається більш впевнено, ніж у ситуаціях, коли мова йде 

про некласичні сектори. Усунуто першочерговість вирішення економічних 
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питань, проблем наближення та інтеграції Східноєвропейських держав, 

проблем міграції, демографії, інформаційного суспільства. Зробивши великий 

стрибок назад вся європейська побудова знову зосереджується навколо 

вирішення збройного конфлікту, конфлікту ідеологій. Повернувши держави 

Європи, США до правил гри Вестфальського порядку, Росія спричинила 

деградацію відносин, деградацію всього регіону. Нівелюються можливості і 

повноваження міжнародних організацій: знову демонструється 

неспроможність ООН відповідати на виклики сучасності, недосконалість всієї 

структури організації. ОБСЄ, що обмежує сферу своєї діяльності 

моніторинговою складовою проявляє себе виключно як формальна 

організація, нагадуючи Лігу Націй і повертаючи всю систему моніторингу на 

початок ХХ століття. 

ЄС не врахував вірогідності виникнення конфлікту на власних кордонах,  

учасником якого не буде жодна з держав НАТО, тобто він не матиме змоги 

брати участь у вирішенні конфлікту, і в той самий час, що інтереси 

Європейського Союзу і вся система відносин, що склалася на початку ХХІ 

століття будуть поставлені під питання. Таким чином, ідея розділення секторів 

безпеки виявила власну нежиттєздатність. Так само виявилася 

контрпродуктивність виключення РФ з європейської архітектури безпеки, 

адже механізмів впливу на Росію в комплексі Європа-ЄС не виявилося. Хоча 

саме з боку Генерального секретаря НАТО Фон Расмуссена ще у 2009 році 

лунали заклики залучити РФ до формування європейської безпекової 

структури [107]. 

Співпавши у часі, ініціативи Мєдвєдєва та Расмуссена стимулювали 

спробу посилити єдину всеохоплюючу організацію європейської безпеки. У 

2009 в ОБСЄ стартував «процес Корфу» - переговорна площина для 

обговорення шляхів реформування організації [241]. Продовження даної 

ініціативі було реалізовано через діалог «від Ванкувера до Владивостока через 

Відень та Вільнюс» у 2011 році [242], Днями безпеки Генерального секретаря 

[243] та організацією Панелі видатних особистостей [244]. Таким чином, на 
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різних площинах обговорення з’явилася тема створення спільного бачення, 

загальної системи безпеки на просторі Великої Європи. З’явилася ідея 

створення Спільноти безпеки на євроатлантичному і євразійському просторах 

[245]. Проте ці ініціативи залишилися на папері, а пізніше взагалі втратили 

сенс. 

Дослідження, що проводилися в РФ щодо розбудови 

загальноєвропейської системи безпеки містять головною тезою необхідність 

врегулювання відносин на всіх рівнях і всіх секторах. Зазначаючи 

необхідність утворення нових органів і інституцій на просторі Євроатлантики, 

до якого себе РФ безумовно відносить, йдеться про необхідність обмеженості 

держав з боку посилених міжнародних інститутів, нормативних договорів, 

механізмів притягнення до міжнародно-правової відповідальності [246, cc. 

119-120]. 

У свою чергу реалізацію власного бачення європейської безпеки ЄС 

бачив у поєднанні двох механізмів: співробітництва в рамках НАТО для 

забезпечення потреб військової класичної безпеки, а також у формуванні 

спільної політики безпеки та оборони ЄС, як поряд з формуванням спільного 

бачення класичних оборонних питань мала стати засобом політичного 

співробітництва і основою для реалізацій спільних дій в різних безпекових 

секторах. 

Від початку відбудови відносин з новими державами, що з’явилися на 

теренах колишнього СРСР, європейські держави та США поставили всіх цих 

акторів на один щабель. Ці держави прагнули наблизитися до європейських 

темпів розвитку, вони мали на мені стати частиною західного світу, отримати 

гарантії безпеки з боку Євроатлантичної спільноти, а також надолужити все 

втрачене за роки відставання від Заходу.  

Перші уряди нової Росії були налаштовані на європеїзацію РФ, 

отримання досвіду західних партнерів і готові були прийняти статусу 

другорядного актора. Проте, коли мова йде про історичний комплекс 

глобальної ролі актора, а також про об’єктивні фактори, що таку роль 
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підтримують, варто взяти до уваги перманентність такого комплексу і 

тимчасовість будь-якого уряду при владі.  

За своєю суттю архітектура безпеки в європейському регіоні не є 

інституалізованою, що до кінця першого десятиліття 2000-х не влаштовувало 

РФ, проте дозволило і дозволяє досі Російській федерації відносно вільно 

почувати себе на просторі Східної Європи. Адже саме через відсутність 

відповідних механізмів реагування з боку системи, комплекс склався таким 

чином, що в середину його ліг конфлікт, ініціатором якого виступила РФ.  

Зосередившись на загрозах позарегіонального характеру комплекс 

безпеки на теренах Європи практично зупинився на формуванні набору 

механізмів та засобів нейтралізації загроз зовнішнього характеру. Формування 

простору навколо Західно- та Центральноєвропейських держав, як 

підконтрольного і посилення власної ваги у Східноєвропейських державах без 

створення відповідної нормативної бази, поставило центр регіонального 

простору у ситуацію злиття двох регіональних комплексів в одну конфліктну 

структуру, до чого регіон не був готовим. 

Проте, з боку РФ така ситуація дозволила отримати бажане місце в 

новому комплексі, масштаб якого дозволить Росії нарощувати потенціал 

впливу і отримати відповідні власному потенціалові сфери реалізації. 

Реорганізація комплексу, що відбувається, в рамках європейського комплексу 

безпеки за своїми ознаками подібна на системну кризу, причиною якої стала 

неврегульованість статусів акторів після закінчення Холодної війни і 

неврахування системою ревізіоністських настроїв з боку такого актора як РФ. 

Розуміння небезпек, спричинених неврегульованістю системи безпеки 

на Європейському просторі стала очевидною для всіх акторів у 2008 році після 

серпневої кризи в Грузії. Західні держави стикнулися з тим, що практично не 

мали жодного інструментарію, здатного забезпечити врегулювання кризи 

мирним шляхом. Стало зрозуміло, що у світовій системі міжнародних 

відносин концепція сфер впливу, що декларативно була знищена ще на 

початку 90-х років ХХ століття, на практиці існує і досі. Тобто де-факто 
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визнаючи роль РФ у комплексі безпеки навколо Росії, європейські партнери 

були не готові до необхідності відстоювати власні позиції у державах, які 

подолали довгий шлях перенесення центру тяжіння від Росії до Європи. 

Реакція РФ на такі процеси була очевидною, проте механізмів, які б 

забезпечили відповідь європейських держав не виявилося. 

З іншого боку, з російської сторони події 2008 року були не тільки і не 

скільки затвердженням власного впливу на пострадянському просторі. Вони 

були демонстрацією того, що система потребує врегулювання і нормативної 

бази. Розмитість зовнішніх кордонів окремого Європейського комплексу 

регіональної безпеки, що стала очевидною в перше десятиліття ХХІ століття 

призводила до фрагментації навколишнього найближчого простору, а це в 

свою чергу означало нестабільність для Європи-ЄС. І першим та основним 

принципом, закріпленим нормативно або хоча б фактично, мав стати принцип 

чіткого визначення учасників системи безпеки. Варто зауважити, що в цьому 

були зацікавлені Східноєвропейські держави, що колись були часиною СРСР 

так само, якщо не більше ніж РФ [247]. 

Поряд з регіонально безпековою перспективою розвитку процесів 

останніх десяти років, варто зауважити, що у розбудові системи безпеки варто 

приділити більше уваги тому аспекту, що уявлення про регіональну безпеки в 

РФ, США та Європі різне. Для Росії безпека пов’язана традиційно з військово-

стратегічними, а не з міжнародно-політичними складовими і діями. Причиною 

цього можна вважати той факт, що військові конфлікти, війни за участі РФ 

відбувалися здебільшого на території самої держави, а не у віддалених 

регіонах. Тобто РФ є більше прихильною до уявлення безпеки в Європі, яке 

усталилося у ХХ столітті. [248]. Запорукою забезпечення реалізації такого 

бачення є чітке уявлення про кордони просторів, у яких діє РФ. Європейський 

простір це стосується в першу чергу. Дана традиція залишилася Росії у спадок 

від СРСР, адже для встановлення чітких кордонів на європейському просторі і 

розуміння власних зон відповідальності, СРСР будував не тільки уявні стіни. 
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До того ж комплекс європейської безпеки і в попередньому своєму 

вигляді і зараз відрізняється відсутність зовнішньої направленості. 

Врегулювання внутрішніх проблем, нейтралізація загроз економічного та 

соціального характеру зробили комплекс досить вразливим до глобальних 

загроз сучасності. На практиці це демонструють терористичні акти, що у 2000-

х кожного року вражали держави Європи, в тому числі і ті, що належать до 

ядра регіону - Німеччину, Францію. В свою чергу концепції щодо реакції на 

такі виклики є розрізненими: власне бачення мають ЄС, НАТО, РФ, ОБСЄ та 

окремі держави регіону. Таким чином досить яскраво проявляється дефіцит 

спільних бачень та дій [249]. 

 

3.2. Формування європейського регіонального комплексу безпеки 

конфліктного характеру у загально континентальному масштабі 

 

В кінці 90-х років ХХ століття відомий американський політолог і 

координатор Комітету по дослідженню проблем включення Східної Європи та 

Росії до НАТО Айра Строс окреслив модель нової геополітичної реальності. 

Він відніс держави Східної Європи у сферу впливу Європейського Союзу, 

хоча і підкреслив, що міць Заходу буде довгий час знаходитися під загрозою 

[250]. 

Історію творення безпекової архітектури в Європі після 1990 року Дж. 

Маршеймер поділяє на два періоди: до 2008 року і після. Перший період був 

«золотим часом» європейської безпекової системи, через те, що на континенті 

панувала відносна стабільність, не беручи до уваги конфлікти на Балканах. 

Головним критерієм такого визначення даного періоду була відсутність 

можливості конфлікту між Заходом та Росією. Запорукою такої ситуації була з 

одного боку впевненість європейських партнерів в надійній присутності США 

на континенті: як в ментальному плані (держави-арбітра) так і у фізичному - 

присутність військова гарантувала внутрішню стабільність. В той самий час, 

не дивлячись на те, що РФ висловлювала протести щодо розширення НАТО 
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на Схід і у 1999, і у 2004, об’єктивної загрози Росія не відчувала, і статус-кво 

зберігався на континенті впродовж 18 років [251]. 

Погоджуючись з вищенаведеною періодизацією, автор не може так само 

позитивно оцінити перший період функціонування такої безпекової ситуації. 

Протягом періоду з 1990 по 2008 рік на континенті існувало два регіональні 

комплекси безпеки окремо: комплекс Європа-ЄС і комплекс навколо РФ. 

Невизначеність у форматі відносин між ними, поступова відмова від 

дотримання основоположних договорів, на яких будувалася система безпеки в 

Європі в секторі військової класичної безпеки (Договір про звичайні збройні 

сили в Європі) [252], конфлікти на Балканах, а також поступова 

переорієнтація держав, які належали до комплексу навколо РФ і межували з 

ЄС, в бік Заходу, - всі ці тенденції свідчили про те, що в цей період 

закладається фундамент нестабільності. 

2008 рік став визначальним не тільки через кризу в Грузії. В квітні 2008 

року відбувся саміт НАТО в Бухаресті, на якому Україною та Грузією було 

подано заявку на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО. У заяві за 

результатами саміту було зазначено, що Україна та Грузія стануть членами 

НАТО, а приєднання до ПДЧ є наступним кроком для цих держав на їхньому 

шляху до членства [253]. 

В свою чергу, у виступі на Бухарестському саміті 4 квітня 2008 року, 

президент Росії В. Путін висловив чітку позицію щодо розгляду можливості 

початку процесу вступу України та Грузії в НАТО. Члени Альянсу отримали 

сигнал про те, що Україна та Грузія мають першочергове значення для 

безпеки РФ і розширення НАТО на ці держави є неприйнятним для Росії [254]. 

Було зрозуміло, що РФ у справі захисту власних інтересів в даному питанні 

може піти на значно більш рішучі кроки, ніж заяви. 

Конфліктний потенціал щодо розширення НАТО назрівав ще з початку 

90-х років, коли стало зрозумілим, що Альянс взяв напрямок на розширення. 

