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АНОТАЦІЯ 

 

Кондратенко О.Ю. Геостратегія Російської Федерації: теоретичні засади і 

практична реалізація. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису.   

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 21.03.03 – геополітика (політичні науки). – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018.    

Дисертація присвячена аналізу теоретико-методологічних засад формування та 

практичного процесу реалізації геостратегії Російської Федерації на регіональному 

(пострадянському) та глобальному рівні. У дисертаційній роботі вперше в українській 

політичній науці здійснено комплексне дослідження геостратегії РФ шляхом аналізу 

теоретичних засад даного явища, а також вивчення ресурсного забезпечення і впливу на 

неї внутрішньополітичного стану держави. Показано алгоритм дій Росії щодо 

синхронізації забезпечення впливу як на пострадянському просторі, так і глобальному 

рівні, що є підтвердженням наявності в неї геостратегічних амбіцій по відновленню 

статусу наддержави та участі у формуванні багатополярного світу.    

Проведено комплексний аналіз сутності, завдань та практичної реалізації 

геостратегії Росії. Встановлено, що її нинішня геостратегія сформувалася, зокрема, під 

впливом теоретичних засад євразійства, імперства та державництва. Положення вказаних 

теоретико-методологічних напрямів використовуються для обґрунтування сучасної 

експансіоністської політики РФ на пострадянському просторі та за його межами. Така 

геостратегія спрямована на посилення геополітичного впливу та набуття статусу 

наддержави.    

Внутрішньополітичний стан РФ активно впливає на формування й реалізацію її 

геостратегії та міжнародну поведінку. Надто централізована система російської влади, дії 

якої відзначаюся агресивністю та експансіоністською політикою, знаходить підтримку 

фактично всіх верств нинішнього російського суспільства, якому характерна імперська 

свідомість, породжена ностальгією за втратою Радянського Союзу як наддержави. 

Високий рівень суспільної довіри до влади в Росії пояснюється як її локальними 

перемогами на пострадянському просторі, передусім в Грузії та Україні, так і масовою 

пропагандою переважної більшості російських ЗМІ щодо її безальтернативності. Близько 

60 % росіян стурбовані, передусім, зовнішньополітичними успіхами та зміцненням 
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геополітичного статусу Росії на міжнародній арені, аніж інноваційними трансформаціями 

та стабільним економічним розвитком держави.   

Встановлено, що наявні ресурси РФ не дають підстав вважати її повноцінно 

великою державою з претензіями на глобальний вплив. Підтвердженням того є 

депопуляція населення, домінування сировинного сектору в економіці, а також слабкість 

такого надважливого ресурсу, як "м’яка сила". Врешті лише потужна армія та наявність 

ядерної зброї поки дозволяє Росії залишатися в першому ешелоні світових геополітичних 

гравців. Проте й російські збройні сили зазнають негативного впливу через введення 

санкцій та рецесію економіки, а також депопуляцію населення як головного 

мобілізаційного ресурсу, що наразі унеможливлює прискорення реформування армії.    

Інтеграційні проекти РФ є одним із засобів закріплення контролю над 

пострадянським простором, передусім через реалізацію таких політико-економічних та 

безпекових інтеграцій, як СНД, ЄврАзЕС, ЄАЕС, ОДКБ та ШОС. Утім, навіть Білорусь 

та Казахстан, маючи найтісніший ступінь співпраці з Росією, ставляться до євразійських 

інтеграцій із поміркованою обережністю, передусім після її агресії щодо Грузії та України. 

Інтеграція країн із сировинними економіками не має значних перспектив розширення за 

рахунок нових учасників, що лише знижуватиме можливості впливу Росії на країни 

пострадянського простору. Водночас вона має занепокоєння щодо подальшого 

наростання геополітичного та геоекономічного впливу Китаю в ЦА, що реалізує його 

завдяки своїм інвестиційним проектам в енергетичну сферу та розвиток інфраструктури.  

Присутність російського населення й так званої російськомовної нацменшини у 

країнах пострадянського простору формує для РФ своєрідний імператив на військове 

втручання з подальшим висуванням територіальних претензій до цих держав. Своїми 

діями вона намагається послабити пострадянські країни шляхом розпалювання 

нестабільності та управління воєнними конфліктами з подальшим порушенням їх 

суверенітету і територіальної цілісності. Агресивна політика Росії щодо України, Грузії та 

Молдови, спрямована на їх дестабілізацію й водночас виступає у якості інструмента 

перетворення цих країн на "сіру" буферну зону між РФ та НАТО й недопущення їх 

інтеграції до євроатлантичних структур. Росія здійснює політику подвійних стандартів 

щодо нагірно-карабаського конфлікту, постачаючи зброю як Азербайджану, так і Вірменії 

з тим, щоби максимально відтермінувати врегулювання даної кризи з метою 

унеможливлення їх виходу з-під впливу Росії та зближення із Заходом. Україна у 

геостратегії РФ на пострадянському просторі займає ключове положення як у формуванні 
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буферних зон між РФ і Заходом, так і відновленні так званої Великої Росії й нової 

євразійської імперії, і саме тому вона вдалася до анексії Криму та розпалювання гібридної 

війни на Донбасі. Утім, така стратегія лише віддаляє країни пострадянського простору від 

Росії та змушує їх спрямовувати вектори своєї економічної інтеграції та координації 

безпеки у бік ЄС чи Китаю.  

Підтверджено, що РФ в умовах складної внутрішньополітичної та економічної 

ситуації у 1990-х рр. потребувала допомоги Заходу, лідером якого традиційно є США. 

Першочерговим завданням Росії після краху СРСР стало вирішення питання розміщення 

ядерної зброї на пострадянському просторі та її скорочення у рамках діалогу СНО. Двома 

ключовими факторами, що невдовзі ускладнили відносини РФ із США, стало 

розгортання Сполученими Штатами елементів системи ПРО у країнах Східної Європи та 

розширення НАТО на схід. Тому за досить короткий період – до початку 2000-х рр., у 

геостратегії взаємин між двома державами відбувся перехід від налагодження 

співробітництва до асиметрії геополітичного суперництва. Під приводом несприйняття 

розширення НАТО на схід, РФ посилює дестабілізацію пострадянського простору та 

нарощує гібридний вплив у Європі.   

Доведено, що кінцевою метою європейського геостратегічного вектора Росії є 

послаблення міждержавної інтеграції в рамках ЄС, ослаблення та підрив діяльності 

НАТО, а також розрив трансатлантичних зв’язків США та Євросоюзу. Росія намагається 

повернути свій вплив на Балканах шляхом втручання у політичну та безпекову ситуацію 

таких країн, як Македонія та Боснія і Герцеговина, маючи при цьому у своєму 

союзницькому активі Сербію. Росія активно використовує у своїх геостратегічних цілях 

надмірну енергетичну залежність європейських країн задля посилення свого впливу в ЄС. 

Все ж таки, вихід на європейський енергетичний ринок США та розгортання мережі 

LNG-терміналів, сприятиме зниженню геоекономічного російського впливу в Європі. На 

фоні наростання євроскептицизму, РФ надає підтримку в країнах Євросоюзу лівим, 

націоналістичним й ультраправим політичним силам. Однак їх вплив не визначає 

політику ЄС, оскільки у ключових його країнах – Німеччині, Франції та Нідерландах такі 

політичні сили за результатами останніх виборів не отримали більшості, а їх 

представники не здобули перемогу на президентських виборах у Франції.   

Метою близькосхідного вектора Росії є її транзит від позиції регіональної держави 

до статусу глобальної потуги. Близький Схід став тим регіоном, де вона прагне повернути 

колишній геополітичний вплив, який мав свого часу СРСР. З метою позиціонування себе 
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у якості модератора врегулювання ключових міжнародних безпекових питань, РФ 

виступала учасницею дипломатичного діалогу щодо арабо-ізраїльського конфлікту та 

іранського ядерного питання при тому, що свого часу надавала ядерні технології Тегерану, 

а наразі має Іран в союзницькому активі щодо підтримки сирійського режиму Б. Асада. 

Під приводом боротьби з ІДІЛ вона наразі підтримує режим Б. Асада, який намагається 

встановити контроль над більшістю територій Сирії та протистоїть опозиційним силам. 

РФ координує свої геостратегічні інтереси із провідними країнами Близького Сходу – 

Іраном і Туреччиною з метою союзницької підтримки її політики в регіоні. Зокрема одним 

із ключових аспектів співпраці РФ з Туреччиною є питання будівництва газогону 

"Турецький потік", а співпраця з Іраном визначається підтримкою режиму Б. Асада. Вона 

також має стратегічні цілі щодо сприяння утворенню антизахідної коаліції у складі 

асадівської Сирії, а також Ірану, Іраку й Туреччини – тобто держав, які прямо чи 

опосередковано дотримуються проросійської орієнтації та/або не сприймають політики 

глобального домінування США. Все ж, Туреччина конкурує з РФ в Чорноморському 

регіоні, тоді як Іран є потенційним конкурентом на європейському ринку постачання 

енергоресурсів.   

Погіршення відносин із колективним Заходом в останні роки змусило Росію 

повернути свій геостратегічний вектор на схід, насамперед у бік Китаю та Індії. Одним із 

ключових завдань азійсько-тихоокеанського вектора є забезпечення формування 

геостратегічного трикутника "Росія – Китай – Індія" задля протистояння гегемонії 

колективного Заходу, зокрема й через розширення співпраці у рамках БРІКС та ШОС. 

Водночас асиметричне зближення Росії із КНР, є до певної міри, вимушеним, оскільки 

зумовлене складним її становищем, що склалося після введення Заходом економічних 

санкцій через агресію проти України. Тож зближення двох держав не є повноцінним 

стратегічним союзом, оскільки Китай реалізує власні геостратегічні інтереси в Євразії 

(передусім це стосується реалізації трансконтинентального інфраструктурного проекту 

"Один пояс, один шлях"), а також прагне диктувати ціни на російський природний газ. До 

того ж, у Росії визнають існування небезпеки демографічної колонізації Китаєм 

Південного Сибіру та Далекого Сходу. З поміркованою обережністю Росія вибудовує 

паралельні відносини з Індією, передусім через постачання їй новітнього озброєння та 

військових технологій, наприклад, й задля балансування впливу Китаю в Євразії, утім 

Індія, як і Китай, тісно пов’язана торговельно-економічними стосунками із США та ЄС. 

Все це не створює передумов для формування стратегічного трикутника "Росія – Китай – 
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Індія". Водночас, задля балансування впливу Китаю в Євразії, вона демонструє 

зближення із такими його геополітичними конкурентами, як В’єтнам та Пакистан. 

Взаємини Росії з Японією ускладнені територіальними суперечками довкола 

приналежності Курильських о-вів, які Токіо іменує не інакше, як північними територіями 

японського архіпелагу. РФ останнім часом демонструє позитивну стабільність у 

двосторонніх стосунках з КНДР на тлі кризи відносин із Заходом. Задля розширення 

присутності в АТР вона активно намагається кооперувати свою співпрацю із В’єтнамом, 

де залишилася колишня радянська військова база в Камрані, проте В’єтнам виступає 

проти перетворення Камрані на повноцінну військово-морську базу будь-якої країни.    

Росія має стратегію відновлення свого, втраченого на початку 1990-х рр., впливу в 

Африці та Латинській Америці з перспективою очолити країни цих регіонів у якості 

антизахідної геостратегічної противаги. Росія також намагається реалізовувати свою 

"геостратегію повернення" на "чорний континент" у країнах Північної, Південно-Східної 

та Південної Африки, серед яких варто виділити Алжир, Лівію, Єгипет, Судан, Еритрею, 

Центральноафриканську республіку, Ефіопію, Сомалі, Мозамбік, Анголу – більшість з 

яких були свого часу об’єктом геополітичної уваги СРСР. Вона має значні контракти на 

постачання зброї до африканських і латиноамериканських країн та приймає участь у 

реалізації низки енергетичних проектів, у тому числі й будівництві АЕС. Щодо 

Латинської Америки, то загалом Кубу, Венесуелу, Нікарагуа та часткову Бразилію у 

рамках БРІКС, Росія розглядає у якості стратегічних партнерів та плацдарму для 

подальшого нарощування геополітичного та геоекономічного впливу в Латинській 

Америці, а також обмеження в даному регіоні впливу США. Поліпшенню російського 

іміджу серед африканських та латиноамериканських режимів, які більшою чи меншою 

мірою симпатизують РФ, до певної міри сприяло скасування нею значних обсягів так 

званих радянських боргів, а також надання освітніх послуг на безоплатній основі 

вихідцям із країн даних регіонів та нарощування інформаційної присутності через 

телеканал "Russia Today". Однак, інвестиційні та фінансові можливості таких глобальних 

акторів як США, ЄС та Китай значно переважають російські, що створює ризики 

поступового її витіснення з Африканського та Латиноамериканського регіонів.   