Російське невдоволення було незворотнім. У 1995 році під час бомбардувань 

силами НАТО боснійських сербів російський президент Борис Єльцин заявив, 
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що «Це перша ознака того, що може відбутися, коли НАТО наблизиться прямо 

до кордонів Російської Федерації… Полум’я війни могло б накрити всю 

Європу» [255]. Все ж перше розширення НАТО відбулося у 1999 році - 

вступили Чеська Республіка, Угорщина та Польща. А друге сталося у 2004 

році, коли до Альянсу вступили Болгарія, Естонія, Литва, Латвія, Румунія, 

Словаччина та Словенія, а в 2009 - Хорватія та Албанія. Проте, на той момент 

потенціалу РФ і матеріального, і зовнішньополітичного було не достатньо для 

адекватної для великодержавного статусу, якого Росія прагнула, реакції [256]. 

Безпосереднє наближення Альянсу до кордонів з РФ не могло не 

позначитися на формуванні бачень зовнішньополітичних орієнтирів та методів 

в РФ. З поступовим нарощуванням потенціалу та ресурсів, впливу на 

європейських партнерів в енергетичному секторі, присутності в державах на 

пострадянському просторі, російська сторона почала більш впевнено 

ставитися до перспектив повернення на світову арену в якості регіонального 

лідера та учасника формування порядку денного глобальних взаємодій. 

Власне ствердження на пострадянському просторі в якості компенсації за 

втрату держав Центральної Європи у 1990-х та на початку 2000-х стало 

питанням національної гідності. Мова йде про бажання збереження впливу, 

що легітимізувався б з боку населення держав. Важливість фактору 

легітимізації в російському випадку пояснюється необхідністю 

внутрішньополітичної стабілізації шляхом пояснення власних акцій на 

зовнішньополітичній арені захистом інтересів зацікавленого в цьому 

населення. В певній мірі можна такий підхід вважати інтерпретацією західної 

концепції «гуманітарної інтервенції» [257]. 

На нашу ж думку, злиття двох комплексів почалося саме з 

проголошення програми Східного партнерства. Тому варто приділити увагу 

даній ініціативі.  

Ще у Європейській стратегії безпеки «Безпечна Європа в світі, який має 

стати кращим» вказано про необхідність «проявляти тепер більш значний і 

активний інтерес до проблем Південного Кавказу, який скоро стане 
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прикордонним з нами регіоном» [258]. Таким чином, вже у 2003 році 

Європейський Союз окреслював власні кордони, включаючи до них держави, 

які Росія вважала належними до кола її екзистенційних інтересів. А 

визначаючи участь у процесах регіону Південного Кавказу, європейці 

обумовили конфліктогенність природи відносин зі ще одним своїм 

безпосереднім сусідом. 

Не зважаючи на рішучий супротив РФ щодо розширення західних 

структур, у травні 2008 року Польщею за підтримки Швеції була ініційована 

програма Східного партнерства. Метою цієї програми було наближення 

держав на східних кордонах Союзу. У червні 2008 року саміті Ради ЄС 

ініціатива знайшла підтримку усіх представників членів ЄС [259]. Центральне 

місце серед держав, на які ця програма мала розповсюдитися, займали Україна 

та Грузія поряд з Молдовою, Вірменією, Азербайджаном та Білоруссю. Східне 

партнерство мало стати окремим виміром Європейської політики сусідства. У 

спільній декларації Празького саміту з питань Східного партнерства йдеться 

про те, що «головною метою Східного партнерства є створення необхідних 

умов для пришвидшення політичної та економічної інтеграції між 

Європейським Союзом та зацікавленими сторонами-партнерами» [109]. 

Вирішити це завдання планувалося шляхом підтримання політичних та 

соціально-економічних реформ в державах-членах Східного партнерства. 

В документі було вказано 4 головні пріоритети, на які держави-члени 

програми мали спиратися задля успішної реалізації реформ та співробітництва 

з ЄС: 

- демократія, покращення системи врядування і стабільність 

(адміністративні реформи, антикорупційні заходи, розвиток інститутів 

громадянського суспільства, вільних ЗМІ та ін.); 

- економічна інтеграція і конвергенція з секторальною економічною 

політикою ЄС, включаючи створення зон вільної торгівлі; 
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- енергетична безпека (надійна енергетична система постачань 

енергоносіїв як у державах-партнерах, так і у ЄС, розвиток джерел 

відновлювальної енергії); 

- розвиток концепції people-to-people contact (лібералізація візового 

режиму і одночасне посилення заходів боротьби з незаконною міграцією). 

Також на саміті було визначено «флагманські ініціативи», в яких було 

зосереджено основну суть Східного партнерства: 

- програма прикордонного менеджменту; 
- інтеграція енергетичних ринків, підвищення рівня 

енергоефективності, розвиток альтернативних джерел енергії, питання 

«південного газового коридору»; 

- програма з розвитку малого та середнього бізнесу; 
- боротьба зі стихійними лихами [260]. 

В перспективі Східне партнерство передбачало двосторонні договори 

про асоціацію між ЄС та державами-членами програми, що забезпечило б ще 

вищий рівень інтеграції в економічному, соціальному та політичному 

середовищі цих акторів [261]. З 2010 по 2013 роки на реалізацію програми 

Східного партнерства планувалося виділення 600 млн. євро. 

Східне партнерство після розширень ЄС на схід, а саме на держави-

колишні сателіти СРСР, стало кроком поширення впливу Європейського 

Союзу на держави ближнього ареалу РФ (ті, що до 1991 року були частиною 

СРСР і які РФ вважала своєю недоторканою сферою впливу). Тобто, на цьому 

етапі комплекс Європа-ЄС починає експансію на сусідній комплекс навколо 

РФ. 

Було зазначено, що Східне партнерство не є антиросійською акцією, але 

є «відповіддю на прагнення наших східних сусідів суттєво поглибити 

відносини з ЄС» [262]. Істеблішментом та деякими експертами в Росії Східне 

партнерство було сприйняте як спробу дез’інтегрувати пострадянський 

простір та вивести держави, на які Східне партнерство було направлене, з-під 
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контролю РФ [263]. До того ж ЄС також планував участь Калінінградської 

області РФ у деяких проектах Східного партнерства [264]. 

Офіційно позиція Росії щодо Східного партнерства була сформульована 

у заяві постійного представника РФ при Європейському Союзі В. Чижова: «… 

наша позиція зводиться не до того, щоб протидіяти Східному партнерству. Як 

будь-яка регіональна ініціатива, вона має право на існування. Для нас 

важливо, щоб те, що робиться в рамках цієї ініціативи, не було направлено 

проти російських інтересів, на штучний відрив цих держав від співробітництва 

з Росією. Ми проти того, щоб ці держави СНД було поставлено перед 

штучною дилемою: або вперед, в світле майбутнє з Європейським Союзом, 

або назад - з Росією». А те, що такі ознаки на початковому етапі Східного 

партнерства були, - факт. Ми не проти співробітництва держав СНД з ЄС. Ми, 

за великим рахунком, навіть не проти тієї блакитної мрії, яка існує в деяких 

державах, - про евентуальне членство в Європейському Союзі. Головне, щоб 

це не створювало нових розділових ліній в Європі» [265]. 

Відповідну позицію зайняла і Співдружність Незалежних Держав. 

С.Лєбєдєв, який на той час займав посаду виконавчого секретаря СНД, 

виступив зі зверненням до учасників програми Східного партнерства: «Як 

людина, яка володіє інформацією про стан економік, я бачу, що на даному 

етапі ЄС не зможе компенсувати ті втрати, які держави можуть понести в 

результаті участі у Східному партнерстві» [266]. Більше того, виконавчий 

секретар висловив думку про те, що державам доведеться обирати між СНД і 

дружбою з РФ та Східним партнерством і допомогою ЄС [267]. 

Всього в рамках програми Східного партнерства відбулося чотири 

саміти. 7 травня 2009 року відбувся установчий саміт в Празі, де було 

погоджено, що Східне партнерство стане доповненням до двосторонніх 

договірних відносин між державами-партнерами та ЄС. Другий саміт тривав з 

29 по 30 вересня 2011 року у Варшаві. На той момент постало питання участі у 

програмі Білорусі через звинувачення президента Лукашенка у авторитаризмі. 

Білоруська делегація відмовилася від участі у роботі саміту. 
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Проте найбільш резонансним був саміт, що проходив 28-29 листопада 

2013 року у Вільнюсі. В ході саміту Молдова та Грузія парафіювали Угоди 

про асоціацію з ЄС. В свою чергу президент Вірменії С. Саргсян у вересні 

2013 року заявив про вступ держави до Митного союзу, що відповідно 

виключало можливість підписання угод з ЄС, через накладання зон вільної 

торгівлі одна на одну. Також Угода про Асоціацію та поглиблену зону вільної 

торгівлі мала бути підписана і з Україною, проте за тиждень до саміту 

український уряд призупинив процес підготовки до підписання [268]. У 

своєму виступі на саміті президент України В. Янукович заявив, що Україна 

зберігає свою прихильність ідеям євроінтеграції і має намір найближчим 

часом підписати Угоду про асоціацію з ЄС, але перед тим очікує від 

керівників Європейського Союзу та організацій з ним пов’язаних «рішучих 

кроків назустріч Україні в питаннях розробки і реалізації фінансово-

економічної допомоги з використанням всіх наявних механізмів і ресурсів як 

інститутів, так і держав-членів ЄС». Такими кроками мали стати фінансова 

допомога з боку ЄС та МВФ, перегляд торгових обмежень на імпорт 

української продукції, участь ЄС у реконструкції української газотранспортної 

системи і відмова держав-членів ЄС від участі в проектах по будівництву 

систем транспортування газу в обхід української території, а також 

врегулювання проблем у відносинах з Росією та іншими державами Митного 

союзу. Наприкінці В. Янукович зазначив, що сподівається, що Україна зможе 

підписати Угоду про асоціацію на наступному саміті Східного партнерства 

[269]. 

Наступного дня в центрі Києва почалися масові акції народного 

невдоволення, які переросли у революцію та військовий конфлікт на Сході 

України за участю РФ.  

Саміт у Вільнюсі став поворотним моментом не тільки в новітній історії 

України, але і у історії всієї Європи. Україна була ключовим партнером по 

Східному партнерству для ЄС - ця держава географічно об’єднує ЄС з іншими 

партнерами по програмі, вона є найбільшою територіально і геополітично 
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ключовою. Україна стала першим на пострадянському просторі суб’єктом, що 

підписав Угоду про партнерство та співробітництво з ЄС в 1994 році [270]. У 

червні 1998 року було ухвалено Стратегію інтеграції України до ЄС, де було 

визначено орієнтири шляху зближення двох сторін [101]. Підтримала 

Європейську політику сусідства, прийнявши індивідуальний План дій в 2005 

році [271]. Переговори щодо Угоди про асоціацію тривали з 2007 по 2012 рік і 

завершилися парафіюванням угоди у березні 2012 року [272]. За всіх 

адміністрацій Україна підтверджувала власний «європейський вибір». У 

червні 2010 року курс на євроінтеграцію було підтверджено у Законі України 

«Про основи внутрішньої і зовнішньої політики» [273]. 

В лютому 2014 року, коли вже події в Україні розгорталися в 

повномасштабному революційному руслі, було висунуто неофіційну 

польсько-шведську ініціативу, яка була підтримана з боку 13 держав-членів 

ЄС [274]. Суть даної ініціативи полягала у перегляді підходів ЄС до відносин з 

сусідами по Східному партнерству з метою активізувати публічну дипломатію 

і роз’яснення довгострокових перспектив від асоціації з ЄС в першу чергу для 

Грузії та Молдови, щоб в цих державах не повторився український сценарій.   

Щодо врегулювання української кризи на початкових етапах її розвитку 

в європейських державах не склалося консенсусу ні між собою, ні ти більше з 

РФ. Таким чином, підписана 21 лютого 2014 року в Києві угода про 

врегулювання кризи в Україні і повернення до Конституції 2004 року, 

формування легітимного уряду національної єдності і завершення будь-яких 

проявів насилля [275] не виконала своїх функцій, адже не мала достатнього 

ресурсу легітимізації серед всіх акторів конфлікту. 

З часом стає більш очевидним той факт, що формування відносин між 

ЄС та Україною у 2013-14 роках не було можливим без врахування 

регіональної складової і позиції Росії. Наразі в умовах загострення кризи 

необхідно визнати взаємозалежність інтересів ЄС, України та Росії в 

економічній та безпековій сферах. Саме в цій площині лежить вирішення 

ключових проблемних питань. 
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Українська криза, що наразі включає не тільки протистояння на Сході 

України, але і питання анексованого Криму, відносини ЄС та США з Росією та 

взаємні санкції є найбільшим загостренням відносин по лінії Захід-Росія з 

часів завершення біполярного протистояння. Пов’язано це не в останню чергу 

з конфліктним потенціалом, накопиченим за час конкуренції між РФ та 

західними структурами на просторі межових держав, а також відсутністю 

інших ефективних механізмів взаємодії між двома частинам тепер вже 

єдиного регіонального комплексу безпеки, аніж конфліктні. 