Ключові слова: геостратегія, геополітика, Російська Федерація, експансія, агресія, 

імперія, геополітичне протистояння, пострадянський простір, геостратегічні вектори, 

геостратегічні інтереси, регіональний геополітичний вплив, глобальний геополітичний 

вплив.   
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of Ukraine. – Kyiv, 2018.   

The dissertation looks at the theoretical and methodological foundations for the 

formation and implementation of geostrategy of the Russian Federation on the regional 

(post-Soviet) and global levels. A comprehensive study of geostrategy of the Russian 

Federation has been done for the first time in Ukrainian political science by carrying out an 

in-depth theoretical analysis of this phenomenon as well as investigating the allocation of 

resources and the influence of the state’s internal affairs on this strategy. The pattern of 

Russia Russia’s actions taken to extend its influence over both the post-Soviet states and 

the globe is demonstrated and proves its geostrategic ambitions to restore the status of a 

superpower and participate in the formation of a multipolar world.  

An in-depth analysis of the essence, aims and practical realization of Russia’s 

geostrategy is carried out. It is proved that its current geostrategy is formed under the 

influence of the theoretical foundations of Eurasianism, imperialism and statehood whose 

premises are used to substantiate the current expansionist policy of the Russian Federation 

in the post-Soviet states and beyond. Such geostrategy is aimed at increasing geopolitical 

influence and gaining the status of a superpower. 

The internal affairs of the Russian Federation actively influence its geostrategy and 

international behavior. The centralized system of Russian power, whose actions are marked 

by aggression and expansionist policies, is supported by virtually all strata of present-day 

Russian society which is characterized by imperial consciousness caused by nostalgia for 

the loss of the Soviet Union as a superpower. The high level of public trust in Russia 

Russia’s power is due to its military victories in the post-Soviet countries, primarily in 

Georgia and Ukraine, as well as official propaganda of the majority of Russian mass media 

about no alternative to their leader. About 60% of Russians are mainly concerned about 

foreign policy success and the improvement of Russia’s geopolitical status on the 

international arena, rather than innovative transformations and stable economic 

development of the state. 
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The study reveals that the available resources of the Russian Federation are not 

enough to consider it a self-sufficient state which can aim at global influence. Constant 

depopulation, domination of the commodity sector in the economy, as well as the weakness 

of such an important resource as "soft power" prove it. Only a powerful army and nuclear 

weapons still allow Russia to remain at the top of the world’s geopolitics. However, the 

Russian armed forces are negatively affected by the introduction of sanctions and the 

recession of the economy, as well as the loss of the main mobilization resource due to 

depopulation which makes it impossible to accelerate the reform of the army. 

Integration initiatives of the Russian Federation are one of the means of consolidating 

control over the post-Soviet states, primarily through the implementation of such political, 

economic and security projects as the CIS, EurAsEC, the United Nation, the CSTO and the 

SCO. However, even Belarus and Kazakhstan, having the closest cooperation with Russia, 

treat Eurasian integration with moderate alertness, especially after Russia’s aggression 

against Georgia and Ukraine. The integration of countries with commodity economies does 

not have significant prospects of expansion at the expense of new entrants, which will only 

reduce Russia’s influence on the post-Soviet countries. At the same time, the Russian 

Federation is concerned about further increase in geopolitical and geo-economic influence 

of China in the Central Asian region, as it actively implements its investment projects in the 

energy and infrastructure sectors there. 

The presence of the Russian population and the so-called Russian-speaking minority 

in the post-Soviet countries gives Russia the so-called ‘right’ for military intervention with 

further extension of its territory at the expense of these states. It tries to weaken post-Soviet 

countries by destabilization and provoking military conflicts with further violation of their 

political and territorial sovereignty. Russia’s aggressive policy towards Ukraine, Georgia 

and Moldova is aimed at their destabilization and at the same time serves as an instrument 

for turning these countries into a "gray" buffer zone between Russia and NATO and 

preventing their integration into Euro-Atlantic organizations. Russia pursues a policy of 

double standards in the Nagorno-Karabakh conflict by supplying arms to both Azerbaijan 

and Armenia in order to delay the resolution of the crisis and prevent them from getting 

closer to the West. In the geostrategy of the Russian Federation in the post-Soviet states, 

Ukraine occupies a key position in the formation of buffer zones between Russia and the 

West, as well as in the restoration of the so-called Great Russia and the new Eurasian empire, 

which is why it resorted to the annexation of the Crimea and making the hybrid war in the 
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Donbass region. However, such a strategy only alienates post-Soviet countries from Russia 

and makes them direct the vectors of their economic integration and security coordination 

towards the EU or China.   

In the 1990s, the Russian Federation was going through political and economic crisis 

and needed the help of the West and the United States in particular. After the collapse of the 

USSR, Russia’s immediate priority was to resolve the issue of the deployment of nuclear 

weapons in the post-Soviet countries and their reduction in accordance with the Strategic 

arms reduction treaty (START). Two key factors that soon complicated the relationship 

between the RF and the United States were the deployment of the US missile defense 

systems in Eastern Europe and eastward expansion of NATO. Therefore, in a short period 

of time – by the beginning of the 2000s, there is a shift in geostrategic relations between 

the two states from cooperation to asymmetric geopolitical rivalry. Under the pretext of 

rejecting NATO’s expansion to the East, the Russian Federation intensifies destabilization 

in the post-Soviet countries and increases its hybrid influence in Europe.  

It is proved that the ultimate geostrategic goal of Russia in Europe is to weaken 

interstate integration within the EU, undermine NATO’s activity, as well as to break 

transatlantic ties between the United States and the European Union. Russia is struggling to 

regain its influence in the Balkans by interfering in the political and security situation of 

such countries as Macedonia and Bosnia and Herzegovina, while still maintaining its 

alliance with Serbia. Russia is actively using the excessive energy dependence of European 

countries for its geostrategic purposes to strengthen its influence in the EU. However, after 

the USA gets into the European energy market and establishes a network of LNG terminals, 

it will contribute to the reduction of the Russian geo-economic influence in Europe. As 

Euro-skepticism is becoming more and more popular, the Russian Federation supports the 

left, nationalist and ultra-right political forces in the countries of the European Union. 

However, their influence does not shape EU policy, since in the key countries of the EU – 

Germany, France and the Netherlands – such political forces have not received the majority 

in the elections, and their representatives have not won the presidential election in France. 

The aim of the Middle East vector of Russia is its transit from the position of a 

regional state to the status of a global power. The Middle East is the region where it seeks 

to regain its former geopolitical influence, which the USSR used to have before its collapse. 

In order to position itself as a moderator for resolving key international security issues, the 

RF takes part in the diplomatic dialogue on the Arab-Israeli conflict and Iran’s nuclear issue, 
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while providing nuclear technology to Tehran, and at the moment, Iran is Russia’s ally to 

support the Syrian regime of B. Assad. Under the pretext of fighting ISIS, Russia supports 

the regime of B. Assad, who is trying to establish control over most areas of Syria and fights 

opposition forces. The Russian Federation is coordinating its geostrategic interests with the 

leading countries of the Middle East, Iran and Turkey, in order to gain the support of its 

policy in the region. One of the key aspects of cooperation between the Russian Federation 

and Turkey is the issue of building a Turkish gas pipeline, and cooperation with Iran is all 

about the support of the regime of B. Assad. It also has strategic objectives to promote the 

formation of an anti-Western coalition in Assad’s Syria, as well as Iran, Iraq, and Turkey – 

that is, states that directly or indirectly adhere to the pro-Russian orientation and/or do not 

accept US global dominance. Yet, Turkey is competing with Russia in the Black Sea region, 

while Iran is a potential competitor in the European energy supply market.   

The deterioration of relations with the collective West in recent years has forced 

Russia to return its geostrategic vector to the east, first of all towards China and India. One 

of the key aims of the Asia-Pacific vector is to ensure the formation of the geo-strategic 

triangle "Russia – China – India" in order to confront the hegemony of the collective West, 

through expanding cooperation within the BRICS and SCO in particular. At the same time, 

the asymmetric rapprochement of Russia with China is to some extent compelled, as it is 

conditioned by its difficult situation after the introduction of economic sanctions by the 

West in response to aggression against Ukraine. Therefore, the rapprochement of the two 

states is not a fully-fledged strategic alliance, since China is implementing its own 

geostrategic interests in Eurasia (first of all, it concerns the implementation of the 

Transcontinental Infrastructure Project "One Belt, One Way"), and it also wants to influence 

the price for Russian natural gas. In addition, Russia recognizes the danger of demographic 

colonization of Southern Siberia and the Far East by China. With moderate caution, Russia 

is building parallel relations with India, primarily through supplying it with state-of-the-art 

weapons and military technologies, for example, in order to balance the influence of China 

in Eurasia, yet India, like China, has close trade and economic relations with the US and 

the EU. All these factors hinder progress in creating the strategic triangle "Russia – China – 

India". At the same time, in order to balance the influence of China in Eurasia, it 

demonstrates a rapprochement with China’s geopolitical rivals, such as Vietnam and 

Pakistan. The relationship between Russia and Japan is complicated by territorial disputes 

around the affiliation of the Kuril Islands, which Tokyo considers to be northern territories 
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of the Japanese archipelago. Russia has recently demonstrated positive stability in relations 

with the DPRK while going through the crisis of relations with the West. In order to expand 

its presence in the Asia-Pacific region, it is actively trying to co-operate with Vietnam, 

where there remains the former Soviet military base in Kamran. Vietnam opposes the 

transformation of Camran into a fully-fledged naval base of any country. 

Russia has a strategy for restoring its influence, lost in the early 1990s, in Africa and 

Latin America, with the prospect of heading the countries of these regions as an anti-

Western geostrategic counterweight. Russia is also trying to implement its "geostrategy of 

return" to the "black continent" in the countries of North, Southeast and South Africa, 

among which are Algeria, Libya, Egypt, Sudan, Eritrea, Central African Republic, Ethiopia, 

Somalia, Mozambique, Angola, the, most of which once caught geopolitical interest of the 

USSR. Russia has big contracts for supplying weapons to African and Latin American 

countries and is involved in a number of energy projects, including the construction of 

nuclear power plants. As for Latin America in general, Russia considers Cuba, Venezuela, 

Nicaragua and partly Brazil to be its strategic partners and a springboard for further 

geopolitical and geo-economic influence in Latin America, as well as restrictions in the area 

of US influence. To improve its image in African and Latin American countries, which more 

or less sympathize with the RF, Russia has cancelled significant amounts of the so-called 

Soviet debts and provides free educational services for the immigrants from these regions 

as well as increases its information presence through the channel "Russia Today". However, 

the investment and financial potential of such global players as the US, the EU and China 

is significantly bigger than Russia’s, which can lead to its gradual displacement from the 

African and Latin American regions.   

Key words: geostrategy, geopolitics, the Russian Federation, expansion, aggression, 

empire, geopolitical confrontation, post-Soviet states, geostrategic vectors, geostrategic 

interests, regional geopolitical influence, global geopolitical influence.   
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ППО – протиповітряна оборона   

ПРО – протиракетна оборона 

РАН – Російська академія наук 

РЕВ – Рада економічної взаємодопомоги 

РЄ – Рада Європи  

РЛС – радіолокаційна станція   

РПЦ – Російська православна церква   

СБ – Світовий банк 

СДРБ – Союзна держава Росії та Білорусі 

СНО – Скорочення наступальних озброєнь (Договір про скорочення і   

обмеження стратегічних наступальних озброєнь) 

СРЮ – Союзна Республіка Югославія   

ФПГ – Фінансово-промислові групи   

ФСБ  – Федеральна служба безпеки  

ЦА – Центральна Азія   

ЦАЕС – Центрально-Азійське економічне співтовариство   

ЦАР – Центральноазійський регіон   

ЦСЄ – Центрально-Східна Європа   

ЧФ – Чорноморський флот 

ШОС – Шанхайська організація співпраці   

ЮНКТАД – Конференція ООН із торгівлі та розвитку 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена наростанням викликів національній 

безпеці України та глобальному сталому розвиткові, що постали унаслідок 

експансіоністської політики Російської Федерації, спрямованої на відновлення статусу 

наддержави шляхом посилення регіонального та глобального впливу. Росія задля 

реалізації своїх геостратегічних інтересів діє як з допомогою силових, так і гібридних 

(нелінійних, неконвенційних) методів у межах попередньо визначених геополітичних 

просторів. Реалізація стратегії керованого хаосу зумовлює системну кризу світопорядку 

та дедалі руйнує структуру глобальної безпеки. В умовах транзитивної світ-системи РФ 

намагається забезпечувати свій вплив переважно через проектування дестабілізації 

політичної й політико-економічної ситуації на різних напрямках та рівнях. 