Втручання Росії в конфлікт на території України, анексія Криму є 

заявою РФ щодо власних прав на європейському просторі і готовності ці права 

захищати навіть військовим засобами. Національні інтереси РФ полягають у 

збереженні стабільно лояльної ситуації в державах, з яким Росія має спільний 

кордон [103]. За умов, що склалися в Україні російська сторона просприяла 

утворенню на власних кордонах лояльних квазі-держав ЛНР та ДНР. Таким 

чином, даючи зрозуміти європейській стороні, що утворення безпечного 

прикордонного простору ЄС без узгодження параметрів такої безпеки з Росією 

не є можливим. Наразі вирішення проблемного кола питань, що зосередилося 

на українському просторі, лежить у площині відносин Росії та Заходу, де 

взаємні поступки не обов’язково означатимуть покращення становища саме 

української сторони. 

Українське питання для російської безпеки має високий рівень 

пріоритету, тому сек’юритизація даного питання відбувається в усіх сферах 

безпеки і переходить на рівень загальнорегіонального дискурсу. Таким чином 

фінансовий та санкційний конфлікт між державами Заходу та Росією не тільки 

констатує антагонізм між державами, але і виокремлює проблеми 

продовольчого, технічного, економічного характеру, особливо актуальні для 

РФ. Компенсаторні механізми з російської сторони були запущені, проте 

проголошена політика імпортозаміщення не працює належним чином через 

неефективність економічної системи держави і корумпованої бюрократичної 

структури [276]. 
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Сам же процес переорієнтації мислення, що відбувся як в Україні так і в 

Росії на радикальну ворожість до сусіда [277] для РФ став не тільки 

проблемою зовнішньополітичною, але і проблемою внутрішньої політики. 

Криза цивілізаційно-культурної орієнтації населення РФ вимагає 

зосередженості на задоволенні запиту на підтвердження тих ментальних 

принципів, якими виправдовується поведінка держави як на міжнародній арені 

так і у внутрішньому середовищі. Авторитаризація внутрішньої політики, 

мобілізація ресурсів і необхідність у лояльному населенні поглиблюють 

конфліктний потенціал на регіональному просторі. 

РФ для виправдання власних дій на міжнародній арені наразі потребує 

мобілізації значних матеріальних, інформаційних, політичних ресурсів. 

Практично одноголосне засудження дій Росії з боку держав Заходу [278] 

призводить до поляризації населення за політичними ознаками і загострює 

вже існуючі проблеми корупції, бюрократичної структури та соціальної 

нерівності.  

Російське втручання в конфлікт на території України є показовим 

проявом конфліктного потенціалу, навколо якого формується єдиний 

комплекс регіональної безпеки. Ще на саміті Росія-ЄС 28 січня 2014 року, 

який виявився останнім, президент Росії В. Путін звернувся до спільноти з 

ідеєю створення зони вільної торгівлі від Атлантичного до Тихого океану 

[279]. На нараді послів та постійних представників РФ 1 липня 2014 року В. 

Путін заявив, що безпекові проблеми в Європі можуть бути вирішені 

створенням «єдиного економічного та гуманітарного простору від Лісабона до 

Владивостока» [280]. При чому російський президент наголошував на 

компліментарності запропонованого проекту - він не мав би замінити вже 

створений та функціонуючий простір єдиного європейського ринку, він мав 

стати доповненням до нього. Основною метою, за словами В. Путіна, було 

створення універсальних інтегративних принципів як невід’ємної частини 

великої Європи, об’єднаної спільними цінностями свободи, демократії та  

засадами вільного ринку [281].  
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Вищенаведені ініціативи РФ направлені на створення спільного 

простору безпеки в Європі з рівним для себе місцем не отримали  відгуку з 

боку західних держав. Дані ідеї по суті є пропагандистськими, і сприймаються 

як засіб повернення великодержавної Росії, на Європейський континент, а 

також як виправдання агресивних дій РФ на міжнародній арені.  

Проте, варто зазначити, що Атлантизм на останньому етапі потерпає від 

внутрішніх непорозумінь навіть більше ніж від ідей,  що надходять ззовні. На 

51 Мюнхенській безпековій конференції, що відбулася 7 лютого 2015 року, 

німецький канцлер А. Меркель звернулася до ідеї континентального 

європейського об’єднання, наголошуючи, що військові засоби не зможуть 

вирішити конфлікт на території України, а мир у Європі може бути 

досягнутий в разом з Росією, а не у боротьбі проти неї [282].  

Як декларувалося у документах, прийнятих на фоні розширення ЄС на 

Схід [283, 277] наближення Європейського Союзу до кордонів з Росією мало б 

наблизити до сусідсько-партнерських відносин двох акторів. Проте, з 

прийняттям Центральноєвропейських держав та держав Балтії позиція ЄС 

стала більш чутливою до загроз безпеці цих акторів. [284].  Колишні сателіти 

СРСР, вони сприймали і сприймають власний вступ до євроатлантичних 

тлантичних структур як засіб забезпечення власної безпеки від російської 

загрози.  

Замість того, щоб сприяти створенню простору Європи без розділових 

ліній розширення ЄС створили привід для відновлення поділу держав. І це 

стосується не тільки поділу на Європу і не-Європу по лінії східних кордонів 

ЄС. Мова йде про поділ на центр і периферію в середині Союзу. Українська 

криза поставила перед ЄС питання, чи здатне об’єднання брати на себе ту 

відповідальність про яку заявляє, чи може сприяти врегулюванню конфлікту, 

який є проекцією протистояння ідей і поглядів на експансію серед членів 

Союзу [285]. 

Зрештою, ЄС та НАТО зіткнулися з проблемами, породженими 

політикою, яку вони впроваджували в 1990-х та на початку 2000-х років. Дж. 
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Маршеймер наголошує на тому, що більшість представників реалістичної течії 

виступали проти розширення НАТО, в тому числі і Дж. Кенан, який говорив 

про нерозумність даного кроку [286]. Г. Кіссінджер писав, що стабільність 

міжнародного порядку залежить в значній мірі від рівноваги, що 

встановлюється між законністю, легітимністю і силою, які еволюціонують і 

змінюються, але «коли баланс знищено, обмеження зникають і з’являються 

можливості реалізувати найбільш сміливі експансіоністські наміри найбільш 

амбітних акторів настає хаос, що триває аж до встановлення нового світового 

порядку» [287, c. 66]. 

Аморфність нормативної бази європейської системи безпеки засвідчує 

доля Будапештського меморандуму. Даний документ був основним 

результатом довгого періоду переговорів присвячених вирішенню питання 

долі ядерних сил СРСР після його розпаду. В результаті було вирішено, що 

Російська  Федерація,  Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії і Сполучені Штати Америки будуть поважати суверенітет 

незалежність та існуючі кордони України, будуть утримуватися від загрози 

силою чи її використання  проти  територіальної   цілісності   чи   політичної 

незалежності  України,  і  що  ніяка  їхня  зброя  ніколи  не буде 

використовуватися  проти  України,  крім  цілей  самооборони   або будь-яким  

іншим  чином  згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй, якщо Україна 

ліквідує всю  ядерну зброю, що знаходиться на її території, у визначений 

період часу і приєднається до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в 

якості неядерної держави [288]. 

Фактично, в документі для України було визначено і гарантовано ті 

права, якими володіють всі держави, що є членами ООН, Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї та ОБСЄ. Проте, хоча Меморандуму і була 

надана особлива увага, він був декларацією зобов’язань вищого рівня, яку 

державами гарантами було розцінено як метод скорішого врегулювання 

питання радянського ядерного потенціалу. [289, c. 375]. 
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Заради гарантій власної безпеки, незалежності і цілісності Україна 

позбавилася, того, чого держави домагалися десятиліттями. Американські 

експерти у червні 1996 говорили про «більш ніж 4000 стратегічних та 

тактичних ядерних боєголовок» вивезених з України до РФ [290]. А. 

Ярошинська писала, що «арсенал зброї масового знищення в Україні складав 

5000 ядерних боєзарядів, включаючи тактичну і стратегічну зброю, а також 

стратегічні носії» [291]. С Пайфер зазначав «Україна мала 1900 стратегічних 

ядерних боєзарядів - більше ніж Британія, Франція та Китай разом» [292].  

Для Європейської системи безпеки ядерна зброя в Білорусії, Казахстані 

та Україні була проблемою глобального масштабу. На такому досить не 

великому географічному просторі за нових системних умов з’являлося разом з 

Росією чотири нові ядерні держави. Вести діалог з СРСР було не просто, проте 

це був єдиний актор з визначеним колом інтересів і ступінь передбачуваності 

його в системі був досить високим. Контроль ситуації так само було 

полегшено обмеженістю акторів та кількості можливих варіантів поведінки. 

Новітні держави з несталими політичними системами, економічними умовами, 

соціальними структурами з ядерними збройними силами, що перевищували 

кількісно сили всіх ядерних держав, окрім США, створювали нову структуру 

відносин в галузі безпеки і така ситуація вимагала принципово нового 

стратегічного планування від як держав Європи, так і від глобальних світових 

акторів. За таких умов передача Білоруссю, Україною та Казахстаном ядерної 

зброї Росії значно спрощувала для інших держав умови формування нового 

порядку. Таким чином, на просторі СРСР знову з’являлася лише одна ядерна 

держава, її потенціал був співмірним з СРСР і тому нова розстановка сил в 

контексті ядерної стабільності не потребувала практично жодних стратегічних 

змін. Таким чином, подібна перспектива переважала за своєю питомою вагою 

гарантії, що в замін на позбавлення від ядерної зброї надавалися Україні. Тим 

більше, що гарантії ці були настільки універсальними, що не являли собою 

нічого унікально, окрім форми, в якій їх було викладено. 
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Анексія Криму Росією на початку 2014 року стала свідченням того, що 

Москва надані за Будапештським меморандумом гарантії не вважала власними 

зобов’язаннями і не поважала ні незалежність, суверенітет та існуючі кордони 

Україні, ні територіальну цілісність та політичну незалежність держави. 

Україна не представляла загрози Росії, тож причиною таких дій не могла бути 

самооборона. [293]. Продовжуючи почате в Криму, Росія проводить війну 

проти України, підтримуючи сепаратистів і надсилаючи власні війська на 

територію держави [294]. 

Проте, не дивлячись на всі ці порушення Меморандуму, сторони, які 

гарантували його дотримання, так і не спромоглися дотриматися букви 

документу. З американського боку пролунало висловлення стурбованості, 

щодо порушення Росією власних зобов’язань [295]. Тодішній міністр 

закордонних справ Великої Британії У. Хейг, дотримуючись Меморандуму в 

пункті про скликання термінових консультацій сторін, запросив держави 

зустрітися для консультацій в Парижі [296]. Така зустріч відбулася 5 березня 

2014 року між У. Хейгом, американським Держсекретарем Дж. Кері та 

українським Міністром закордонних справ А. Дещицею. В свою чергу, 

Міністр закордонних справ РФ. С. Лавров не взяв участь у переговорах [297]. 

Таким чином було покладено початок розмиття кордонів між комплексами 

безпеки Європа-ЄС та комплексом навколо РФ. Конфлікт на просторі 

Східноєвропейських держав став центром нового комплексу регіональної 

безпеки. Не дивлячись саме на такий негативний базис такий комплекс за 

охопленням більш адекватно ніж попередні форми відображає структуру 

європейської безпеки, її учасників і процеси розбудови безпекової архітектури 

в ХХІ столітті. 

Ескалація конфлікту і перехід його у гарячу військову фазу відбувся в 

серпні 2008 року. Пряме військове втручання Росії мало на меті 

продемонструвати державам, що входили до СРСР, а також ЄС, НАТО та 

США, що власні інтереси на даному просторі вона готова відстоювати 

військовим шляхом. Фактично, російська інтервенція не змінила 
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співвідношення сил в регіоні, вона чітко окреслила межі конфлікту, а також 

можливі наслідки активності ЄС та НАТО в напрямку держав, які Росія 

вважала, входили до зони її впливу. На момент конфлікту США були вже 

задіяні у війнах в Іраку та Афганістані, а також у конфліктних ситуаціях в 

Ірані та Пакистані. В той самий час варто зауважити, що грузинська сторона 

розраховувала на підтримку НАТО від початку конфлікту. Натомість, на 

думку М. Гордона, російський розрахунок виявився більш виправданим, що 

дозволило Москві підтвердити власний вплив на пострадянському просторі 

[298]. 