Геостратегічним пріоритетом для Росії став пострадянський простір, де вона 

найактивніше культивує свої експансіоністські імперативи через втручання у внутрішні 

справи суверенних держав аж до воєнної інтервенції, що зокрема й зафіксовано в 

російських ключових основоположних документах із забезпечення зовнішньої політики 

та національної безпеки.    

Російська агресія проти Молдови, Грузії та України викликана неприйнятністю для 

Російської Федерації зовнішньополітичного курсу цих держав, що спрямований на 

зближення з європейськими та євроатлантичними структурами. З метою тиску на 

прозахідно налаштовані пострадянські країни Росія вдалася до збройної агресії з 

подальшим "заморожуванням" конфліктів та створенням на їх суверенних територіях 

квазідержавних утворень на кшталт ПМР, Абхазії, Південної Осетії тощо. Водночас 

такими діями вона домагається перетворення названих держав на "сіру" буферну зону 

безпеки між нею та ЄС і НАТО.   

Російська Федерація прагне поширення свого силового впливу за межами 

пострадянського простору. Так, через участь у сирійському конфлікті на боці 

авторитарного режиму Б. Асада, РФ демонструє свою роль глобальної держави, здатної 

поряд із США впливати на ключові проблеми міжнародної безпеки. Задля посилення 

своєї глобальної присутності Росія вдається до використання цілого набору новітніх 

інструментів, як от: пропаганда та дезінформація світової громадськості через соціальні 

мережі, російські та лояльні до неї ЗМІ з метою "м’якого" примусу світової громадськості 

до прийняття російської точки зору; підтримка проросійських та націоналістичних 

політичних сил у країнах Євросоюзу; втручання у виборчі кампанії пострадянських країн, 
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а також країн ЄС і США, зокрема й шляхом кібератак; координація власних 

геостратегічних інтересів з країнами Азії, Африки та Латинської Америки – передусім з 

тими, що перебували у сфері геополітичного впливу СРСР та наразі проявляють політичні 

симпатії до РФ, а також не сприймають політики глобального лідерства США.  

Тому, з метою захисту національного суверенітету, територіальної цілісності, 

збереження України у якості незалежної держави, та забезпечення стабільності 

світопорядку, необхідним є наукове розуміння та прогнозування подальших 

геополітичних дій Росії. Ситуація, що наразі склалася в міжнародній структурі безпеки, 

зокрема й унаслідок дій РФ, спонукає до експертного обґрунтування й вироблення 

колективної стратегії протистояння новим геополітичним викликам. Наразі надважливим 

завданням для провідних акторів міжнародних відносин, окрім протидії російській 

пропагандистській політиці та гібридній війні, є недопущення остаточного перетворення 

України, Молдови, Грузії, Сирії на точки розподілу геополітичних сфер впливу і появи 

нових розділових ліній в Європі та інших регіонах.   

Визначена актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлює розв’язання 

наукової проблеми, суть якої полягає в комплексному аналізі геополітичних інтересів та 

зовнішньої політики РФ, спрямованої на поширення її геополітичного впливу на 

локальному, регіональному та глобальному просторовому рівні шляхом створення 

трансконтинентального поясу нестабільності, що становить реальну загрозу для 

міжнародної безпеки.  

З метою вирішення наукової проблеми запропоновано авторську концепцію, яка 

полягає у обстоюванні позиції, що політика імперського експансіонізму є ключовою 

причиною неможливості перетворення Росії на демократичну державу з 

високотехнологічною ринковою економікою та неагресивною зовнішньою політикою, а 

також у доведенні хибності геостратегії РФ, спрямованої на реставрацію 

трансрегіоналізму, нової євразійської імперії та відновлення статусу наддержави через 

дестабілізацію транзитивного світового порядку на регіональному й глобальному рівні 

шляхом підтримання так званої Великої євразійської дуги геополітичної нестабільності, 

що постала унаслідок зіткнення інтересів провідних центрів сили та простягається від 

Балкан, йде через південний схід України, Південний Кавказ, Близький Схід аж до 

Африканського Рогу.    

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 

виконана в межах наукової теми Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка "Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 
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глобалізації" (затвердженої протоколом Вченої ради Університету № 13 від 20 червня 

2011 року) в рамках наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка "Асоціація як новий формат відносин 

України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний 

аспекти" (№ 16БФ048-01, номер державної реєстрації 0116U004782).     

Мета і завдання дослідження. Головна мета дисертаційного дослідження полягає у 

формуванні політологічного розуміння сутності і завдань реалізації геостратегії 

Російської Федерації на різних напрямках і рівнях, спрямованої на відновлення статусу 

наддержави, з’ясуванні та усвідомленні загроз і викликів, що постають у ході 

геополітичної активності Росії, а також передбаченні наслідків експансіонізму РФ і 

наукове доведення обмеженості її можливостей транзиту до набуття статусу глобального 

гравця через слабкість ресурсної бази, що втім не применшує ризиків для всього світу. 

Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних завдань:   

– проаналізувати теоретико-методологічні засади та основні російські геополітичні 

концепції задля визначення ступеня їх впливу на формування й реалізацію геостратегії 

РФ;    

– дослідити рівень взаємозв’язку внутрішньополітичного стану та процес 

формування геостратегії Російської Федерації;    

– схарактеризувати ресурсний та економічний стан забезпечення реалізації 

геостратегії РФ;   

– проаналізувати процес реалізації інтеграційних проектів Росією, що є механізмами 

забезпечення геополітичного впливу на пострадянському просторі, а також з’ясувати 

причини непопулярності таких об’єднань як для реальних держав-членів, так і 

потенційних учасників;    

– актуалізувати розуміння та ступінь ефективності для РФ неконвенційних та 

військово-політичних механізмів експорту нестабільності й конфліктів на 

пострадянському просторі;    

– визначити місце та роль України й інших пострадянських країн, які віддали 

перевагу євроатлантичному зовнішньополітичному вектору, в геостратегічних сценаріях 

Росії, спрямованих на створення "сірої" зони безпеки між пострадянським простором і 

НАТО;   

– простежити динаміку геостратегії відносин між РФ та США задля розуміння 

причин їхнього транзиту від зближення до протистояння, а також визначити ступінь 
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напруженості двосторонніх стосунків й аргументувати неспроможність здобуття Росією 

симетричного статусу щодо Сполучених Штатів;    

– з’ясувати специфіку забезпечення реалізації геостратегії РФ на європейському 

напрямку, а також довести безперспективність російської політики, спрямованої на 

дестабілізацію ЄС;   

– з’ясувати сутність, завдання та ступінь доцільності російської геостратегії в 

Близькосхідному регіоні, визначити ключові причини й можливі наслідки участі РФ у 

сирійському конфлікті й підстави активізації її зв’язків із провідними країнами регіону – 

Туреччиною та Іраном;   

– визначити геостратегічні пріоритети Росії на азійсько-тихоокеанському напрямку 

в контексті формування стратегічного трикутника "Москва – Пекін – Делі", 

проаналізувати перспективи створення антизахідного блоку за участю Росії, Китаю, Індії 

та інших країн цього регіону;   

– схарактеризувати африканський та латиноамериканський вектори геостратегії 

Росії, спрямовані на відновлення геополітичного впливу в цих регіонах задля послаблення 

глобальної присутності Заходу, побудови багатополярного світопорядку, простежити 

ступінь реалізації РФ геостратегічних завдань в Африці та Латинській Америці.   

На основі визначених мети та завдань, сформовано об’єкт дисертаційного 

дослідження, яким виступає геостратегія Російської Федерації, тоді як предметом даного 

дослідження є сутність, теоретичне підґрунтя, практичні механізми, напрямки й рівні 

реалізації геостратегії Росії, спрямованої на відновлення її статусу наддержави.    

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертації складають 

загальнонаукові і спеціальні методи дослідження геостратегічного виміру зовнішньої 

політики Російської Федерації.   

Дисертант у ході дослідження дотримувався передусім принципів об’єктивності, 

науковості, системності, наукової неупередженості, послідовності, конкретності та 

історизму, які забезпечили вивчення теоретико-методологічних дискурсів, процесів, подій, 

фактів і явищ, пов’язаних із формуванням і реалізацією геостратегії РФ у 

пострадянському та глобальному вимірах.    

При написанні дисертаційного дослідження було використано передусім 

загальнонаукові та філософські методи: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, абстрагування 

та моделювання. Так, лише детальний аналіз теоретичного та фактографічного матеріалу 

уможливлює чітке розуміння реалізації геостратегії зовнішньої політики Російської 

Федерації на всіх рівнях. Водночас застосування індуктивного та дедуктивного методів, а 
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також синтетичного методу дозволило дисертантові прийти до узагальнень та логічних 

висновків щодо сутності російської геостратегії. Гіпотетичний метод та метод 

моделювання дозволив стисло охарактеризувати та сконструювати сценарії можливого 

розвитку подій у процесі подальшої реалізації російської геостратегії по відношенню до 

окремих держав та регіонів.   

Системний підхід або принцип системності дозволив комплексно підійти до 

цілісного сприйняття і розгляду просторового виміру зовнішньої політики Росії, 

окреслити алгоритм формування її геостратегії, а також виявити ключові фактори впливу 

на російську політику загалом. Серед таких факторів зокрема виділено ресурсний 

потенціал забезпечення реалізації геостратегії РФ і взаємозв’язок внутрішньополітичного 

стану та формування геостратегії Росії. Водночас принцип системності дозволив 

визначити різнорівневі зв’язки Росії з державами пострадянського простору, зокрема й у 

рамках реалізації євразійських інтеграційних проектів, а також взаємини з провідними 

країнами світу – США, Китаєм, Індією та ін. Отже даний метод дав можливість зрозуміти 

структурний рівень формування російської геостратегії.   

Серед спеціальних політологічних та історичних методів дослідження виділимо 

термінологічний аналіз та логіко-семантичний підхід, які стали ключовими у з’ясуванні 

та визначенні найважливіших понять дисертаційного дослідження. Задля 

концептуального аналізу явищ геополітики та геостратегії було також застосовано 

принцип методологічного дискурсу. Даний принцип дав можливість дисертантові чітко 

розрізнити поняття геостратегії, геополітики, політичної географії тощо.    

У контексті аналізу специфіки методології варто виділити також соціологічний та 

психологічний методи, які було використано для аналізу соцопитувань, що здійснювалася 

різними інституціями з метою вивчення громадської думки відносно рейтингу лідера РФ 

та ставлення широких верств населення до образу Росії як великої держави-імперії чи 

нової ліберальної демократії, її суспільного сприйняття на пострадянському просторі та в 

світі, а також психологічного сприйняття росіянами США й Заходу в цілому. Водночас 

вказані методи були використані у контексті спроб аналізу ментальності росіян, 

дослідження колективного образу, суспільної поведінки, політичної активності, 

колективної та індивідуальної підтримки пересічним росіянином керівництва РФ і його 

політики на міжнародній арені.    

Також на основі методу компаративного зіставлення експертних оцінок вдалося 

виділити найоб’єктивніші характеристики російської геостратегії. Статистично-

аналітичний метод дозволив дослідити стан ресурсного забезпечення реалізації Росією її 
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геостратегії. Так, з допомогою даного методу було проаналізовано та сформовано цілісну 

картину демографічного стану Російської Федерації у розрізі скорочення її населення та 

причин, що зумовили дане явище. Комплексне використання порівняльно-статистичного 

методу та статистично-економічного підходу дозволило проаналізувати стан російської 

економіки, зокрема дані щодо зростання, спаду та її стагнації залежно від тенденції 

світових цін на енергоресурси. Також це дало змогу проаналізувати показники ВВП, 

частку Росії в світовій економіці, рівень зростання/спаду інвестиційних надходжень у 

російську економіку, експорт РФ на світові ринки енергоресурсів та озброєння. З 

використанням статистичних методів було досліджено політико-економічні процеси, які 

відбуваються у межах патронованих Росією "різношвидкісних" об’єднаннях, як от: СНД, 

ЄврАзЕС, МС, ЄАЕС та зроблено висновки про сумнівну доцільність подальшої 

інтеграції пострадянського простору. Врешті з допомогою такої методики було 

досліджено стан торгівлі Росії з великими державами, зокрема Китаєм, Індією, країнами 

Африки та Латинської Америки.   