Декілька аспектів, що пояснююсь ескалацію грузинської кризи до 

двостороннього збройного конфлікту варто виділити. По перше, окреслена 

перспектива вступу Грузії та України до НАТО була оцінена РФ як пряма 

загроза безпеці не тільки зовнішньополітичній, але і внутрішній. Проникнення 

НАТО так глибоко в Кавказький регіон (де Росія намагалася зберегти 

стабільність свого впливу впродовж всіх років незалежності) робило 

дестабілізацію надто вірогідною. Другим фактором в даному контексті варто 

вважати підтримку з боку Європи та США відокремлення Косово від Сербії. З 

одного боку, Росія мала історично дружні відносини з Сербією, а з іншого, що 

є головним, таким чином порушувався головний принцип збереження миру на 

Європейському континенті, закладений ще після Другої світової війни - 

принцип непорушності кордонів. Якщо цей принцип нехтується в ситуації з 

Косово тоді інші питання порушення державної цілісності, включаючи вимоги 

деяких суб’єктів РФ відокремитися, можуть постати на порядок денний. 

Публічно і не публічно з російського боку надходили пропозиції щодо 

ненадання Косово формальної незалежності, але збереження неформальної 

автономії регіону. Росії було відмовлено. Таким чином, у відповідь Росією 

було підтримано створення «нових незалежних держав» на території Грузії, а 

в подальшому і в Україні [299]. 

Таким чином, Росії вдалося досягнути однієї значної мети: держави, що 

належали до комплексу безпеки навколо РФ, отримали докази того, що західні 
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гарантії, включаючи перспективу членства в НАТО, не здатні забезпечити 

захист від російської загрози, російського впливу. Для цього не був потрібний 

безпосередній конфлікт з НАТО, вистачило конфлікту і перемоги над актором, 

який мав близькі стосунки зі Сполученими Штатами, де працювали 

американські радники, де присутність США була явною. Таким актором була 

Грузія [300].  

Поряд з отриманням нового статусу, Росія поновила у власному арсеналі 

одну з концепцій у зовнішній політиці, яка застосовувалася як інструмент і 

надалі. Мова йде про концепцію захисту російських громадян за кордоном. 

Концепція використовувалася ще за часів Балканських війн на початку ХХ 

століття, як привід втручання Російської імперії [301]. У сучасній 

інтерпретації концепція закріплена у Концепціях про зовнішню політику РФ з 

2000 року окремим завданням: «Найвищим пріоритетом 

зовнішньополітичного курсу Росії є захист інтересів індивіда, суспільства, 

держави. В рамках цього процесу головні зусилля мають бути направлені на 

досягнення наступних основних цілей:… всесторонній захист прав та 

інтересів російських громадян і співвітчизників за кордоном» [98]. В такому 

вигляді цей інструмент набуває статусу виправдання для втручання у 

внутрішні справи держав. Особливо це стосується держав, що належать до так 

званого «близького зарубіжжя», тобто держав, що належали до складу 

колишнього СРСР (концепція «близького зарубіжжя» з’явилася у 1992 році - 

даний термін вжив міністр закордонних справ РФ Козирєв щодо колишніх 

республік СРСР). 

Грузинсько-російський конфлікт змусив держави Заходу сумніватися в 

тому, що війни в Європі залишилися в минулому і що РФ може 

задовольнитися другорядним статусом в регіональній безпековій структурі, 

який вона отримала. Причиною конфлікту в Грузії були не лише 

міжнаціональні протиріччя грузинського, абхазького та осетинського народів, 

не в невизначеності статусу етнічних територій. Росії даний конфлікт був 

необхідний задля вирішення питання окреслення меж власної зони впливу і 
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виключення з цієї зони третіх акторів у вигляді ЄС, НАТО або США [302, c. 

218]. 

На процес розбудови програми Східного партнерства російсько-

грузинська криза справила значний вплив. З одного боку Європейський Союз 

відіграв роль у вирішенні конфлікту. На той час Франція головувала в Раді ЄС 

і Ніколя Саркозі, тодішній президент Франції, виступив посередником на 

переговорах між Росією та Грузією щодо плану мирного врегулювання 

конфлікту, який надалі отримав назву «план Мєдвєдєва-Саркозі». 15 вересня 

2008 року було затверджено мандат Місії наглядачів в Грузії в кількості 340 

чоловік задля виконання цього плану. В ЄС було створено пост спеціального 

представника ЄС з грузинської кризи. Також разом з ООН та ОБСЄ 

Європейський Союз став співголовою «Женевських переговорів» з 

врегулювання ситуації в зоні конфлікту, які офіційно називалися 

«міжнародними дискусіями з питань безпеки і стабільності у Закавказзі» і 

стартували 15 жовтня 2008 року [303]. 

Російсько-грузинська війна серпня 2008 року перенесла дискурс щодо 

конфліктів на пострадянському просторі за межі СНД на загальноєвропейську 

площину обговорення, зробивши коло учасників врегулювання ширшим і, 

таким чином, усунувши РФ з монопольного місця арбітра у конфліктах в 

державах-колишніх республіках СРСР. В першу чергу це стосувалося 

абхазького та південноосетинського питань. Проте, не зважаючи на зусилля, 

тиск по лінії, прокладеній планом Мєдвєдєва-Саркозі не дав результатів. Так 

само і Місію наглядачів ЄС не було допущено на територію квазі-держав. 

Грузинський закон «Про окуповані території» з боку ЄС був жорстоко 

розкритикований, тому що за словами спеціального представника ЄС у 

справах Південного Кавказу П. Семнебі, він був направлений на «ізоляцію» 

Абхазії та Південної Осетії [304]. «Женевські переговори», на яких 

Європейський Союз був співголовою, замість дієвих рішень став площиною 

для обговорення, дискусій, вербальної боротьби і не більше [305]. Внаслідок 

таких нерішучих і недалекоглядних дій вже у грудні 2009 року ЄС затвердив 
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політику «невизнання і залучення». В якості «залучення» було подовжено 

реалізацію соціально-економічних проектів в Абхазії. Проте в Південній 

Осетії, через неможливість визнання її незалежності з боку ЄС, програми 

допомогу були практично зупинені через ті «попередні умови, що було 

висунуто діючою владою в даному регіоні» [306] Після відмови з боку РФ 

подовжувати мандат місіям ОБСЄ та ООН в Грузії єдиними міжнародними 

спостерігачами, що залишилися в зоні конфлікту були спостерігачі з ЄС, які 

самотужки з 2009 року здійснювали моніторинг ситуації в зоні конфлікту, не 

маючи при цьому доступу на територію Абхазії та Південної Осетії. Не в 

останню чергу на таку обмежену участь у врегулюванні конфлікту ЄС міг 

розраховувати через незалученість до конфлікту на більш його ранній стадії, 

коли усталена роль РФ вже надавала їй фактично статус арбітра у даних 

обставинах. 

Таким чином, після 2008 року почав назрівати конфлікт, який для 

російської сторони був обумовлений трьома основними чинниками. По-перше, 

мова йде про наміри Європейського Союзу, чия інерція на розширення 

географічне почала активно розповсюджуватися на схід від кордонів ЄС. По-

друге, розширення НАТО до безпосереднього сусідства з РФ, а також дискурс 

щодо розміщення систем протиракетної оборони на нових об’єктах. По-третє, 

розповсюдження демократичного світобачення на просторі тих держав, які 

ментально Росія вважала близькими до власної ментальної системи. 

Вищезазначене було розцінено Рф як ворожі дії з боку держав заходу 

Весь цей комплекс проблемних питань призвів до конфлікту всіх сторін 

задіяних в європейській системі безпеки. Конфлікт в Україні, став системною 

кризою для всієї безпекової структури в Європі, яка продемонструвала, що 

епоха військових конфліктів на території Європи не пішла у минуле. Цей 

конфлікт завершує творення комплексу регіональної безпеки за участі 

європейських держав, Росії та акторів, що знаходяться між ними. 

Важливо зазначити, що дана криза, якщо її розглядати з системної точки 

зору не є лише кризою у відносинах Росії та України. Ця криза є конфліктом 
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між Західним та російським баченням принципів, на яких має засновуватися 

система безпеки в Європі. Ця ситуація спричинена відсутністю меж 

відповідальності, які за 25 років не були встановлені на європейському 

континенті. Вона обумовлена бажанням Росії бути частиною європейської 

системи безпеки на власних умовах.  

Російська Федерація використала військову силу аби затвердити свої 

інтереси в Україні, а анексія Криму призвела до ситуації коли теперішні 

кордони РФ не є загальноаизнаними. Таким чином, порушено було 

домовленості, встановлені у Гельсінському акті НБСЄ, прийнятому у 1975 

році стосовно того, що кордони на Євроатлантичному просторі не може бути 

змінено жодним чином, окрім добровільної згоди актора [307]. 

Відтепер відносини європейських держав з РФ будуть формувати базову 

пряму у комплексі регіональної безпеки і Росія може отримати в такому 

форматі роль провідного гравця, який диктує нові правила, за якими 

нормалізація ситуації на континенті і усунення конфлікту означатимуть 

реалізацію російського бачення ситуації.  

Україна ж в даному контексті є не тільки державою де проходить 

центральний конфлікт комплексу, але і актором, де зійшлися два концепти 

розбудови європейської безпекової структури. Бажаючи бути повноправним 

актором, більше того, лідируючим актором на європейському просторі, РФ 

бачить його розділеним на сфери впливу між великими акторами, де Україна є 

якщо не в орбіті впливу РФ, то принаймні залишається нейтрально буферною 

державою, що фізично розділяє дві сторони. Зі свого боку західні структури не 

можуть поступитися власними засадничими принципами і відступитися від 

позиції, за якої держава, яка знаходить територіально в Європі має змогу за 

умов виконання певних критеріїв стати частиною цих самих структур і 

відповідно частиною Заходу. Єдиний актор, який здатен визнати місце Росії в 

Європі таким, яким сама РФ прагне його бачити і, таким чином, валідувати 

нову розстановку сил в комплексі є Сполучені Штати. Позиція США на 

європейському просторі наразі характеризується вітсутність зобов'язань щодо 
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держав межового простору, особливо враховуючи позицію нової адміністрації 

держави. 

Молдова, Грузія та Україна - держави, що належали до російської сфери 

впливу і задекларували бажання вийти з неї та стати частиною Заходу є тим 

форпостом, де знаходяться конфліктні вузли регіонального комплексу. З 2014 

року на території кожної з цих держав відбувається конфлікт в різних фазах, а 

також існують невизнані квазі-держави - відповідно Придністровська 

Молдавська Республіка, Республіка Абхазія, Республіка Південна Осетія, так 

звані Луганська та Донецька Народні Республіки. Ці утворення, створені за 

безпосередньої підтримки та участі Російської Федерації, роблять 

неможливим вступ держав, на території яких вони знаходяться, до західних 

структур, дестабілізують ситуації в державах не даючи можливості розвитку 

відповідних реформ, а також створюють умови для перебування на їхніх 

територіях російських військ. На додачу до цього, з часу приєднання Криму 

територія РФ теж не є загальновизнаною абсолютною більшістю держав світу. 

Одним з важливих питань, що постають в контексті конфлікту на 

території України є питання роззброєння в Європі. Дискурс щодо дій в цьому 

напрямку в останні десятиліття знаходиться у стагнації. США та РФ 

звинувачують один одного в недотриманні умов Договору про ліквідацію 

ракет середньої дальності [308]. Договір про звичайні збройні сили в Європі 

не працює вже 15 років, хоча фактично Росія вийшла з нього і зняла з себе 

обов’язок дотримуватися його норм у березні 2015 [309]. Ситуація також 

нагнітається планами НАТО розмістити системи ПРО на територіях, що Росія 

вважає неприйнятними і розцінює такі дії як загрозу власній національній 

безпеці, не дивлячись на те, що НАТО наголошує на тому, що дані системи 

будуть направлені прости загроз з Близького Сходу [310]. 

Поведінка Росії на міжнародній арені породила серед держав НАТО та 

ЄС комплекс недовіри щодо подальших намірів РФ, що, в свою чергу, 

породило необхідність створення механізмів протидії можливій агресії, або 

принаймні задекларувати готовність такій агресії протидіяти. У вересні 2014 
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року відбувсь Уельський саміт НАТО, де вперше з часів завершення Холодної 

війни була відсутня російська делегація [311]. Хоча головною темою 

переговорів була ситуація в Афганістані, українсько-російська війна також 

стала темою для обговорення. Зокрема на саміті була узгоджена політика 

підтримки Східноєвропейських партнерів, які відчувають безпосередню 

загрозу через розгортання агресивних дій з боку РФ. Прем’єр-міністр Великої 

Британії зазначив на саміті, що «Тоді як Росія дестабілізує Україну та 

незаконно анексувала Крим, НАТО сфокусувалося на гарантіях нашим 

східним союзникам» [312]. На саміті було вирішено перервати політичне та 

військове співробітництво з Росією, проте Раду Росія-НАТО було вирішено 

залишити як орган, який в перспективі можна було використати в якості 

переговірної площини [313]. 

НАТО стає основою забезпечення безпеки в тих державах, де загроза 

російської агресії є реально можливою перспективою з точки зору 

географічного розташування. Тому і роль НАТО в комплексі на сучасному 

етапі посилюється. А враховуючи роль США в НАТО (в усіх контекстах: 

фінансування, війська, обладнання, політична складова) то, відповідно, 

посилюється і роль США на європейському континенті. Такими самими 

аргументами пояснюється підтримка цими державами присутності 

американських систем ПРО на континенті. 

Ідеї про те, що Сполучені Штати мають підтримувати демократичні 

держави у боротьбі проти агресії та підтримувати систему вільних держав та 

вільних народів по всьому світу [314] призвели до створення альянсів по 

всьому світу, в тому числі трансатлантичних інститутів, які допомагали 

Європі залишатися безпечною, вільною та пов’язаною з США союзницькими 

відносинами. Деякі з таких інституцій вимагали від США великих витрат, але, 

оскільки на них спирається вплив Америки у світі - союзники США 

просувають американські цінності та інтереси у світі - жодна адміністрація за 

останні 70 років не намагалася зманити ситуацію, що склалася. 
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Протягом 2014-16 років напруженість відносин між членами НАТО та 

Російською Федерацією зростала. Причинами того стали приєднання Криму 

до Росії та участь російських військ у конфлікті на сході України. З точки зору 

НАТО, ці дії Росії повністю змінюють ситуацію в Європі, загрожуючи 

східноєвропейським членам НАТО і державам Балтії. В таких умовах відбувся 

Варшавський саміт Альянсу в липні 2016 року. Метою саміту було послання 

сигналу Росії про те, що в НАТО серйозно сприймають нову загрозу 

колективній безпеці. 

Варшавський саміт для ситуації в регіоні став певним водорозділом. 

Таким чином через співробітництво в рамках НАТО було заявлено, що 

відносини в сфері класичної безпеки будуть будуватися на інструментах 

адекватної реакції з боку Заходу на дії Російської Федерації. На саміті з боку 

США пролунала заява про те, що вони готові захищати територіальну 

цілісність кожного члена організації, таким чином даючи зрозуміти, що 

стають повноправними учасниками подій у Європі [315]. 

Проте політика США у 2017 році може докорінно змінитися. Нова 

адміністрація спирається на принцип спільної відповідальності (маючи на 

увазі фінансування НАТО і проблеми у цій царині пов’язані з постійними 

«недоплатами» з боку європейських партнерів), а також не береться 

підтверджувати заяви попередників з приводу захисту європейських партнерів 

від будь-якої агресії та загрози їхньому суверенітетові. Якщо Сполучені 

Штати і справді підуть таким шляхом, НАТО докорінно зміниться і перестане 

бути для Європи тим гарантом безпеки, яким Альянс був раніше. Така 

риторика підриває довіру до принципів колективної безпеки НАТО і п’ятої 

статті Договору про Північноатлантичний альянс, у якій йдеться про те, що 

напад на одного члена Альянсу означатиме напад на всіх. Це була 

основоположна стаття для всієї трансатлантичної системи безпеки. 

Посилення військового потенціалу НАТО для партнерів з європейського 

континенту всі роки, починаючи з 1949, коли НАТО створювалося, було таким 

самим зобов’язанням, як і зобов’язання по колективній самообороні. Проте в 
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багатьох випадках держави не виконували традиційних видатків на оборону у 

розмірі 2% ВВП. З 25 європейських членів Альянсу цю вимогу виконують 

лише Велика Британія, Греція та Естонія. У 2013 році середній показник 

військових видатків європейських членів НАТО склав 1,4%. Дана тенденція 

спостерігається з початку економічної кризи 2008 року. Виключенням є США, 

де видатки на оборону склали 4,4% ВВП. З 1995 по 2013 роки доля США у 

видатках НАТО виросла з 59% до 72% [316]. 

Наразі слідуючи попередній інерції і рішенню посилити східний фронт 

НАТО прийнятому на Варшавському саміті на просторах східної Європи та 

держав Балтії розгортаються нові військові бази НАТО по принципу ротації і 

проведення постійних маневрів, що дозволяє постійне переміщення особового 

складу. Проте, держави Балтії все ще залишаються в досить небезпечному 

становищі [317].  

7 липня 2016 року в рамках саміту ЄС-НАТО було підписано спільну 

декларацію представниками Європейської комісії, Європейської Ради та 

Генеральним секретарем НАТО. У ній було заявлено, що «… більш сильний 

Європейський Союз означає більш сильне НАТО, а більш сильне НАТО 

означає більш сильний Європейський Союз. Наші дії і наші ресурси 

доповнюють один одного» [318]. У документі серед пріоритетних 

стратегічних завдань співробітництва визначаються: 

- підвищення здатності відповідати гібридним загрозам і 

відпрацювання відповідних навичок під час навчань; 

- обмін розвідувальними даними; 

- співпраця в операціях на морі, у кіберпросторі, у військово-технічній 

сфері. 

Для діалогу ЄС-НАТО такий формат співробітництва є значним кроком, 

адже вперше офіційно зауважені питання координації зусиль у питаннях 

спільної протидії гібридним загрозам, джерелами яких можуть бути не тільки 

держави, але і інші суб’єкти недержавного характеру. Триває процес 

створення нормативної бази співробітництва НАТО та ЄС підчас гібридних 
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конфліктів, що включає «Стратегію НАТО в протистоянні гібридним війнам, 

яка має впроваджуватися скоординовано з ЄС» яка була прийнята на саміті 

НАТО у Варшаві [319]. 

В рамках цієї стратегії НАТО, ЄС, а також США планують об’єднати 

зусилля під егідою США в рамках всеохоплюючої міжнародної стратегії. 

Таким чином має бути забезпечено максимальну ефективність використання 

методів військового, економічного, політичного тиску, адже за умов гібридної 

війни виключно використання комбінації всіх наявних звичайних, 

нерегулярних та асиметричних засобів може забезпечити адекватну реакцію 

на наявні загрози. Особливістю ж такого типу загроз є те, що вони чітко 

направлені проти вразливих місць окремо взятої країни або окремого регіону 

[320]. Яскравим прикладом такої загрози визначається анексія Криму та 

участь Росії у конфлікті на Сході України, що розпочався під час політичної 

нестабільності всередині держави саме в тих регіонах, де позиція населення 

була нестабільною щодо діючого уряду. За даних умов, якщо НАТО 

відводиться головна роль у реагуванні на загрози військового характеру, то 

ЄС за допомогою «м’якої сили» має стримувати загрози, що надходять не 

тільки державам-членам Союзу, але і пострадянським державам, зокрема 

використовуючи ресурси програми Східного партнерства. 

Сектор енергетичної безпеки є не менш важливим у контексті побудови 

регіонального комплексу безпеки в Європі. Більше того, збереження 

стабільної ситуації в цьому секторі забезпечує економічну безпеку як 

державам Західної Європи і державам-транзитерам (Центральноєвропейські 

держави), так і РФ, як постачальнику вуглеводнів, економіка якого на 37,4% 

залежить від експорту енергоресурсів [321]. 

Насправді відносини в енергетичному секторі являють собою 

найяскравіший приклад, коли конструктивістський підхід дозволяє розкрити 

структуру регіону та зв’язки між суб’єктами в повному обсязі. Комплекс 

складається з трьох елементів - держав (держави) -постачальника, держав-

транзитерів та держав-імпортерів. В даному секторі безпеки процеси 
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сек’юритизації і десек’юритизації в не можуть розглядатися окремо. 

Виникнення конфліктних ситуацій у відносинах між двома видами суб’єктів 

незмінно призведе до виникнення загрози безпековій стабільності третьої 

сторони. Також важливим виявляється процес надання певному питанню 

статусу загрози, що відбувається через озвучення існування загрози з боку 

відповідного суб’єкта. Це може відбутися навіть тоді, коли об’єктивно сама 

загроза ще не виникла. Всі наведені критерії стверджують актуальність 

використання комплексного підходу до вивчення регіональної безпеки в 

Європі. 

Росія у 1990 роки досить болісно переживала втрату контролю над 

територіями, які до розпаду прорадянського табору належали до єдиного 

геополітичного простору. Проте вже у 2000-ні держава почала 

використовувати для формування нової системи залежності доступні їй 

інструменти, які на той момент виявилися надефективними. Постачання нафти 

та газу колишнім союзникам та іншим європейським державам стало не тільки 

джерелом поповнення державного бюджету, але і важливим засобом 

відродження справедливої за поглядами РФ геополітичної рівноваги [322]. 

Енергетична безпека є одним з найважливіших напрямків політики 

європейських держав, яку варто розглядати в рамках глобальної енергетичної 

системи [323]. Держави Європейського Союзу у абсолютній більшості 

належать до кола держав-імпортерів енергоресурсів. Частка їхнього 

споживання станом на 2014 рік складає 1,7 трлн. куб. м світових запасів газу, 

що складає менше 1 % світових доведених запасів і 6,8 трлн. барелів 

доведених запасів нафти (0,4% світових підтверджених запасів). Доля РФ у 

європейському імпорті нафти складає 42%, а у нафтопродуктах - 80% 

загального обсягу [324]. У 2016 році 32-33% природного газу було поставлено 

до ЄС Росією [325]. Це обумовлює високий ступінь залежності енергетичної 

безпеки Європи від енергетичної політики РФ, адже основним 

постачальником енергоресурсів в ЄС є Росія. Так само енергетична безпека 

держав Євросоюзу залежить від транзитних держав центральної Європи 
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(Україна, Молдова, Білорусь), а отже і від стану стосунків між РФ та країнами-

транзитерами. 

В державах Європи найбільшу занепокоєність викликає саме такий 

високий рівень залежності всієї системи від внутрішнього та 

зовнішньополітичного курсів Росії. Фактично шляхи доставки енергоресурсів, 

тобто зв’язки між постачальником та користувачем, що проходять через 

транзитерів, являють собою структуру зв’язків між акторами одного 

комплексу, де взаємозалежність набула надвисокого рівня і питання 

сек’юритизації і десек’юритизації не можна розглядати окремо - лише 

комплексно.  

Досить жорстка система поставок, відсутність прямої ринкової 

залежності обсягу поставок від попиту і «ринкового збуту» перешкоджає 

розвиткові внутрішньої конкуренції між європейським державами і успішному 

завершенню проекту створення єдиного європейського ринку енергоресурсів. 

Отже, враховуючи нестабільність ситуації та європейському ринку, держави-

імпортери в якості пріоритетного завдання національних енергетичних 

політики розглядають мінімізацію ризиків і забезпечення енергетичної 

безпеки, а остання в свою чергу визначається рівнем залежності держав від 

зовнішніх поставок та вірогідністю перебоїв у них [326]. 

Держави Європейського Союзу на сьогоднішній день входять до числа 

основних імпортерів російських енергоносіїв [327]. Головні ризики  для 

держав, що імпортують енергоносії, сконцентровані у держав-експортерів 

даної сировини, то, таким чином, знаходяться поза зоною можливостей впливу 

на них європейських імпортерів. Тому основним інструментом забезпечення 

безперебійних поставок і надійного функціонування власних економік для 

держав Європи є політичний діалог з експортером і транзитерами. 

Основна частина європейського імпорту газу з Росії відбувається через 

територію України. Не дивлячись на ситуацію у відносинах між державами, 

функціонування Північного потоку і проекти розбудови газотранспортної 

системи між РФ та ЄС в обхід України, в 2016 році транзит російського газу 
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через українську газотранспортну систему виріс на 23% в порівнянні з тим 

самим періодом 2015 року [328]. Нарощування поставок планується і надалі. 

[329]. 

Одним з нереалізованих планів диверсифікації шляхів доставки газу з 

Росії до держав Європи був проект Південного потоку. Даний газопровід було 

заплановано прокласти по дну Чорного моря з Анапського району до 

болгарської Варни. Далі дві його вітки мали пройти через Балканський 

півострів в Італію і Австрію. Будівництва цього газопроводу почалося 7 

грудня 2012 року і було заплановано, що закінчиться воно у 2015 році. Його 

прохідна спроможність мала скласти 63 млрд. кубометрів на рік і вартість 

оцінювалася у 16 млрд. Євро [330]. Метою будівництва Південного потоку був 

обхід України як вузла газотранспортної системи. Проте, даний проект не 

було реалізовано, через позицію Європейського Союзу, обумовлену 

міжнародною ситуацією в регіоні. Також проект не відповідав принципам 

конкурентного та енергетичного законодавства Європейського Союзу, а саме 

Третьому енергетичному пакетові, який передбачає майново-правове 

розділення сторін, що продукують енергоресурси від сторін, що володіють 

транспортними мережами і розповсюджується на іноземні компанії, що 

працюють на ринку ЄС [331].  