Проблемно-хронологічний, історичний, ретроспективний та описовий 

(дескриптивний) методи було використано для аналізу конкретних історичних подій і 

політичних процесів, пов’язаних із формуванням геостратегії РФ та її реалізації. Дана 

методологія дозволила розглянути й проаналізувати в хронологічній послідовності різні 

аспекти геополітики (процесу реалізації геостратегії) Російської Федерації, спрямовані на 

закріплення нею сфер впливу на різних геостратегічних рівнях. Також за допомогою 

означених методів вдалося з’ясувати функціонування російської геостратегії на практиці 

та визначити її вплив на стан регіональної та глобальної безпеки. Задля розуміння витоків 

і природи сучасної агресивної політики Росії щодо інших суверенних держав було 

застосовано метод аналогії, який через звернення до подій радянської епохи дав 

можливість віднайти спільність у міжнародній поведінці СРСР та РФ як його спадкоємиці.   

Геополітичний метод або метод геополітичного аналізу застосовано для 

дослідження поведінки Російської Федерації у пострадянському та глобальному вимірах 

крізь призму відстоювання її геостратегічних інтересів. Зокрема використання вказаного 

методу дало можливість дослідити процес неконвенційної та військово-політичної 

експансії на пострадянському просторі та в різних регіонах світу. Також саме з допомогою 

геополітичного методу вдалося визначити процес формування й завдання 

геостратегічних конфігурацій "Росія – Азербайджан – Вірменія", "Росія – Китай – Індія", 

"Росія – Китай – США", "Росія – Іран – Туреччина" тощо.    
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Зрештою методика вивчення реалізації геостратегічних інтересів та забезпечення 

впливу держав на локальному (місцевому), регіональному та глобальному рівні 

передбачає створення нового методу у вигляді своєрідної концептуальної матриці з 

дослідження геостратегії та геополітики. Даний підхід передбачає обґрунтування 

сутності та реалізації геостратегії держав за наступною структурною схемою: аналіз цілей, 

геополітичного підґрунтя та ресурсних можливостей держави → реалізація 

геостратегічних інтересів держави в сусідніх регіонах (периферії) → забезпечення 

просторового впливу у географічно віддалених регіонах.    

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному аналізі 

теоретичних засад геостратегії РФ, дослідженні взаємозв’язку внутрішнього стану Росії 

та реалізації її геостратегічних інтересів, аналізі ресурсного забезпечення російської 

геостратегії, а також з’ясуванні алгоритму дій РФ щодо проектування впливу як на 

регіональному (пострадянському), так і глобальному рівні, що є підтвердженням 

наявності у Російської Федерації великодержавних амбіцій з відновлення статусу 

наддержави та участі у формуванні багатополярного світу. У ході дослідження автор 

отримав результати, які й формують новизну наукового дослідження та викладені у таких 

положеннях:   

Вперше:  

– обґрунтовано безпосередню залежність геополітичного статусу та 

геостратегічних можливостей Російської Федерації від рівня ресурсного забезпечення її 

зовнішньої політики. Зокрема територія та протяжність кордонів забезпечує 

трансрегіональну присутність РФ та статус євразійської держави, тоді як демографічний 

стан, економічна ситуація, науково-технічний ресурс, а також можливості ідеологічного 

впливу не створюють умов для проектування нею глобального впливу;  

– обґрунтовано висновок щодо неможливості у довготерміновій перспективі 

збереження геополітичного впливу РФ на пострадянському просторі, оскільки агресивна 

її поведінка дедалі змушуватиме нові незалежні країни зближуватися з альтернативними 

торговельно-економічними та безпековими структурами;   

– здійснено комплексний аналіз реалізації геостратегії РФ в Україні, що дало 

можливість окреслити коло потенційних викликів і загроз для національної і глобальної 

безпеки, а також визначити шляхи й сценарії протистояння теперішній політиці РФ, 

спрямованій на відновлення статусу надпотуги через дестабілізацію суверенних країн і 

транзитивного світопорядку;   
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– застосовано авторську інтерпретацію геостратегії Російської Федерації на 

глобальному рівні, що полягає у доведенні безперспективності її дій, спрямованих на 

відновлення статусу наддержави, головно через дестабілізацію транзитивного 

світопорядку.   

Удосконалено:   

– твердження, що попри зміну геополітичного статусу Росії унаслідок 

транзитивного переходу від наддержави з глобальними геополітичними можливостями, 

якою був СРСР, до регіональної країни, якою стала РФ у зв’язку з його крахом, незмінною 

для неї залишається експансіоністська стратегія, спрямована на розширення території та 

просторового впливу, зокрема й силовими засобами;   

– розуміння того, що незважаючи на значну внутрішню підтримку широкими 

верствами населення геостратегії російського керівництва, наявні ресурси не дають 

підстав вважати Російську Федерацію повноцінно великою державою глобального рівня, 

підтвердженням чого є депопуляція населення, демографічний дисбаланс регіонів, 

високий рівень корупції, сировинний характер економіки Росії, яка надто залежить від 

експорту сировини й енергоресурсів та їх ціни на світовому ринку, що зрештою 

позначається і на боєздатності армії;   

– уявлення про формування й реалізацію завдань інтеграційної політики РФ на 

пострадянському просторі, спрямованої виключно на посилення та закріплення її впливу, 

оскільки саме геополітичні інтереси Росії у СНД, МС, ЄАЕС та ОДКБ превалюють над 

економічними й безпековими та не дають країнам-членам цих організацій реальних 

преференцій;   

– розуміння ірраціональності агресивної політики Росії щодо окремих країн 

пострадянського простору, спрямованої на їх дестабілізацію задля утримання у сфері 

свого геополітичного впливу, та блокування процесу зближення з європейськими та 

євроатлантичними структурами;    

– розуміння безперспективності асиметричного протистояння Росії із колективним 

Заходом проти якого вона веде енергетичну, інформаційну та пропагандистську війну, 

зокрема й шляхом підтримки лівих, ультраправих (націоналістичних) та загалом 

популістських сил в ЄС, що виступають за вихід своїх країн з його лав;   

– висновок про неможливість реалізації стратегії формування геополітичного 

трикутника "Росія – Китай – Індія", а також хибність та ірраціональність намірів РФ щодо 

країн Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, спрямованих на колективне 

заперечення одноосібного лідерства США та Заходу за участю країн цих регіонів.     
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Дістало подальшого розвитку:   

– визначення понять "геостратегія", "геополітика", "геополітичний простір", 

"геостратегічний інтерес", на основі чого запропоновано авторське визначення дефініцій 

"геостратегія" та "геополітика" в емпіричному й теоретичному розумінні;   

– з’ясування динаміки й визначення подальших перспектив інтеграційних процесів 

на пострадянському просторі, що наразі формують геоекономічний та безпековий вплив 

Російської Федерації на сусідні країни;   

– актуалізація феномена гібридної війни, веденої Росією проти окремих країн 

пострадянського простору та інших держав, передусім країн-членів ЄС, а також США. 

Саме такий тип нелінійної агресії є абсолютно новим явищем у світовій політиці та 

потребує подальшого аналізу й вивчення задля протистояння сучасним викликам 

подібного штибу;   

– спростування геостратегічної здатності РФ щодо відновлення 

трансконтинентальної імперії на кшталт СРСР; подальшої участі у повноцінній 

підтримці авторитарних режимів географічно віддалених країн, на кшталт Сирії; 

забезпечення формування геостратегічної противаги США та колективному Заходу в 

цілому з числа таких великих держав як Китай та Індія, окремих регіональних 

близькосхідних гравців на кшталт Ірану та Туреччини, а також ряду латиноамериканських 

та африканських держав; формування забезпечення трансформації транзитивного 

світопорядку в цілому.     

Практичне значення одержаних результатів дослідження формується його 

актуальністю й новизною і полягає у можливості їх застосування в подальших наукових 

розвідках, прикладних чи навчальних цілях. Аналіз, зміст і висновки цього дослідження 

можуть стати основою для написання детальніших і узагальнюючих праць стосовно 

різних аспектів геостратегії та геополітики Російської Федерації у політологічному чи 

історичному викладі. Матеріали даного дослідження використовувалися автором у 

процесі розробки та викладання таких навчальних курсів як "Міжнародні відносини та 

світова політика", "Міжнародні інформаційні відносини", "Зовнішня політика України", 

"Цивілізаційні аспекти світової політики". Окремі розділи дисертаційного дослідження 

можуть бути використані в подальших розробках навчальних вузівських програм та 

нормативних лекційних і спеціальних курсів для підготовки фахівців політологічних та 

історичних спеціальностей, зафіксованих у відповідних каталогах та номенклатурних 

документах України.   
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Водночас основні положення й висновки дисертації окрім освітніх та 

дослідницьких інституцій можуть бути використані інформаційно-аналітичними 

структурами українських органів державної влади, зокрема таких, як МЗС України, 

Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, 

аналітичними центрами, а також посольськими, консульськими та іншими відомчими 

установами й різними організаціями.   

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були 

апробовані в численних доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових, науково-

теоретичних, науково-технічних та науково-практичних конференціях: Міжнародна 

науково-практична конференція "Полікультуротворча діяльність" (Київ, 24–27 березня 

2009 р.); ІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Авіа-2009" (Київ, 21–23 вересня 

2009 р.); Міжнародна науково-практична конференція "Полікультуротворча діяльність – 

2010" (Київ, 12–13 квітня 2010 р.); The fourth world congress "Aviation in the XXI-st century". 

"Safety in Aviation and Space Technologies" (Київ, 21–23 вересня 2010 р.); VI Міжнародна 

наукова конференція "Знаки питання в історії України: регіональний вимір" (Ніжин, 21–

22 жовтня 2010 р.); Міжнародна наукова конференція "Інформаційна безпека держави: 

теоретичний та практичний виміри" (Київ, 27–28 жовтня 2010 р.); Х Міжнародна 

науково-технічна конференція "Авіа-2011" (Київ, 19–21 квітня 2011 р.); VIІІ Міжнародна 

наукова конференція "Знаки питання в історії України: між традицією та модернізацією" 

(Ніжин, 5–6 квітня 2012 р.); V Міжнародна наукова конференція молодих учених "Дні 

науки історичного факультету – 2012" (Київ, 12–13 квітня 2012 р.); ІІ Всеукраїнська 

наукова конференція "Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні" 

(Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 р.); The fifth world congress "Aviation in the XXI-st 

century" "Safety in Aviation and Space Technologies" (Київ, 25–27 вересня 2012 р.); І–ІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Придніпровські соціально-гуманітарні 

читання" (Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.; Бердянськ, 17 травня 2013 р.); ІІ–V 

Міжнародна науково-практична конференція "Реструктуризація глобального простору: 

історичні імперативи та виклики" (Київ, 18 квітня 2013 р.; 24 квітня 2014 р.; 23 квітня 

2015 р.; 19 травня 2016 р.); IХ Міжнародна наукова конференція "Знаки питання в історії 

України: провінційний простір і час" (Ніжин, 19–20 квітня 2013 р.); ХІ Міжнародна 

науково-технічна конференція "Авіа-2013" (Київ, 21–23 травня, 2013 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція "Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в 

Україні і світі" (Київ, 31 травня – 1 червня 2013 р.); Всеукраїнська науково-практична та 

Міжнародна наукова конференція "І–ІІІ, VI–VII Міждисциплінарні гуманітарні читання" 
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(Київ, 3 жовтня 2013 р.; Київ, 26 лютого 2014 р., Київ, 6–7 червня 2014 р.; Київ, 22 грудня 

2017 р.; Київ, 21 листопада 2018 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю "Науковий діалог "Схід-Захід" (Бахчисарай, 12–13 жовтня 2013 р.); 

ІІІ–ІV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми 

соціально-гуманітарних наук" (Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.; 15 липня 2014 р.); 

Всеукраїнська наукова конференція "Третя хвиля" демократизація на теренах Євразії: 

досвід новітньої історії та виклики сучасності" (Київ, 20 березня 2014 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція "Право на інформацію в громадянському суспільстві" 

(Київ, 25–26 квітня 2014 р.); VIII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

"Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку" 

(Сєвєродонецьк, 15 грудня 2014 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

"Право на інформацію в громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки 

держави" (Київ, 22 квітня 2015 р.); Міжнародна науково-науково-практична конференція 

"Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки" (Львів, 15 травня 

2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 

вчених "Актуальні проблеми міжнародних відносин" (Київ, 22 жовтня 2015 р.); 

Міжнародна наукова конференція "Держави пострадянського простору в умовах 

формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи" (Київ, 19 листопада 

2015 р.); Міжнародна наукова конференція присвячена 25-й річниці розпаду СРСР "Крах 

Радянської імперії: анатомія катастрофи" Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський 

простір у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст." (Ніжин, 21–22 квітня 2016 р.); 

Міжнародна наукова конференція "Країни пострадянського простору: виклики 

модернізації" (Київ, 9 червня 2016 р.); Міжнародна науково-теоретична конференція 

"Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній 

сферах" (Київ, 20 жовтня 2016 р.; 19 жовтня 2017 р.); Міжнародна наукова конференція 

для студентів та молодих науковців "Європейська інтеграція: історичний досвід та 

політичні перспективи" (Ніжин, 20–21 жовтня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція "Трансформаційні процеси у сучасних міжнародних відносинах: 

політичні, безпекові і комунікативні аспекти" (Київ, 14 квітня 2017 р.); IV Заочная 

Всероссийская электронная конференция "Проблемы модернизации современного 

российского государства" (Стерлітамак, 21 листопада 2017 р.); ІІ Міжнародна наукова 

конференція "Україна і США: досвід та перспективи співпраці" (присвячена 25-річчю 

встановлення дипломатичних відносин) (Київ, 23 листопада 2017 р.); Міжнародна 

наукова конференція "Трансформаційні процеси на пострадянському просторі: 
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цивілізаційні засади, історичні етапи та перспективи" (Київ, 7 грудня 2017 р.); II 

International Scientific and Practical Conference "Modern Methodology of Science аnd 

Education" (Варшава, 19 лютого 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

"Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та 

нові можливості" (Київ, 26–27 березня 2018 р.); Всеукраїнська наукова конференція 

"Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки" (Київ, 29 березня 

2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна соціально-економічна 

система: парадигма, завдання і тенденції" (Ніжин, 27 квітня 2018 р.); Міжнародний 

науковий симпозіум "Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, 

методологія, практика" (Київ, 17 травня 2018 р.); Міжнародна наукова конференція 

"Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті 

інтеграційних та глобальних процесів" (Київ, 14 червня 2018 р.).   

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано здобувачем 

особисто, а всі результати роботи, сформульовані висновки і положення обґрунтовано на 

основі особистого доробку автора. Також всі авторські ідеї та гіпотетичні припущення 

належать особистого дисертантові. Для підтвердження власних суджень 

використовувались праці інших вчених та експертів, на які зроблено посилання.   

Публікації. За результатами дослідження дисертантом опубліковано 66 наукових 

праць загальним обсягом 65,94 д. а. (з них 65,94 д. а. належить особисто автору), у тому 

числі 1 індивідуальну монографію, в якій викладено основні результати дисертаційного 

дослідження, 1 підрозділ у колективній монографії, 38 наукових статей (24,87 д. а., з них 

24,87 д. а. – авторські), з яких 19 статей у наукових фахових виданнях України, 11 у 

закордонних виданнях та фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, 2 статті в інших виданнях України, що входять до наукометричних 

баз, 6 наукових статей апробаційного характеру та 26 тез наукових доповідей за 

результатами міжнародних та всеукраїнських конференцій.   

Структура і обсяг дисертації обумовлені визначеною метою, завданнями, 

об’єктом і предметом дослідження. Дисертація складається з анотації, вступу, 4 розділів, 

12 підрозділів, висновків до розділів та дисертації, списку використаних джерел (1365 

найменувань англійською, німецькою, польською, російською та українською мовами на 

113 сторінках). Робота містить 4 таблиці та 26 додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 565 сторінок, з яких основного тексту – 393 сторінки.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ І ДОКУМЕНТАЛЬНО-ДЖЕРЕЛЬНА 

БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Теоретико-методологічне обґрунтування геостратегії та геополітики Росії   

 

Перед тим, як стати до розкриття та обґрунтування теоретико-методологічних 

підходів геостратегії РФ, варто з’ясувати сутність основних геополітичних понять і 

категорій. За логікою геополітика походить від геостратегії, а тому ключовим завданням 

теоретичної частини є з’ясування співвідношення геостратегії і геополітики. Зауважимо, 

що геостратегія як продукт ухвалення рішень, покликана забезпечувати умови щодо 

збільшення могутності держав (у тому числі й Росії) за рахунок свого географічно-

просторового статусу. В той же час поняття "геостратегія" в науковій літературі 

трактується досить абстрактно, а його дефініція, як і у випадку з геополітикою, практично 

не сформульована у вигляді окремого студійного академічного визначення.   

Вважаємо, що під геостратегією слід вважати Велику просторову стратегію 

("Grand Spatial Strategy") передусім великих держав, котра є своєрідним алгоритмом 

планування забезпечення географії їх просторового впливу на локальному, регіональному 

та глобальному рівні (міжнародній арені). Саме тому слід розрізняти стратегію держави, 

яка може стосуватися планування та реалізації її політики у різних соціально-економічних 

сферах внутрішнього штибу на кшталт розвитку інфраструктури, охорони здоров’я, 

освіти, економічного розвитку в цілому тощо, зовнішньополітичну стратегію, яка 

стосується передусім дво- й багатосторонніх зав’язків з певним колом держав у різних 

сферах та зрештою геостратегію, що, як вже відзначалося, спрямована виключно на 

забезпечення впливу держави у рамках заздалегідь означених географічних просторів.    

Водночас, геостратегія окрім планування алгоритму здійснення просторового 

впливу на різних рівнях покликана координувати ресурсні можливості країни 

напередодні та у ході досягнення поставленої геостратегічної мети шляхом воєнної 

експансії, "м’якого впливу" або через поєднання цих двох компонентів, у результаті чого 

постає так звана "розумна сила" ("smart power") та здійснюється "гібридна війна" ("hybrid 

warfare"), яку активно веде Росія на всіх рівнях. Тож виходячи з того, що геостратегія 

може розумітися як еквівалент поняття планування майбутньої "експансії" зауважимо, що 

у минулих століттях геостратегія містила в собі переважно мілітаристський аспект 
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визначення реалізації воєнних дій у рамках певних географічних меж та впливу на їх 

перебіг низки просторових факторів. Однак, слід звернути увагу, що наразі масштабна 

війна у класичному розумінні є вкрай рідкісним явищем та засобом реалізації геостратегії 

держави і саме тому її вплив інколи забезпечується через завуальовані воєнні механізми, 

які поєднують у собі як силові, так і неконвенційний компоненти. Саме тому знаний 

британський історик і політолог П. Кеннеді зауважував, що проблема "великої стратегії" 

полягає у "спроможності вищого політичного керівництва консолідувати та використати 

усі воєнні та невоєнні елементи могутності держави з метою захисту та просування в 

умовах миру та війни довгострокових державних інтересів" [1174, p. 5].   

Доволі часто геостратегія розуміється як наука та мистецтво досягнення 

геополітичних цілей і завдань у просторовому і часовому вимірах виходячи з наявних 

ресурсів та інструментів сили, що є в розпорядженні держави або ж як політична наука, 

що окреслює засоби, методи досягнення геополітичної мети держави (групи держав) у 

межах конкретного географічного простору, а також сприяє збільшенню потуги її впливу 

у світі або ж, у разі кризових ситуацій, слугує алгоритмом мінімізації збитків і 

відновлення докризового стану [174].    

Британський професор П. Верньє вважає, що геостратегія поряд із геополітикою, 

розглядається як відношення до всеосяжного плану застосування переліку певних засобів 

(воєнних, політичних та ідеологічних), що сприяють досягненню конкретної поставленої 

мети шляхом здійснення впливу на інших учасників міжнародних відносин "враховуючи 

реалії міжнародної силової гри" [1353].   

Деякі науковці напряму пов’язують поняття геостратегії з військовою стратегією як 

складовою воєнного мистецтва, інші вбачають у ній прямий зв’язок із військовою 

картографією, треті характеризують геостратегію як практику реалізації можливостей 

держави для досягнення політичних цілей [481, с. 47]. Зокрема, відомий російський 

військовий аналітик та автор низки робіт у галузі геополітики й геостратегії О. Вандам 

(О. Єдрихін), (активна діяльність якого припадає на кінець ХІХ ст.) виокремлював 

цивілізаційну та військово-політичну геостратегію [76, с. 250]. Проте, зрештою, 

практично всі представники геополітичної думки сходяться на тому, що поняття 

геостратегії є значно ширшим за військову стратегію та базується на геополітичному 

суперництві і конкуренції, крайньою формою яких є збройний конфлікт.   

Теоретико-методологічним аналізом геостратегії держав займаються й українські 

науковці. Так, українська дослідниця С. Андрущенко розуміє геостратегію як розробку 
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механізму реалізації геополітичних інтересів суб’єктів геополітики на глобальному, 

регіональному, локальному рівнях в існуючій геополітичній структурі світу [16, с. 33]. Ще 

один український науковець А. Гольцов тлумачить геостратегію як галузь, що визначає 

головні цілі, завдання та принципи зовнішньої політики держави, а також займається 

плануванням державних дій, розробкою засобів і прийомів проведення політики на 

міжнародній арені [142, с. 22, 26]. Для С. Юрченка геостратегія виступає в якості 

фундаментальної основи зовнішньої політики, визначаючи її просторові пріоритети [1026, 

с. 75].   

Варто звернути увагу, що як російські, так і українські науковці, на відміну від 

західних вчених, пов’язують геостратегію із практичною діяльністю держави на 

міжнародній арені, безпосередньо розглядаючи її у контексті зовнішньої політики 

держави. Такий підхід, на думку автора, не враховує ключових аспектів стратегії 

просторової політики держави. Геостратегія заздалегідь визначає політику держави (що 

при цьому залежить від її географічного положення), спрямовану на зміцнення власної 

безпеки та головно – поширення та утримання просторового контролю у локальному, 

регіональному чи глобальному рівні з метою свого політичного, економічного, 

цивілізаційного чи культурного домінування. Одним словом, йдеться про планування 

реалізації просторової експансії держави у контексті встановлення домінування на різних 

рівнях в залежності від її ресурсних можливостей. Будь-яка експансія держави – 

економічна, культурна або інформаційна безпосередньо чи то опосередковано 

підкріплена військовою складовою, яка є атрибутом сили та інструментом тиску, шантажу 

тощо. Для прикладу, ядерна зброя залишається вагомим зовнішньополітичним 

аргументом держав у реалізації їх геостратегії, геостратегічних/геополітичних інтересів, 

досягненні геополітичних цілей, забезпечення безпеки тощо.   

Тим самим геостратегія передбачає постановку конкретних цілей і завдань на 

міжнародній арені відповідно до національної доктрини розвитку держави, концепції її 

зовнішньої політики, геополітики, стратегії нацбезпеки, ресурсних можливостей тощо. У 

той же час геостратегія, що пропонується державною елітою, а також реалізується 

органами держвлади повинна знаходити підтримку серед широких верств населення, в 

іншому разі її реалізація буде унеможливлена. Одним словом, для вдалої реалізації 

геостратегії інтереси верхівки і переважної більшості населення мають збігатися. Однак, 

геостратегія і стратегія зовнішньої, військової та безпекової політики держави зазвичай 
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містять розбіжності, оскільки геостратегія може доволі швидко змінюватися залежно від 

глобальної геополітичної кон’юнктури.    

Дещо рідше геостратегія репрезентується як інструмент національної, а в союзі 

держав – союзної геополітики. На думку російського фахівця у сфері безпеки А. Гушера, 

роль складових компонентів геостратегії відіграють національна стратегія і стратегічна 

географія [174]. Примітно, що геостратегія спрямована на розробку алгоритму 

ефективної здатності держави використовувати на міжнародній арені переваги наявних 

як силових, так і несилових факторів геополітичного простору задля досягнення своєї 

зовнішньополітичної мети. Також геостратегія, за твердженням української дослідниці 

К. Денисенко, покликана забезпечувати розробку так званих геополітичних кодів, які у 

свою чергу є оцінкою геополітичного простору за межами суб’єкта геополітики [185, с. 

6]. Водночас, геостратегія часто зводиться до визначення провідних векторів зовнішньої 

політики держави, спрямованих у підсумку на здобуття чи утримання контролю над 

конкретним геопростором. Разом із тим, геостратегія обслуговує потреби зовнішньої 

політики держави, визначаючи її магістральні напрями. Остання стосується також 

провідних напрямків економічної, культурної, демографічної та екологічної політики 

держави на міжнародній арені [142, с. 22, 26].   