Третій енергетичний пакет, прийнятий у 2011 році був націлений на 

формування створення оптового ринку ЄС, який буде ефективно 

функціонувати, а його учасники матимуть можливість використовувати 

ефективні диверсифіковані інструменти постачання газу. Таки модель ринку в 

першу чергу має на меті форсування переводу продажів газу у форму 

короткострокової торгівлі. Метою такого законодавства було зменшення 

монополії в газовій сфері на національних ринках держав-членів ЄС таких 

великих компаній як ENI, Ruhrgas, Gasde France. Але за введених змін 

російський «Газпром» так само потрапив до вищевказаної групи, адже 

концерн мав частину контрактів всередині території ЄС. Таким чином, подібні 
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дії ЄС здатні знецінити роль та структуру довгострокових контрактів, які є 

основою газопостачання в Європу [332]. 

У грудні 2005 року президент Росії В. Путін зробив заяву про 

перетворення РФ на енергетичну наддержаву, що має намір грати роль 

«глобального енергетичного лідера» і гаранта енергетичної безпеки Європи та 

Північної Америки. Путін декларував пріоритет розвитку паливно-

енергетичного комплексу з орієнтацією на експорт [333]. На фоні кризи у 

відносинах з Україною, яка стала на порядку денному наприкінці 2005 року, 

європейці сприйняли таку заяву як загрозу власній енергетичній безпеці. 

Під час газової кризи 2006 року коли РФ перекрила постачання газу до 

України і, відповідно, обмеження торкнулися і європейських держав. На той 

час 40% європейського імпорту забезпечувала РФ. Впродовж наступних 

десяти років європейці шукали шляхи уникнути такої криз в майбутньому, а 

отже забезпечити власну відстороненість від можливого в майбутньому 

російсько-українського конфлікту. Одним з таких варіантів було збільшення 

рівня використання скрапленого газу. Проте, держави Північної Африки, які 

були здатні забезпечити поставки скрапленого газу знаходилися у стагнації, у 

2011-2012 роках запрацював газопровід «Північний потік», а єдиними 

реальним постачальниками високовартісного скрапленого газу стали азійські 

держави. У 2013 році Європа використовувала менш ніж четверту частину 

власних спроможностей по імпорту скрапленого газу, а отже цей вид імпорту 

продовжує займати малу частину у структурі енергопостачання. Таким чином, 

Росія і Норвегія залишаються домінуючими експортерами газу до ЄС і частка 

російського газу на ринку ЄС в порівнянні з 2006 року залишилася такою 

самою [334]. 

У червні 2014 року, коли конфлікт між Росією та Україною перейшов і у 

енергетичний сектор, європейці не відчули це у значній мірі виключно завдяки 

порі року і тому, що на той момент газосховища були наповнені. Обмеження 

було помічено у Словаччині, Австрії, Румунії та Польщі у вересні та жовтні 
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2014 року з причини того, що на той момент саме ці держави планували 

почати реверсивне постачання газу до України [335]. 

Процеси 2014 року в черговий раз спонукали європейців до інтеграції 

енергетичних ринків і створення Енергетичного Союзу. Проте, в той самий 

час, більш тісні взаємовідносини в даній сфері з Україною, реверсні поставки 

російського газу опосередковано просунули кордони європейського ринку на 

схід і ще в більшій мірі стимулюють усвідомлення необхідності створення 

нормативної бази для цих відносин у трикутнику ЄС-Україна-РФ у секторі 

енергетичної безпеки. Також форсуванню зусиль по створенню Енергетичного 

Союзу посприяла ескалація конфлікту обумовлена анексією Криму з боку РФ, 

адже навіть найнадійніші європейські партнери Росії засудили такий крок. 

Сам Енергетичний Союз спирається на три опори, що лежать в основі 

енергетичної політики ЄС з 2006 року, а саме енергетичну безпеку, 

стабільність та конкурентність. Цілями при створенні даного інституту було 

визначено наступні: 

- енергетична безпека, солідарність та довіра; 
- повністю інтегрований європейський ринок енергоресурсів; 

- енергетична ефективність завдяки управлінню попитом; 

- декарбонізація економіки; 

- сприяння дослідженням, впровадженню інновацій та 

конкурентоспроможності [336]. 

Таким чином, не дивлячись не те, що Європа зацікавлена в 

диверсифікації поставок енергоносіїв, а РФ знаходиться у пошуках нових 

експортних можливостей, наразі актори взаємодоповнюють комплекс 

енергетичної безпеки, частиною якого є і транзитні держави, що таким чином 

утворюють об’єднаний простір регіонального безпекового комплексу в цьому 

секторі. Сталість цих зв’язків обумовлена геополітичними чинниками, адже 

більш оптимальних шляхів доставки газу з Росії до ЄС ніж через Україну 

практично немає [337]. 
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У звіті Палати лордів Європейській комісії у 2015 році зазначається: 

«Ми також стали свідками того, що називається прогулянкою з зав’язаними 

очима у сучасній кризі, адже для держав-членів ЄС події в Україні стали 

сюрпризом. Протягом останнього десятиліття ЄС не встигав вносити зміни до 

власної політики у зв’язку з відповідними змінами в політиці РФ. Нестача 

колективної аналітичної роботи послабила спроможність держав-членів 

авторитетно реагувати на російські кроки. Відсутність взаєморозуміння стала 

очевидною протягом української кризи, але навіть перед тим ЄС не врахував 

особливість унікального положення України на просторі спільного сусідства з 

РФ» [338]. Цю заяву можна адресувати всьому періоду після розпаду СРСР. 

Протягом двадцяти п’яти років РФ наполягала на необхідності побудувати 

таку систему безпеки в Європі, де їй надано буде відповідне місце, її інтереси 

буде враховано і відповідно, самою РФ буде надано гарантії поведінки на 

міжнародній арені згідно з узгодженими правилами. Проте, РФ було усунено 

від Євроатлантичного процесу і фактично держава отримала карт-бланш не 

будучи зв’язаною жодними нормативними положеннями, які б адекватно 

відображали стан системи [339]. 

Після завершення біполярного протистояння та економічних потрясінь 

початку 1990-х років Росія втратила статус великої держави, проте залишила 

стутус держави з ядерною зброєю. Значно послабила державу і економічна 

криза 1998 року. Політичний же бік правління В. Єльцина також не був 

позначений значними перемогами, особливо у зовнішній політиці. Лідери ж 

зовнішньополітичного курсу РФ відчували приниження через програш у 

Холодній війні, проте не хотіли визнавати це, називаючи завершення 

протистояння виграшем для всіх. Протилежна ситуація спостерігалася на 

заході від Берлінського муру, падіння якого призвело до ейфорії Західних 

держав. Капіталістична економічна модель довела свою дієвість в порівнянні з 

плановою соціалістичною; західні ціннісні орієнтири, такі як свобода та 

демократія, претендували на універсальність. А влітку 1990-го президент Дж. 

Буш-старший проголосив Новий світовий порядок [340]. 
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Однією з можливостей інтегрувати РФ на рівних правах у прозахідну 

безпекову структуру на теренах Європи було реформування ОБСЄ. Проте, за 

успішності і надання ОБСЄ статусу організації колективної безпеки, під 

питанням опинилася б роль Альянсу. Президент Дж. Буш-старший застерігав 

президента Франції Міттерана вже у квітня 1990 року, що жодна організація 

не зможе замінити НАТО у сфері гарантій безпеки та стабільності Заходу. 

Проте, за словами американського президента, «Складно уявити, як 

Європейська колективна безпекова організація, що включала б держави 

Східної Європи і, можливо, навіть СРСР зможе забезпечити безпеку для 

Європи Західної» [341]. На початку 1990-х НБСЄ вважалася надто слабкою 

для забезпечення безпеки в Європі. Тодішній Генеральний секретар НАТО М. 

Вернер у 1991 році зазначав, що «З 38 членами сьогодні і безсумнівно 40 

завтра, з правом вето для кожного члена без виключення НБСЄ в 

найближчому майбутньому залишиться обмеженою власною структурною 

слабкістю і неефективністю». Що стосується реального безпекового пулу 

питань, НБСЄ, яка допомогла просунути ідею дотримання прав та свобод 

людини в Східній і Центральній  Європі, а також в СРСР і була перетворена у 

грудні 1994 року на ОБСЄ, завжди поступалася НАТО [342]. Таким чином, 

період закінчення холодної війни можна вважати періодом втрачених 

можливостей. Замість створення нової регіональної системи безпеки, що 

базувалася б на принципах колективної безпеки, Захід продовжив розвиток 

атлантичних структур і усунув від процесу Росію. 

Сам НАТО у 1990-ті шукав нову ціль, мету та загрозу, що мали 

виправдати існування Альянсу. У цей період відбулися події, які не могли не 

позначитися на позиції РФ - війна проти боснійських сербів (1994-1995), 

розширення НАТО і війна проти Сербії у 1999 році. Таким чином після 

розпаду Організації Варшавського договору та СРСР, було знайдено нових 

ворогів серед авторитарних режимів, які несли відповідальність за чисельні 

масові порушення прав людини [343]. Перше використання сили Альянсом 

було проти сербів в Боснії у 1994 році і роком пізніше проти самої Сербії. 
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Через історичні зв’язки Росії та Сербії ці натівські дії призвели до першого 

тертя у відносинах між НАТО та РФ. Проте, ще більше нашкодило відносинам 

між РФ та НАТО запрошення стати членами Альянсу, а врешті і ЄС, для 

Центральноєвропейських держав. Звісно, політичні та економічні причини 

приєднатися до Атлантичних структур у держав, що раніше належали до ОВД, 

були.  

Вперше про розширення НАТО заговорили ще у 1990-му році, ще до 

розпаду ОВД та СРСР. З боку РФ пролунало попередження, що розширення 

Альянсу створить нові лінії розділу в Європі. Росія розцінювала розширення 

НАТО як експансію НАТО та США, а також розширення сфери впливу 

останніх. Колишній Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил 

НАТО у Європі генерал Дж. Галвін висловлював попередження ще у середині 

1990-х років: «Ми перемогли у Холодній війні, проте втрачаємо післявоєнний 

мир. Щодо цього не може й бути сумнівів. Ми не достатньо уваги приділяємо 

росіянам, тому, хто вони є і що вони роблять. Ми мало уваги приділяємо туму, 

як вони до нас ставляться… Ми маємо розглядати можливість перетворення 

НАТО на більшу організацію… Ми потребуємо зовсім нової організації, що 

включатиме Росію також» [344]. Так само проти розширення НАТО 

висловлювалися провідні експерти з питань міжнародних відносин і 

зовнішньої політики: Дж. Кеннан [345], П. Ніце [346], К. Камп [347], М. Браун 

[348], М. Мандельбаум [349]. 

Не дивлячись на застереження, президент США Б. Клінтон у 1994 році 

заявив, що більше не стоїть питання, чи розшириться НАТО, тепер стоїть 

питання, коди це відбудеться [350, c. 65]. Польща, Угорщина та Чехія були 

запрошені офіційно приєднатися до Альянсу у 1997 році і вже у 1999 стали 

членами НАТО. Тертя між Росією та НАТО був покликаний приховати 

Основоположний Акт Росія-НАТО, підписаний теж у 1997 році. Документ 

містив обіцянку НАТО не розміщувати ядерну зброю або іноземні війська на 

перманентній основі на територіях колишніх держав-учасниць ОВД [351]. 

Також президент Б. Клінтон заявляв, що очевидно, демократична Росія зможе 
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стати частиною НАТО, а на даний момент розширення НАТО не 

загрожуватиме інтересам РФ [352]. 

У 1999 році, за два тижні після першої хвилі розширення НАТО, Альянс 

почав бомбардування Сербії без санкції Ради безпеки ООН, що призвело до 

набуття Косово статусу автономії, а пізніше і незалежності. Дані подій стали 

знаковими для РФ: Захід в односторонньому порядку відкрито діяв без 

врахування інтересів Росії.  Така акція суперечила принципам колективної 

безпеки [353]. 

Після падіння Берлінського муру у 1989 році Захід почав створювати 

нову систему відносин з Росією, з якою Росія 1990-х за президента Б. Єльцина 

погодилася. Для Росії в цій системі відводилося місце великої, проте 

другорядної за значенням держави. Проте, Росія 2000-х за лідерства В. Путіна 

не була згодна з таким статусом [354]. Але на початку 2000-х Росія мала 

амбіції досягти відповідного положення шляхом залучення і співпраці, про що 

свідчить реакція на події терористичні атаки в Сполучених Штатах Америки 

11 вересня 2001 року і проголошення війни з тероризмом американським 

президентом Дж. Бушем-молодшим [355]. 

За два місяці після терактів президент Дж. Буш-молодший оголосив про 

односторонній вихід з Договору про обмеження систем протиракетної 

оборони, який було підписано у 1972 році. Договір був одним з важливих 

інструментів у системі забезпечення стратегічної стабільності як протягом 

Холодної війни, так і після неї. Розвиток систем ПРО в Каліфорнії та на 

Алясці декларувався необхідним елементом у системі захисту від ймовірної 

загрози з боку так званих держав-ізгоїв [356], таких як Північна Корея та Іран, 

але з боку Росії питання виглядало більш загрозливим [357]. А наміри НАТО 

розташувати системи ПРО на території Європи були розцінені як відкрита 

загроза з боку РФ. Поступ у контролі над озброєннями було призупинено. РФ 

відмовилася від участі у ДЗЗСЄ і відмовилася вводити в дію Договір про 

подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. 
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У 2003 році США вторглися до Іраку без санкції Ради Безпеки ООН. У 

2004 році відбулося друге розширення НАТО: Болгарія, Румунія, Словаччина, 

Словенія та держави Балтії стали членами Альянсу та ЄС. Вестернізація 

Балтійських держав стала більшим ударом для РФ через те, що вони 

безпосередньо були республіками колишнього СРСР. Варто зауважити, що у 

дискусії про вступ Латвії, Литви та Естонії до НАТО Німеччина, Велика 

Британія та Франція висловлювали сумніви щодо доцільності такого кроку, 

проте позиція США виявилася більш жорсткою [358]. В якості часткової 

компенсації Росія стала членом Великої вісімки і у 2002 почала функціонувати 

Рада Росія-НАТО. 

Революції 2003, 2004 та 2005 у Грузії, Україні та Киргизстані відповідно, 

були сприйняті з боку РФ як акція Заходу. Також такі спалахи на території 

пострадянських країн загрожували внутрішній стабільності Росії. В результаті 

політика стала ще більш антизахідною і націоналістичною, включаючи 

риторику направлену на пошук власного, не західного шляху розвитку [356].  

У 2007 році ситуація була на межі переламу і подіям, які конфліктним 

шляхом ввели Росію на лідируюче місце в Європейській системі, передувала 

промова президента РФ. В. Путіна на безпековій конференції в Мюнхені, де 

він зробив наголос на недотриманні Заходом гарантій наданих Росії: «І що 

сталося з тими запевненнями, які давалися західними партнерами після 

розпуску Варшавського договору? Де тепер ці заяви? Про них навіть ніхто не 

пам'ятає. Але я дозволю собі нагадати в цій аудиторії, що було сказано. Хотів 

би навести цитату з виступу Генерального секретаря НАТО пана Вернера в 

Брюсселі 17 травня 1990 року. Він тоді сказав: «Сам факт, що ми готові не 

розміщувати війська НАТО за межами території ФРН дає Радянському Союзу 

тверді гарантії безпеки». Де ці гарантії?» [359]. 

У 2008 році настав переламний етап для всієї системи європейської 

безпеки - Атлантичні інституції зазіхнули на найважливіші елементи 

комплексу безпеки навколо РФ - Україну і Грузію [360]. 
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За місяць до саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році міністр закордонних 

справ Росії С. Лавров застеріг посла США В. Бернса що «питання про вступ 

України до НАТО може розділити державу на дві частини, що призведе до 

насилля або навіть громадянської війни, що поставить перед РФ питання про 

втручання у ситуацію». Бернс доповів про цю розмову Держсекретарю 

Кондолізі Райс. Ця доповідь називалася «Ні означає ні: російські червоні лінії 

у питання розширення НАТО» [361]. Проте, на саміті НАТО було запрошено 

до Альянсу Хорватію та Албанію, а Україна та Грузія отримали сигнал про те, 

що двері НАТО відчинені для них.  У заяві президент Дж. Буш-молодший 

заявив, що «Ці держави стануть членами НАТО» [362]. 

У відповідь РФ взяла участь у Грузинському конфлікті та ініціювала 

газовий конфлікт з Україною. Реакція Заходу на ці події була недостатньою 

для того, щоб затвердитися на даному просторі, отже заяви на саміті не мали 

такого міцного підгрунтя, яким його бачили Україна та Грузія [363]. За 

президентства Б. Обами та Д. Медвєдева покращення у відносинах, 

ініційоване США, було коротким і не принесло стратегічного результату. 

Україна - найбільша географічно держава на російських західних 

кордонах, через яку на територію Росії вторгалися Наполеон та Гітлер. РФ 

завжди сприймала Україну як напівнезалежну державу. Україна та РФ були 

пов’язані економічно, Україна була однією з республік СРСР і очевидно, що 

РФ була зацікавлена у збереженні українського статусу буферної держави 

[364]. 

Сьогоднішня безпекова архітектура в Європі потребує докорінних змін. 

Н. Арбатова і А. Динкін зазначають «В жодному з конфліктів постбіполярної 

ери - операції НАТО проти Югославії у 1999, конфлікту в Грузії у 2008, та 

сучасній українській кризі - ефективно не спрацювала жодна безпекова 

організація, створена такі конфлікти врегульовувати» [365]. Для РФ та Заходу 

настав ключовий момент, коли мають бути переглянути базові принципи 

відносин між акторами. 
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Висновки до розділу 3 

 

Концепції нового атлантизму та континенталізму стали двома 

альтернативами розбудови європейської безпеки після завершення Холодної 

війни. Обидва підходи є політичними концепціями і відрізняються тим, яку 

роль відводять Східноєвропейським державам та РФ у системі відносин у 

Великій Європі. Відповідно, новий атлантинзм закладає антегонізм з РФ, на 

якому будується західна солідарність, а континенталізм спирається 

навключення держави до європейської системи відносин. 

Досвід Першої світової війни мав би стати прикладом того, як має 

обмежити себе переможена сторона у рості власного впливу і приниженні 

сторони, що програла. Холодна війна не була великим кровопролитним 

конфліктом, але її закінчення призвело до розпаду біполярної системи 

відносин і, відповідно, нормативна база післявоєнного врегулювання мала 

бути створеною, проте, цього не сталося. Система відносин, в якій немає 

чітких принципів, кордонів та меж прийнятних для великих гравців породжує 

хаос і вседозволеність.  

Ситуацію перших двох десятиліть після закінчення Холодної війни, 

коли виділялися два РКБ можна розглядати як транзитну, адже такий підхід 

диктувався зокрема неврегульованістю ситуації в міжнародних відносинах 

після завершення існування певного історичного етапу міжнародної системи. 

Також роль відіграв і комплекс невирішених питань у сфері класичної 

військової безпеки, комплекс недовіри учасників один до одного. Різні 

уявлення про демократію в рамках двох комплексів, що є причиною 

ціннісного розриву. Все вищенаведене стало ознаками переходу європейської 

системи безпеки від періоду біполярного протистояння, що диктував 

глобальне середовище регіональним формаціям до постбіполярної системи 

міжнародних відносин. 

Сформована у 1990-ті роки атлантична система безпеки в Європі, що 

зберегла за певними коректурами структури періоду біполярного 
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протистояння, на думку автора, була приречена на ревізію, проте могла бути 

переглянута і мирним шляхом.  

Квінтесенцією російського бачення нової континентальної архітектури 

безпеки був і залишається Договір про європейську безпеку. Проекти 

вищевказаного договору носили характер ініціативи з боку РФ свого власного 

включення до лав держав європейського безпекової структури, адже будучи 

відстороненою від євроатлантичних процесів, а також від процесів 

європейської інтеграції, втративши всі можливі засоби впливу прямого на 

формування нових правил та принципів функціонування безпекового 

комплексу, який поступово складався навіть на просторі держав, що не так 

давно належали до ареалу впливу Радянського Союзу, Російська Федерація 

прагнула відновити авторитет, втрачений після розпаду СРСР, або принаймні 

отримати місце за столом переговорів серед безпосередніх учасників. 

Конфлікт у центрі даного комплексу безпеки є не тільки конфліктом за сфери 

впливу, проте є конфліктом концепцій, зіткнення атлантичного бачення 

європейської безпеки, де домінують ЄС та Сполучені Штати як держава-

інсайдер і де немає адекватного місця для Росії, бачення з позиції переможців 

у системному конфлікті; і континентального бачення - концепції об’єднаного 

на паритетних засадах Європейського континенту, де рівні місця передбачені 

ЄС і Росії з відповідним місцем для США. 

Конфлікт закладений у ядро нового комплексу безпеки розвивається на 

декількох рівнях. Крім того, що він оформився в чітку військову кризу це ще і 

ідеологічно-ціннісний конфлікт. З одного боку Західні структури (ЄС, НАТО), 

які декларують можливість будь-якої держави вступити до лав своїх членів, 

якщо ті в свою чергу виконають вимоги, поставлені перед ними. Таким чином 

формується коло держав орієнтованих на наближення власних реалій до тих, 

які вимагають західні структури.  

Таким чином, безпекова архітектура в Європі з 1990-го року до 

сьогоднішнього дня пройшла етап невизначеності і знаходиться на етапі 

завершення оформлення єдиного комплексу регіональної безпеки. До 2008 
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року на просторі можна було виділити два регіональні комплекси - Європа-ЄС 

та комплекс навколо РФ. У 2008 році почався період об’єднання комплексів 

навколо конфлікту, що зародився на просторі спільного сусідства. Структурно 

цей конфлікт розвивається на декількох напрямках (економічний, 

енергетичний, політичний), проте найбільш щільне зосередження векторів 

протистояння наразі спостерігається в українському конфліктному вузлі.  
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ВИСНОВКИ 

Концептуальною основою даного дисертаційного дослідження є ідея 

формування єдиного комплексу регіональної безпеки на Європейському 

континенті від Лісабону до Владивостоку, який включає держави Західної, 

Центральної Європи, межового простору (Україну, Молдову, Грузію), а також 

Білорусь та Росію. Проведений аналіз таких напрацювань і практики дозволив 

автору  зробити наступні висновки: 

1. Регіоналістський підхід до вивчення міжнародної безпеки отримав 

актуальність після закінчення блокового протистояння. З початку 90-х років, 

динаміка безпекових процесів на регіональному рівні пришвидшилася. Загрози, 

які за часів холодної війни пригнічувалися за рахунок блокового протистояння, 

актуалізувалися і отримали розповсюдження в рамках регіонів, адже мали 

транскордонний характер. Таким чином, глобальний рівень безпекової системи, 

який раніше домінував у дослідженнях, адже саме на ньому формувалися 

ключові тенденції, що впливали наскрізно на всю ієрархічну структуру, 

поступився своїм місцем регіональному рівню, на якому аналіз процесів став 

більш доцільним з причини деполяризації міжнародних відносин та міжнародної 

безпеки. До того ж на національному рівні практично не можливо відслідкувати, 

яким чином загрози формуються, розповсюджуються і отримують відповідну 

реакцію з боку акторів. Отже, динаміка безпекових процесів на регіональному 

рівні набуває такого значення, що формує комплекс тенденцій, які є найбільш 

значущими у всій системі. До того ж за законами синергетики система отримує 

за рахунок взаємодії регіональних одиниць нові ознаки, які не притаманні 

окремо жодному з елементів. 

2. Окрім виділення регіонального рівня безпекових взаємодій посилюється 

тенденція секторального уявлення про безпеку. Гельсінський процес, який 

почався у 1975 році зі створення Наради з безпеки та співробітництва в Європі, 

став втіленням уявлення про важливість для забезпечення безпеки держав не 

тільки класичної, військової сфери, але і економічної, соціальної, інформаційної, 
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гуманітарної складових. Врешті, саме загрози економічній та гуманітарній 

сферам життя держави спричинили розпад СРСР.  

Цей період став початком деформації парадигми неореалізму та посилення 

конструктивістських шкіл. Неореалістичні підходи мали охопити нові загрози та 

механізми їхньої нейтралізації в державах різних типів. Класичні загрози безпеці 

продовжували домінувати у дискурсі, проте поступилися монополією на користь 

загроз іншого характеру. Конструктивістські школи, які базують власні 

постулати на соціальному характері міжнародних відносин більш гнучко 

відреагували на зміни у міжнародній системі. Основою підходу Копенгагенської 

школи до вивчення міжнародної безпеки стали секторальний підхід - виділення 

секторів військової безпеки, економічної, соціальної, безпеки навколишнього 

середовища та політичної безпеки, кожен з яких є повноправною частиною 

системи; категорії сек’юритизації та десек’юритизації - відображення 

соціалізації переведення певного питання у безпековий дискурс та, відповідно, 

виведення окремих явищ та процесів з цього дискурсу; теорія комплексів 

регіональної безпеки - всебічно розроблений інструмент дослідження 

міжнародної системи безпеки на регіональному рівні, який дозволяє охопити всі 

вищенаведені сектори і дати комплексне уявлення про регіональні процеси 

різних характерів. 