Задля більш чіткого розуміння сутності поняття геостратегії варто окреслити її 

типологію. Геостратегію класифікують залежно від її типів та рівнів. Так, залежно від 

просторового критерію, російський науковець Ю. Тихонравов розрізняє такі типи 

геостратегії як: сухопутна, морська, повітряна та навіть космічна [853, с. 34]. В залежності 

від просторових та географічних масштабів можемо розрізняти такі рівні геостратегії як: 

локальна, регіональна та глобальна. Відповідно кожному типу держави властива своя 

геостратегія. Так малі держави можуть формувати та реалізовувати локальну 

геостратегію, спрямовану на реалізацію своїх інтересів у вузьких масштабах. Приміром, 

така геостратегія може бути спрямована на підтримку своїх нацменшин в сусідніх 

державах, як це можна спостерігати у випадку з Угорщиною, котра активно намагається 

впливати на свою нацменшину в Україні. Регіональні (середні) держави реалізують свою 

геостратегію у межах певного субрегіону, регіону чи регіонів, що, як правило, є 

географічно дотичними чи наближені в просторовому відношенні. Рідше геостратегічні 

інтереси середніх держав можуть виходити за межі так званих "своїх" регіонів. Скажімо, 

якщо Російська Федерація прагне максимально забезпечити свої інтереси та вплив 

передусім на пострадянському просторі як окремому геополітичному ареалі (зокрема й 
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через підтримку своїх співвітчизників в нових незалежних державах), то для США 

об’єктом їхніх геостратегічних інтересів є весь світовий/глобальний геополітичний 

простір. Отже, якщо малі та середні держави забезпечують свою геостратегію переважно 

на локальному та субрегіональному рівні, то великі держави – на регіональному, 

трансрегіональному та глобальному рівні.   

Російський фахівець у галузі геополітики К. Сорокін пропонує типізувати 

геостратегію залежно від форм її реалізації, виділяючи при цьому експансіоністську, 

поступкову (передбачає поступитися одному геополітичному гравцю перед іншим – 

більш потужним актором та допускає стискання сфери впливу і навіть скорочення 

фізичної території держави) та позиційну стратегію, спрямовану на консервацію статус-

кво чи, в крайньому разі, його основних позицій [818, с. 52]. Окремі дослідники виділяють 

ще й оборонну та відступальну геостратегію.   

На основі аналізу геополітичного дискурсу та типології геостратегії автором 

сформовано власне бачення та визначення цього поняття. Так, у емпіричному значенні, 

геостратегія розуміється нами як алгоритм реалізації геостратегічних інтересів, а також 

геостратегічної доктрини і просторових пріоритетів держави. Водночас, геостратегія є 

плануванням реалізації безпосередніх дій, спрямованих на коротко-, середньо- та 

довготривалий результат відстоювання своїх геостратегічних інтересів. У сучасному 

теоретичному розумінні та інтерпретації автора геостратегія – це передусім здатність 

держави досягати поставленої мети та розв’язувати завдання відповідно до їх постановки 

в межах конкретно означеного: економічного, інформаційного, гуманітарного та 

культурного (рідше географічного) простору з допомогою оптимального використання 

національної сили та наявних ресурсів. У спрощеному значенні, геостратегія виступає у 

якості геостратегічного планування, тоді як, наприклад, геополітика, геоекономіка, 

інформаційна геополітика, гібридний вплив та гібридна війна є безпосередніми 

механізмами реалізації геостратегії.    

Також на думку автора, співвідношення геостратегії, геополітики та зовнішньої 

політики може мати відповідне сходження, яке можна позначити у вигляді наступного 

алгоритму: "геостратегія → формальна (наукова, методологічна) геополітика → 

прикладна геополітика → зовнішня політика". Тривалий час існує твердження про 

спрямування прикладної геополітика на вирішення локальних чи регіональних проблем. 

Однак, автор схиляється до думки, що прикладна геополітика і є власне емпіричним її 

змістом та виступає у якості конкретного процесу досягнення поставлених державою 
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цілей за наявності у неї відповідних ресурсів, інструментів та механізмів. На відміну від 

зовнішньої політики, яка є передусім сукупністю відносин держави з іншими державами 

та недержавними акторами, прикладна геополітика визначається конкретним 

географічним простором, у межах якого і відбувається досягнення відповідних 

геостратегічних цілей, реалізація геостратегічних інтересів та власне поширення 

геополітичного впливу держави на інші об’єкти. Врешті, якщо геостратегія відображає 

взаємозв’язок геополітичного положення держави з її зовнішньополітичною стратегією 

та стратегією нацбезпеки, то геополітика – взаємозв’язок географічного положення 

держави з її політикою.    

До зазначеного варто додати, що прикладна геополітика заснована передусім на 

емпіричному аналізі її географічних, економічних, культурних та інших складових. Вона 

також приводить до підтвердження чи заперечення основних постулатів теоретичної 

геополітики. Водночас прикладна геополітика, як вважає американський професор 

Ф. Дебрікс, є насамперед конкретним процесом досягнення поставлених державою цілей 

[1104]. Також варто зауважити, що по-перше, нинішнє емпіричне розуміння геополітики, 

як зазначав, британський географ К. Флінт, представлено боротьбою з новими викликами 

на кшталт тероризму, а також боротьбою за поширення демократичних цінностей у 

всьому світі. По-друге, сучасна геополітика – це більше, ніж просто конкуренція за 

територію чи географічний простір, оскільки вона є також однією із форм світорозуміння. 

По-третє, геополітика – це більше, ніж просто війни між державами чи процес 

формування імперій, оскільки вона може передбачати також расові конфлікти в містах, 

обмеження прав жінок в окремих районах та державах загалом через панування 

патріархальних законів, дипломатію щодо зменшення викиду парникових газів тощо 

[1120, p. 13, 17].   

Не менш складним є дискурс щодо визначення поняття "геополітика", яка по суті є 

результатом та засобом реалізації геостратегії. Наразі відомо, що існує кількасот 

визначень поняття цього терміну, тому нами виокремлено та зроблено класифікаційний 

зріз найчастіше вживаних дефініцій, передусім західними вченими (Додаток Б). Технічно 

словосполучення "геополітика" є бінарним, оскільки містить дві словесні складові "gео" 

та "polis". У цьому випадку gео – означає земля, а polis – походить від терміна, що свого 

часу використовувався для означення самоврядування давньогрецького міста. Зважаючи 

на це, дослівно словесну конструкцію можна перекласти як політична організація землі, 

території або простору. Геополітика, як стверджує професор Гарвардського університету 
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Ч. Хаган, покликана забезпечити розробку стратегій зі зміцнення та територіального 

розширення держави, або ж хоча б для того, щоби запобігти її ослабленню [1148, p. 484–

486].   

Електронна енциклопедія "Britannica" визначає геополітику як аналіз географічних 

впливів на міждержавні відносини та "...як вільний синонім міжнародної політики" та 

"аналіз географічних впливів на взаємовідношення сил у міжнародних відносинах" [1114], 

тоді як у словнику сучасної англійської мови "Longman" геополітика тлумачиться як 

дослідження впливу географічного положення держави та населення на її політику [1206, 

p. 433]. У виданні "Encyclopedia International" геополітика визначається вже як 

дисципліна, що досліджує взаємозв’язок між континентальними і морськими ареалами 

та зовнішньою політикою держав [661]. Професор Мічиганського університету 

Дж. Штейнметц, у розміщеній в "Енциклопедії глобалізації" ("Encyclopedia of 

Globalization") статті "Геополітика", досить оригінально іменує її як своєрідний інтерфейс, 

що постав між двома різними онтологічними сферами – географією та політикою [1325].     

Варто розпочати з того, що класична геополітика чи не головне місце відводить 

боротьбі держав за нові території, а також питанню одвічного дуалістичного 

протистояння просторових сил-дихотомій – морської (таласократичної) та сухопутної 

(телурократичної) могутності, що ще в період античності, згідно цього концепту, знайшло 

втілення у протистоянні Афін і Спарти, а також Риму і Карфагену та згодом США й СРСР 

як морської та сухопутної імперій1. Також своєрідним базисом класицизму просторової 

політики є такі геополітичні образи-антоніми як "номос Суші" – "номос Моря".   

Отже, представники класичної геополітики акцентують увагу на тому, що 

потужність держави та її розвиток прямо залежать від географічних факторів, зокрема – 

континентального чи морського, центрального чи периферійного її положення, запасів 

корисних копалин тощо. Проте, в епоху холодної війни з появою ядерної зброї та 

                                                 
1 Взірцем класичної геополітики стали ідеї британського географа і політика Г. Маккіндера, який 

сформулював теорію Гартленда (від англ. heartland – "серцевинна земля") або теорія конкуренції між 

провідними державами (Додаток В, рис. 1). Г. Маккіндер надавав перевагу постулату Суші як 

вирішальному імперативу забезпечення глобального геополітичного впливу. Також Гартленд (Світовий 

острів, або осьовий регіон (pivot area)), згідно з маккіндерівською теорією, є своєрідною світовою 

географічною віссю, що охоплює історичний простір Росії, Східну та Центральну Європу на заході, а 

також Тибет і Монголію на сході. На противагу Г. Маккіндеру американський політолог Н. Спікмен 

запропонував теорію Римленду (англ. rimland – "дугова земля"), яка є своєрідною альтернативою теорії 

Гартленда. Римлендом передусім він назвав прибережну дугу Євразії, яку утворюють країни (Західної і 

Центральної Європи, Близького Сходу, Південної Азії та Далекого Сходу) у вигляді півмісяця, що оперізує 

Гартленд від заходу до південного сходу [411]. (Додаток В, рис. 2).   
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балістичних ракет як засобів її доставки знизився рівень природнього захисту морських 

чи сухопутних буферних (лімітрофних) зон. Саме з того часу на порядку денному окрім 

територіального панування постало питання захоплення ініціативи в повітряному та 

космічному просторі. Прикладом тому є проголошення у 1983 р. Сполученими Штатами 

програми стратегічної оборонної ініціативи (СОІ), яка передбачала побудову глобальної 

системи протиракетної оборони з елементами космічних озброєнь, за що отримала назву 

плану "зоряних війн".  

Поступово, з втратою класичного (силового) значення контролю над територією та 

боротьби за її розширення, відбувся перехід від класичної геополітики до геоекономіки, а 

згодом до геософії (філософії простору) та постмодерної геополітики. Як доводить 

індійський вчений С. Адхікарі, геополітика постмодерну мислиться ніби поза глобальним 

життям і дедалі більше "вислизає" за межі сучасної політичної карти – переважно через 

"прозорість" сучасних кордонів і "розмитість" національного суверенітету держав. Усе це 

обумовлено, на його думку, поширенням новітніх інформаційних технологій, новими 

можливостями ЗМІ, мережею бездротового зв’язку Інтернет, соціальними мережами 

тощо [1037, p. 41]. Сучасна геополітика супроводжується зазвичай інформаційним 

протиборством, культурною та цивілізаційною експансією, що у комплексі часто 

характеризується як "soft power". "М’яка сила" передбачає залучення 

конкурента/супротивника на власний бік, або в усякому разі, нейтралізацію його опору 

мирними засобами [117, с. 10].  

Концепт "soft power", як відомо, був запропонований професором Гарвардського 

університету Дж. Наєм (молодшим), який з огляду на наростання "ентропії сили" великих 

держав дає визначення поняття "м’якої сили", що трактується ним як спроможність 

досягти своїх цілей завдяки власній привабливості, а не через примус, силу чи тиск [1251, 

p. 8]. Іншими словами, "м’яка сила" базується на позитивному образі держави, її 

привабливості, симпатії, культурних цінностях тощо [1253, p. 46–48]. Тобто йдеться про 

впровадження відповідних ментальних цінностей в систему держави. Водночас Дж. Най 

зауважує про поєднання "м’якої" та "жорсткої" сили, проте жодним чином не 

протиставляє ці два поняття. Більше того, на їхній основі західний учений виводить нове 

поняття "smart power", або "розумної сили" [1250, p. 160–163; 1252, p. 179]. За ознак 

превалювання геополітики постмодерну, ключовим стрижнем якої стала глобалізація, 

класичні геополітичні образи ніби були підмінені модернізованими геополітичними 

дихотоміями, як от: "Захід – Схід", "Північ – Південь" [255, с. 14–15]. Водночас до форм 
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м’якого геополітичного впливу можна віднести економічні санкції, які вводяться з метою 

зміни агресивної поведінки держави, а також геокультурний влив в межах певного 

просторового ареалу (регіону), нації, народи та/чи держави якого є реципієнтами 

цінностей потужного геокультурного суб’єкта. Найоптимальнішим прикладом такого 

суб’єкта (джерела) впливу може бути колективний Захід, тоді як у якості реципієнта 

виступають всі суспільства, що приймають його цінності.   

Стає зрозуміло, що в епоху глобалізації боротьба за геополітичний простір 

виходить за суто географічні/територіальні межі і переходить в економічну й 

інформаційну площини, а тому дедалі йдеться про геоекономіку та інформаційну 

геополітику. Перша передбачає боротьбу за фінансові капітали, трудові та інтелектуальні 

ресурси, а також їх перерозподіл у межах певного економічного простору, у якій беруть 

участь не лише держави, але й транснаціональні корпорації (ТНК) як нові учасники 

міжнародних відносин. Другу розуміють насамперед як контекст боротьби за вплив на 

інформаційний/кіберпростір, або, іншими словами, мають на увазі боротьбу за "розум" і 

"серця" всіх без винятку соціальних категорій. Отже, боротьба дедалі розгортається за 

контроль не географічного, а економічного та інформаційного простору 

суперника/супротивника, що можна характеризувати як інформаційно-економічний 

експансіонізм.    

Одним із ключових факторів, що сприяв розвитку геополітики постмодерну, стало 

зниження ролі територіального експансіонізму та набуття важливості в поширенні 

геополітичного впливу таких інструментів, як фінансові потоки, мас-медіа й Інтернет. 

Парадигма новітніх інформаційних технологій заклала основу для повсюдної тотальної 

експансії у всі соціальні структури та спричинила загострення інформаційного 

протиборства, яке у свою чергу впливає на середовище безпеки у ХХІ ст. Філософія 

сучасних конфліктів базується насамперед на веденні інформаційних і гібридних війн, що 

вкотре робить актуальним змістовне поєднання "м’якої" та "жорсткої" сили [408].   

Війна з масовим використанням ЗМІ – це нова форма протистояння держав у межах 

визначеного інформаційного поля з метою подальшого маніпулятивного впливу на 

масову суспільну свідомість та управління нею, зокрема через формування віртуальної 

картини світу. Зрештою, для особистості наростає складність здатності чинити опір 

тотальним потокам масової інформації. У підсумку ЗМІ формують у свідомості людини 

своєрідний масмедійний симулякр [493, с. 136]. Виключна роль у інформаційній війні 

відводиться глобальному віртуальному простору, у якому власне й відбувається такий тип 
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протистояння через стирання межі між віртуальністю й реальністю, що формує підґрунтя 

для маніпуляції масовою свідомістю, рефлексивного управління вибором людини, 

створення імперативу керованого хаосу, провокування різного роду активності та 

заворушень тощо.    

Зрештою, виклад теорії інформаційного суспільства, теорії інформаційно-

кібернетичного простору, теорії масових комунікацій, як й освітлення сутності ведення 

інформаційних війн, досить докладно забезпечено західними вченими, такими як Д. Белл, 

П. Друкер, М. Кастельс, М. Маклюен, Й. Масуда, Д. Робертсон, Е. Тоффлер, Ю. Хаяші та 

ін. Тож можемо констатувати, що географічний фактор у класичному його розумінні 

(захоплення території) втрачає свою роль у сучасному визначенні та розумінні 

геополітики, а протиборство геополітичних суб’єктів дедалі зміщується з воєнної 

(конвенційної) до економічної та інформаційної (неконвенційної) площини. Отже, 

геополітичне протиборство в епоху постмодерну по суті зводить нанівець боротьбу в 

просторово-географічній площині, а контроль території воєнними засобами втрачає свою 

значимість. Однак РФ керується старими геополітичними постулатами для якої чи не 

головною імперською ідеєю залишається розширення території за рахунок сусідніх 

держав, прикладом чого стала анексія Криму, а також інспірація й створення нею 

невизнаних ПМР, Абхазії та Південної Осетії, самопроголошених Л/ДНР, які знаходяться 

під контролем і управлінням Росії.     

Загалом, геополітика іноді зводиться переважно до намагання встановити 

регіональну/глобальну гегемонію або власне до примата ресурсних можливостей самого 

гегемона. Зрештою, на думку багатьох теоретиків, в основу геополітики покладено саме 

державоцентризм, оскільки світовий простір є простором, вплив над яким здійснюється 

винятково державами [1307, p. 2].   

Водночас геополітика може виступати у якості мілітаризованої версії політичного 

реалізму, особливо у інтерпретації урядів, які прагнуть себе бачити представниками 

великих держав. Тому, популярний наразі в РФ політреалізм, апологетами якого 

вважаються Р. Арон, Г. Моргентау, К. Волтс, варто розуміти як еквівалент подальшого 

розвитку класичної геополітики. Великі держави є у своїй більшості егоїстичними 

акторами, а тому дозволяють собі діяти на свій розсуд переважно за рахунок інтересів 

малих держав [1040]. Зокрема Г. Моргентау зауважував, що будь-яка держава, проводячи 

свою політику у конкретному геополітичному вимірі, керується виключно своїми 

національними інтересами. А тому прагнення впливу та захист національних 
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(геостратегічних як для великих держав) інтересів є основними рушійними силами 

світової політики [780]. Загалом у реалістичній парадигмі геополітика розуміється як 

взаємовплив міжнародних політичних сил і географічних констант, а також постає у 

якості політики великих держав, що ведуть боротьбу за домінування.   

Теоретичний аспект геополітики відзначається, зокрема, тлумаченням її у якості 

науки. Приміром, у відомому довідковому виданні "Americana" геополітику висвітлюють 

як науку, що вивчає та комплексно аналізує географічні історичні, політичні й інші 

фактори, які взаємодіють і здійснюють вплив на стратегічний потенціал держави та 

міжнародні відносини [1133]. У проекті Концепції геополітичного розвитку РФ до 2050 р. 

геополітика характеризується як наука, що досліджує розвиток цивілізації в цілому 

комплексі всіх аспектів – ідеологічних, економічних, етнокультурних та інших у 

взаємозв’язку з конкретними географічними умовами. При цьому додається, що 

геополітика є, і наукою і сферою діяльності суспільства [486].  

Тривалий час учені намагалися оформити галузь знань про вплив земної поверхні 

на розвиток держав і всього людства. Зокрема, німецький географ К. Ріттер запропонував 

назвати таку галузь порівняльним землезнавством, тоді як його колега Ф. Ратцель 

політичною географією [1276]. В епоху класичної геополітики зазначена галузь 

розглядала держави в постійній динаміці та русі, а також у безперервній зміні 

взаємовідносин між ними [842].   

Західні вчені, серед яких С. Моісо, Дж. Егнью, Д. Шарп та інші, розуміють 

геополітику як прикладну науку – складову політичної географії, політології та 

міжнародних відносин, а також політичну практику, що об’єднує в собі унікальні 

комбінації влади, статусу та світового політичного простору [1238]. При всьому, 

геополітика може характеризуватися як світоглядна система, що обґрунтовує міжнародну 

політику держави [598].   

Категорія вчених, що вважає геополітику наукою, визначає об’єктом її дослідження 

планетарний простір (Земля як єдина соціально-природна сутність) або ж геополітичну 

структуру світу, представлену широким спектром територіальних моделей. Водночас до 

предмета геополітики відносять цивілізації та простори, розглядаючи які геополітика 

вивчає цілі, завдання, методи, способи і форми геополітичної діяльності [426]. Інколи 

предметом геополітики вважають взаємодію між геополітичними суб’єктами при 

врегулюванні світових і регіональних проблем, а також забезпеченні контролю над 

простором. У ролі спрощеного розуміння – предметом дослідження геополітики є 
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географія міжнародних відносин. При всьому, геополітика може характеризуватися як 

світоглядна система, що обґрунтовує міжнародну політику держави [598].   

Спектр проблем, який розглядає та інтерпретує геополітика як окрема галузь знань, 

є надзвичайно широким – починаючи з питань життєвого простору народів, закінчуючи 

дискурсом формування багатополярного світу та стійкого політичного, соціально-

економічного та духовного розвитку країн [598]. Виходячи з цього така розмаїтість 

об’єкта, предмета, а також спектру проблем дослідження не дає підстав вважати 

геополітику самостійною фундаментальною наукою.  

Певна група західних вчених, на кшталт британського політолога Н. Мегорана, 

інтерпретує геополітику у двох розуміннях: як просторово обумовлену стратегію у 

розв’язанні конкретних зовнішньополітичних і військово-стратегічних завдань, а також 

як політичну географію, що досліджує районування політичних процесів регіонального і 

глобального рівнів [1230]. Російська політолог І. Алексєєва запропонувала використання 

терміну "геополітика" у трьох смислових означеннях:   

– для аналізу міжнародного статусу країни у світі, ураховуючи географічні 

особливості її розташування;  

– для визначення сукупності правил, якими мають керуватися держави у здійсненні 

своєї зовнішньої політики; 

– для дискурсу аргументів щодо статусу країни у світі на основі застосування таких 

правил [8, с. 3–4].   

Також дослідниця інтерпретує геополітику у трьох формах (вимірах):   

– у теоретичній формі – як галузь політичної науки;  

– в ідеологічній формі геополітику розглядають як інструмент впливу на 

громадську думку чи маніпуляції нею; 

– у формі практичної геополітики – як процес досягнення геополітичних цілей у 

ході реалізації геополітичної стратегії держави [8, с. 3–4].   

Крім усього, геополітику можна визначати як окрему синергетичну галузь знань, 

що формується на стику політології, філософії, географії, історії, демографії, етнографії, 

соціології, військової справи тощо [8, с. 4].  

Варто відзначити, що український науковець А. Гольцов розмежовує поняття 

геополітики та геополітології як науки, що вивчає процеси виникнення, трансформації, 

"функціонування та взаємодії геопросторових політичних систем різних ієрархічних 

рівнів і розробляє прогнози їхнього розвитку" [141, с. 25–27]. У даному разі дослідник 
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ставить в центр політологію, яка має тісний синергетичний зв’язок з географією, 

економікою, соціологією, культурологією, екологією тощо.  

Загалом, геополітика як галузь спеціальних знань і просторових уявлень помітно 

відрізняється від фундаментальної чи прикладної науки, а тому значна кількість 

політологів усе ж не вважає її такою, зійшовшись на тому, що остання є своєрідним 

спеціальним і прикладним методом, а також моделлю інтерпретації та інструментом 

аналізу міжнародної ситуації, способом мислення, що пояснює процеси міжнародної 

політики [493, с. 5–6].  

Доречно з цього приводу підкреслює Д. Замятін, що "...геополітика є ані наукою, 

ані політикою – незважаючи на чітко заявлену цілеспрямованість геополітичної 

діяльності. У методологічному сенсі її вважають "когнітивним монстром", який, однак, 

періодично необхідний і бажаний, оскільки уніфікує цілеспрямовану когнітивну 

діяльність, згортаючи її у просторові образи. Геополітика, на його переконання, є 

проектною діяльністю і моделюванням простих за структурою географічних образів, які 

зазвичай слугують базою для наукової, політичної, державної і суспільної діяльності [256, 

с. 99].    

Зважаючи на це, геополітику можна розглядати радше як еквівалент філософії, аніж 

самостійну фундаментальну чи прикладну науку, оскільки саме філософія є способом 

розуміння явищ та процесів – у зазначеному випадку тих, які відбуваються в межах 

світового географічного простору. Отож доволі об’єктивним твердженням на наш погляд 

є те, що геополітика не повинна вважатися наукою (тим паче фундаментальною) в 

класичному розумінні, а бути лише окремою спеціалізованою галуззю знань, науковим 

напрямом у системі політичної науки та методикою виявлення зв’язку між географічним 

середовищем і міжнародною діяльністю держав.   