Дисертанткою було поглиблено розуміння конфліктних відносин, навколо 

яких може формуватися комплекс регіональної безпеки в рамках вищезазначеної 

теорії. Таким чином окреслено, поняття структуротворчого конфлікту, який є 

кросрівневим та кроссекторальним, здатен деформувати уявлення учасників про 

безпеку та посилити антагонізм між суб’єктами регіонального комплексу 

безпеки таким чином, щоб це позначилося на всіх сферах міжнародної взаємодії 

і створило нову структуру безпекового простору. 

Отже, безпекові дослідження перестали концентруватися виключно на 

питаннях конфліктів, альянсів та організацій, військових потенціалах акторів 

міжнародних відносин. Тепер це комплексні дослідження, що охоплюють 

великий кластер питань у всіх сферах міжнародної взаємодії, зовнішньої 
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політики, транснаціональних зв’язків. Вони включають дослідження соціалізації 

безпекових процесів, ролі суб’єктів, об’єктів, предметів сек’юритизації та 

десек’юритизації. Враховуючи вищенаведені аргументи, автор використав у 

дослідженні принципи конструктивізму, поєднаного з деякими 

неореалістичними підходами та структурним аналізом. Окрема увага у 

дослідженні приділена історичним передумовам формування безпекового 

контексту досліджуваного регіону. 

3. Враховуючи вищенаведені теоретичні рамки, на думку автора, найбільш 

доцільним є аналіз з точки зору комплексного бачення структури регіональних 

утворень. Теорія регіональних комплексів безпеки, розроблена представниками 

Копенгагенської школи міжнародних відносин Б. Бузаном та О. Вівером, є 

інструментом дослідження регіональних безпекових утворень, який дозволяє на 

належному рівні провести аналіз різних не типових для підходів інших шкіл 

характерів взаємодії, включаючи конфліктні формації, регіональні утворення, які 

не відбулися, а також регіональні безпекові режими. Регіональний комплекс 

безпеки являє собою певну сукупність акторів міжнародних відносин, чиї 

процеси сек'юритизації і десек’юритизації настільки пов'язані між собою, що не 

можуть бути на належному рівні проаналізовані та вивчені окремо один від 

одного. Географічний фактор в даному контексті відіграє значну роль, проте не 

має ключового значення. Теорія регіональних комплексів безпеки є втіленням 

поєднання матеріалістичного та конструктивістського підходів, де 

матеріалістичними є принципи обмеженої територіальності та розподілу сили, 

які під впливом конструктивізму набувають нового втілення. 

Вищезазначена теорія надає широкий інструментарій аналізу, що дозволяє 

провести докорінний структурний аналіз комплексів регіональної безпеки, 

виокремити комплекси один від одного у просторі та часі, прослідкувати етапи 

становлення і розвитку комплексів, встановити залежність формування 

комплексів від загроз, які найбільш актуальні для визначеного регіону. Теорія 

надає можливість прослідкувати сценарії можливого розвитку регіональних 
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комплексів, підійти з різних точок зору до одних і тих самих факторів 

зовнішнього та внутрішнього впливу на регіональні утворення.  

4. З метою коректно визначити сучасні межі та структуру європейського 

регіонального комплексу безпеки на додачу до вищенаведених теоретичних 

інструментів необхідне історичне підгрунтя. Європейський континент, з точки 

зору історичного розвитку, відрізняється від решти регіонів світу, як такий, де 

міжнародні відносини взагалі і безпекові форми зокрема почали формуватися 

раніше. Спираючись на теорію комплексів регіональної безпеки, можна зробити 

висновок, що Європейський регіон з часів падіння Римської імперії проіснував в 

умовах постійно мінливої структури: починаючи від багатьох міні-комплексів до 

єдиного континентального комплексу.  

Велику роль у європейській безпековій структурі відігравали системні 

конфлікти, які не тільки змінювали правила функціонування систем 

міжнародних відносин, але і вводили в дискурс і практику нові загрози, а отже, 

змушували створювати нові механізми та інструменти нейтралізації цих загроз, 

змінюючи з кожним новим конфліктом системного характеру складові уявлення 

про те, чим є безпека як така. 

Наприкінці ХVІІ - початку ХVІІІ століття виділяється комплекс, який 

охоплює весь Європейський континент, включає Московську державу, а потім 

Російську імперію. Європа в цей час є центральним регіоном, саме тут 

формуються тенденції, які впливають на динаміку безпекових взаємодій у світі. 

Ця центральна роль буде зберігатися до кінця Другої світової війни. 

Біполярна система міжнародних відносин в контексті безпекового 

структурування на регіональному рівні справила визначальний вплив на 

просторі Європи. Кордон між Західним та Радянським блоками проходив 

посеред Європи і рівень напруженості тут завжди був високим. Безпековий 

дискурс було зосереджено на питаннях блокового протистояння, і для Європи це 

означало пригнічення безпекових взаємодій, а також деформування 

регіональних питань з врахуванням реалій глобального рівня. Навіть в 1960-ті 

коли почалася хвиля деколонізації і процеси регіоноструктурування охопили 
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Азію, Африку та Латинську Америку, європейський регіон був фактично 

поглинутий блоковим протистоянням. Початок зміни ситуації було покладено зі 

створенням НБСЄ у 1970-ті роки, коли секторальні безпекові питання 

європейського простору було виокремлено. Проте ситуація докорінно змінилася 

з розпадом СРСР. 

5. З початку 1990-х років на просторі Європейського континенту існувало 

два окремих комплекси регіональної безпеки: комплекс Європа-ЄС, який 

поступово включив держави Центральної Європи, що раніше входили до 

радянської сфери впливу, а також держави Балтії, що безпосередньо були 

союзними республіками; та комплекс регіональної безпеки навколо РФ, яка 

залишила вплив на всі інші колишні республіки СРСР. 

Починаючи з підписання Маастрихтського договору комплекс Європа-ЄС 

формується навколо міждержавних інституцій. Ці інституції являють собою 

центр комплексу, що є унікальною ситуацією. Особливе місце належало в 

комплексі НАТО – з домінуванням в альянсі США і більшій вагомості в 

контексті глобальної системи безпеки, НАТО в рамках комплексу Європа-ЄС 

відігравав роль інструменту забезпечення військової, класичної безпеки, тоді 

коли самі європейські держави буди зайняті іншими секторами. Ще одним з 

дієвих інструментів формування не лише безпекового порядку денного 

всередині комплексу, але і найближчого навколишнього середовища була 

інтеграція або перспектива інтеграції. За допомогою цього інструменту за 

рахунок невеликих ресурсних витрат виконувалися завдання контролю процесів 

всередині учасників регіону, а також м’який контроль навколишнього 

середовища, шляхом формування лояльного, а отже, відносно безпечного 

простору. 

В свою чергу РКБ навколо РФ був структурою іншого характеру. Після 

розпаду СРСР зв’язок між державами був об’єктивно досить сильним в 

економічній, в політичний, культурній, соціальній сферах. Утворення СНД мало 

забезпечити зв’язність простору, що складався з незалежних держав. Одним з 

дієвих інструментів формування лояльного відношення до російського 
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домінування в короткотерміновій перспективі виявилася підтримка 

проросійських еліт в колишніх республіках. Також значну роль відіграла 

військова присутність РФ в пострадянських державах і участь у врегулюванні 

етнічних конфліктів і сепаратистських криз. Регіональний простір мав 

централізовану структуру, де кожен з учасників мав тісні двосторонні стосунки з 

РФ, за вітсутності ефективної мережі взаємозв’язків між всіма учасниками. З 

боку РФ формувався варіант «жорсткого» регіоналізму, за якого учасники 

комплексу практично не мали можливості брати участь у позакомплексних 

об’єднаннях без участі в них РФ.  

6. Період функціонування двох окремих комплексів на просторі 

Європейського континенту, на думку автора, був перехідним. В цей період 

закладається конфлікт концепцій нового атлантизму і континенталізму щодо 

бачення майбутнього європейської безпеки. Концепція нового атлантизму 

спирається на герметичність та самодостатність Атлантичної спільноти. 

Прихильники концепції наголошують на факторі демократичного вибору, як 

завданні для НАТО і відновленні функції організації у стриманні РФ. Новий 

атлантизм тісно пов’язаний з уявленням про ширшу Європу - розгортанням 

інтеграційних процесів на основі розширення ЄС і розповсюдження ідей, на 

яких Союз засновано. 

Поряд з вищенаведеною концепцію існує концепція європейського 

континенталізму, яка передбачає мультиполярний континент з декількома 

центрами сили і без єдиної ідеологічної складової. Основною ідеєю є плюралізм 

і зміщення ядра загальноєвропейського комплексу безпеки до геополітичного 

місця знаходження, де Росія та ЄС є двома рівними частинами великого 

європейського простору, а держави межового положення (Україна, Молдова, 

Грузія) є транзитними, вузловими у поєднанні та співіснуванні ідей, 

економічних систем, політичних устроїв. 

У даному дослідженні під конфліктом концепцій нового атлантизму та 

континенталізму вбачається не лише концептуальний підхід, проте практичний і 

стратегічний конфлікт бачень основних рис системи регіональної безпеки на 
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Європейському континенті, на тлі якого виділяється регіональний комплекс 

безпеки.  

7. Вже з 2008 року року, базуючись на вищенаведеному концептуальному 

зіткненні, почався процес об’єднання комплексів регіональної безпеки на 

Європейському континенті у єдиний безпековий комплекс з конфліктом у своїй 

основі. Витоки даного конфлікту були закладені ще на початку 1990-х років. 

Закінчення Холодної війни не призвело до нормативної перебудови системи 

міжнародних відносин, тобто формально нові принципи міжнародної взаємодії, 

в першу чергу в галузі безпеки, не було вироблено. Спроби адаптацій 

біполярних інструментів, що діяли на європейському просторі (надання більших 

повноважень ОБСЄ і перетворення організації та спільноту безпеки 

інклюзивного характеру, перегляд ДЗЗСЄ, ініціювання створення всеосяжного 

європейського Договору про безпеку на континенті) провалилися і фактично 

тривав період розпаду старого порядку. 

У 2008 році кілька подій засвідчили початок регіональних перетворень. 

Мова, зокрема, йде про економічну кризу, яка значно послабила Європейський 

Союз, і силу перспектив інтеграції як інструменту формування лояльного 

простору; ініціювання з боку ЄС програми «Східне партнерство», яка мала 

посилити зв’язки ЄС з державами межового простору між Союзом та Росією; 

надання Україні та Грузії перспективи членства в НАТО, що раніше вважалося 

недопустимим з точки зору РФ; і врешті грузинський конфлікт, який відбувся в 

серпні 2008 року і став свідченням того, що РФ готова підтвердити свій статус 

великої держави власними практичними діями. Ці події позначили структурні 

складові конфліктних відносин, які стали центром процесу трансформації в 

регіоні.  

8. Так починається формування регіонального коплексу безпеки, що 

охоплює весь Європейський континент. Конфлікт, який є центром нового 

комплексу регіональної безпеки, має багаторівневий та кроссекторальний 

характер і є комплексним явищем. Саме така форма сучасного комплексу є 

втіленням континентального бачення європейської системи безпеки. 
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Декілька проявів центрального комплексного конфлікту позначили 

трансформаційні процеси в регіональній безпеці. Мова йде про російсько-

грузинську війну 2008 року, газові конфлікти, анексію Криму Російською 

Федерацією у 2014 році, санкційний конфлікт спричинений цією подією та 

врешті реалізацію конфліктного потенціалу в Україні. Дані етапні прояви 

конфліктогенності  розкривають кроссекторальну природу конфлікту, його роль 

в процесах сек’юритизації та десек’юритизації в регіоні. 

Отже, наразі регіональний комплекс безпеки на Європейськогому 

континенті, на думку автора, має єдине ядро у своїй основі, яким виступає 

комплексний конфлікт. Автор визначає, що конфліктність була закладена на 

етапі розпаду біполярної системи міжнародних відносин, а оформлення її триває 

і понині. Конфлікт проявляється в усіх секторах, виділених згідно з теорією 

комплексів регіональної безпеки. Таким чином, безпекова архітектура в Європі з 

1990-го року до сьогоднішнього дня пройшла етап невизначеності і знаходиться 

на етапі завершення оформлення єдиного комплексу регіональної безпеки. До 

2008 року на просторі можна було виділити два регіональні комплекси - Європа-

ЄС та комплекс навколо РФ. У 2008 році почався період об’єднання комплексів 

навколо конфлікту, що зародився на просторі спільного сусідства, а 

завершальний етап цього процесу позначив 2014 рік, коли відбулися анексія 

Криму, втручання Росії на Сході України та розгортання системного 

протистояння Росії та Заходу.  
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