Назагал, можна констатувати, що у емпіричному (прикладному) розумінні, за 

визначенням дисертанта, геополітика – це просторово обумовлена політика держав, 

спрямована на закріплення стратегічно важливого впливу на глобальному, регіональному 

чи локальному рівнях та економічній, інформаційній, гуманітарній, культурній і 

цивілізаційній сферах. В емпіричному контексті геополітика розглядається нами також як 

процес реалізації геостратегії держави. У теоретичному ж баченні автора геополітика – це 

окрема міждисциплінарна галузь спеціальних синергетичних знань, що формують 

теоретико-методологічне розуміння і обґрунтування просторової політики й поведінки 

держав на міжнародній арені.    
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Важливим для усвідомлення сутності просторової політики держави є визначення 

поняття "геостратегічне положення держави". Під геостратегічним положенням держави 

розуміється насамперед її місце розташування на земній кулі й ті можливості, якими вона 

володіє виходячи з цього місця, для організації військового будівництва та здійснення 

комплексу широкомасштабних заходів щодо збройного захисту держави на випадок війни. 

Геополітичне положення держави залежить від її геополітичного оточення та середовища, 

розмірів території і ступеня захищеності кордонів, віддаленості/наближеності до 

найважливіших центрів сили, міжнародних комунікацій та осередків нестабільності. На 

відміну від геостратегічного положення геополітичне положення держави обумовлює 

характер включеності держави в систему міжнародних відносин, визначає її роль та місце 

в світовій політиці, а також способи і специфіку впливу на міжнародний клімат [99, с. 85–

86].   

Поняття "світовий геополітичний простір" формує геополітичну картину світу й 

охоплює як території всіх держав на міжнародній арені, так і простір світового океану 

разом із північним та південним полюсами, які також варто розцінювати як об’єкт 

геостратегічних інтересів великих держав. Власне геополітичний простір держави може 

бути визначений як сукупність регіонів, зон і сфер, на які поширюються її національні 

інтереси і де, виходячи з її сукупної національної потуги і балансу сил, що склалися, є 

реальні і потенційні можливості щодо реалізації цих інтересів [99, с. 80].  

Геополітичний простір структурно поділяється на геостратегічні регіони, які 

утворюються довкола держав або груп держав, які тим самим поширюють на них свій 

вплив та реалізують у їх межах власні геостратегічні інтереси. У свою чергу, держави 

формують ключову роль у світовій політиці й утворюють тим самим великий мегапростір, 

що входить до зони їхнього контролю та впливу. Освоєння геополітичного простору, як 

відзначає російський військовий політолог Я. Волков, відбувається шляхом встановлення 

різних форм контролю над ним, у тому числі: політичного, економічного, військово-

стратегічного, демографічного, релігійного, інформаційного, ідеологічного, 

технологічного, культурно-цивілізаційного тощо. Розширення та освоєння 

геополітичного простору відбувається нерівномірно, а відповідно до геополітичних 

векторів (у великих держав є завжди кілька геополітичних векторів) – напрямків силового 

впливу від центру геополітичного суб’єкта на периферійні регіони [99, с 82–83].   

Зауважимо, що українська професорка М. Шульга намагається розрізняти поняття 

простору та території, які ж звісно не є тотожними. Зокрема, простір охоплює як фізичний 
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простір (власне територію), так і географічне поле й існуючі в ньому географічні зв’язки, 

тоді як територія є розмаїттям просторів земної кулі з її сухопутною та водною поверхнею, 

надрами і повітряним простором, а також космічним простором [1009, с. 14].   

У кожного суб’єкта геополітики є ніби власний геопростір – поле своєї діяльності 

та відстоювання геостратегічних інтересів. Іншими словами, сфера впливу суб’єкта 

геополітики прямо пропорційно залежить від масштабу його інтересів та можливостей 

максимально впливати на геополітичний простір [1151, p. 34]. Водночас зауважимо, що 

значну геополітичну активність зазвичай виявляють великі та меншою мірою середні 

держави, тоді як малі, через обмеженість своїх геополітичних ресурсів, часто ризикують 

перетворитися на об’єкти геополітики чи ж лімітрофну зону. Автором же геополітичний 

простір розуміється насамперед як визначена сфера суперництва провідних світових 

акторів за домінування та просторовий (регіональний/глобальний) вплив.   

У період активності дискурсу класичної геополітики в ХІХ ст. її квінтесенцією була 

формула географічного середовища (простору), а основним типом ресурсів – природні та 

природно-соціальні, що тим самим підвищувало значимість захоплення чужих територій. 

Однак, сучасне геополітичне розуміння простору більшою мірою базується на 

постіндустріальних засадах, що можна зобразити за допомогою наступного алгоритму: 

"географічне середовище (простір) → ресурси → технології → масова свідомість → 

зовнішня політика". Не дивлячись на те, що держави продовжують свою політику та 

відносини у рамках конкретно окресленого географічного простору дедалі більшого 

значення поряд з ним набуває інформаційний простір [531, с. 14].  

Голландська професорка В. Мамадух та її колега професор Г. Дейкінк, роблять 

акцент на геополітичній складовій напередодні та під час ухвалення 

зовнішньополітичних рішень національними елітами, що тим самим визначає сутність 

геополітичних і геостратегічних інтересів [1220, p. 350–351]. Зауважимо, що поняття 

"геополітичний інтерес" і "геостратегічний інтерес" держави не тотожне розумінню 

національного інтересу, а є радше синтезованою його складовою. Поняття геополітичного 

інтересу як частини інтересу національного використовують переважно для зазначення 

політичних позицій держав та оцінки їх місця в системі міжнародних відносин. 

Передусім, геополітичний інтерес держави, як вважає І. Бєлашов, пов’язаний із цілями 

домінування та гегемонією у світі або в окремих великих регіонах, а також із протидією 

намаганням утвердити власне панування за рахунок приниження чи послаблення іншої 

сторони [31, с. 12–13]. Розуміння поняття геополітичного інтересу О. Маруєв пов’язує із 
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сукупністю інтересів держави у різних сферах діяльності системи міжнародних відносин, 

спрямованої на досягнення поставлених геополітичних цілей [518, с. 32.].    

Свою відмінність і специфіку має поняття геостратегічного інтересу. Німецький 

політолог і геополітик Е. Ян вважає, що головним геостратегічним інтересом будь-якого 

суб’єкта геополітики є його спроможність бути активним на міжнародній арені як 

заздалегідь визначеному геополітичному просторі, а також здатність проектувати силу і 

потужність, захищати власні національні, державні, коаліційні інтереси тощо. Таким 

чином, відбувається своєрідна трансформація та подальший експорт національного 

інтересу в геостратегічний [1032, с. 92]. Виходячи з цього автор дійшов думки, що як 

геополітичні, так і геостратегічні інтереси покликані виражати та обслуговувати потреби 

більшості населення держави – у тому числі громадян, політичних партій, громадських 

організацій тощо. В цілому ж забезпечення реалізації геополітичного інтересу 

відбувається у тактичній площині (короткостроковій перспективі), тоді як формування 

геостратегічного інтересу відбувається з розрахунку на його реалізацію в середньо- та 

довготерміновій перспективі.   

Автор розрізняє поняття "геостратегічний інструмент" і "геостратегічний 

механізм". Так, геостратегічний інструмент чи засіб ми розглядаємо у якості певного 

політичного явища, тоді як механізм є конкретним політичним процесом, що відбувається 

протягом певного відрізка часу за відповідних геополітичних обставин. Приміром, у 

загальному, абстрактному розумінні досягнення якоїсь геостратегічної мети може 

відбуватися за допомогою таких інструментів як війна, політичний, економічний тиск, 

"м’який вплив" тощо. В той же час у якості геостратегічного механізму виступає 

безпосередньо сам процес досягнення геостратегічної мети (поширення впливу держави 

над іншою країною або її частиною, певним регіоном чи встановлення гегемонії на 

глобальному рівні) за допомогою вказаних інструментів, що трансформуються за 

конкретних часових і просторових обставин у механізми та можуть застосовуватися як у 

сукупності, так і поодинці. Також відмітимо, що межа трансформації між поняттями 

"геостратегічний інструмент" і "геостратегічний механізм" є доволі розмитою, оскільки, 

скажімо, війна чи "м’який вплив" можуть розглядатися як у формі політичного явища – 

інструменту, так і у вигляді політичного процесу – механізму.   

Переходячи безпосередньо до теоретико-методологічного обґрунтування 

геостратегії Росії зауважимо, що перед нею здавна стоїть геостратегічна дилема щодо 

того: бути їй частиною Європи, чи самостійно створювати новий полюс впливу, 
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замістивши собою Візантію? Свого часу московські царі проголосили себе наслідниками 

візантійських імператорів (не нормандських Рюриковичів), що зумовило обґрунтування 

династичної лінії римських правителів. Як відзначав видатний британський історик 

А. Тойнбі, Росія ніби ставала спадкоємицею Заходу (Римської імперії) через спадщину 

Сходу (Візантійської імперії) [859, с. 495–496]. Саме тому Росії досить тяжко визначитися 

з остаточним вибором ідентифікації та зовнішньополітичної орієнтації, а дискурс у цьому 

ключі призвів до обрання "третього шляху", який покликаний підкреслити геополітичну 

рівновіддаленість та унікальність і самостійність Російської держави на міжнародній 

арені як такої, що не приєдналася ні до Сходу, ні до Заходу, а навпаки, сама акумулює в 

собі ці дві частини світу.   

У 1980-х – на початку 1990-х рр. після тривалої наукової та ідеологічної паузи 

відбулося поступове відродження євразійства через формування якісно нової течії, що в 

підсумку отримала назву "неоєвразійство". Євразійська система поглядів базувалася на 

східних витоках російської культури та стала альтернативою концепції західництва, а 

згодом і євроатлантизму як геостратегічного проекту США [414] 2 . Звернення до 

європейського й азійського начал, на думку багатьох політиків та ідеологів, має стати 

запорукою єдності та гарантом уникнення розпаду Росії з перспективою відновлення її 

геополітичної величі. Британський експерт Ч. Кловер відзначає, що євразійська 

ідеологема відстоювання та захисту геостратегічних інтересів на пострадянському 

просторі пов’язана з наростанням претензій РФ до участі "в побудові нового світопорядку 

як рівної серед інших потужних геополітичних гравців". До того ж, власну могутність РФ 

ототожнює із "статусом євразійської наддержави з її монопольним правом особливих 

інтересів на пострадянському просторі" [1090, p. 10].   

Центральною ідеєю євразійства, як відомо, є те, що його представники вважають 

Росію специфічним феноменом у світовій історії з особливим шляхом геополітичного 

розвитку. Виходячи з цього постулату, Росія є ні Європою, ні Азією, а виступає в якості 

окремого самобутнього світу – "Євразії", що й визначає її особливий – третій шлях 

зовнішньополітичного розвитку. Звідси випливає так звана ідея "серединності" 

("серединної Євразії" з її особливою природою, відмінною від Західної Європи та від 

                                                 
2Зародження євразійства як ідеологічної течії та геополітичного вчення розпочалося у першій пол. 

ХІХ ст. Остаточно ж євразійство як новий інтелектуальний і суспільно-політичний напрям 

геополітичного вчення сформувалося у 20–30-х рр. ХХ ст. в середовищі російських 

білоемігрантських кіл, представлених, зокрема, такими російськими вченими, філософами та 

письменниками як: Г. Вернадський, М. Алексєєв, В. Ільїн, Л. Карсавін, Д. Святополк-Мирський, 

С. Франк, Л. Шестов, М. Трубецькой, П. Савицький, Г. Флоровський, П. Сувчинський та ін.   
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Далекого Сходу), покликана обґрунтувати самодостатність Росії/Євразії як окремого 

"океана-континента" та євразійського геополітичного мосту між Заходом і Сходом [414]. 

Також Росія для євразійців є своєрідним синергетичним сплавом арійсько-слов’янської 

культури, тюркського номадизму та східного православ’я. Євразійським ядром, як 

вважають представники цієї течії, зокрема П. Савицького та М. Трубецького, є російсько-

тюркський субстрат, пов’язаний з імперією Чингісхана. Головною ж небезпекою для 

Росії/Євразії, на думку євразійців, які до того ж досить активно виступали проти 

європеїзації Росії, є романо-германська (західна) цивілізація [410, с. 62–73]3. Власне, саме 

ідея євразійства є за своєю сутністю імперською, оскільки передбачає побудову 

просторової самобутньої трансконтинентальної імперії, базованої на слов’янському та 

тюркському началі.     

Варто говорити про сучасне трактування геополітичних рамок Євразії, які досить 

мінливі й активно піддаються дискурсу. Російський економіст М. Головнін визначає 

Євразію як географічний ареал, що відповідає території колишнього СРСР, утім виводить 

із нього країни Балтії [136, с. 3]. Існує й ширше тлумачення поняття "Євразія". Так, згідно 

з геополітичною концепцією головного євразійського ідеолога О. Дугіна, євразійський 

простір, окрім сучасної Росії та країн колишнього СРСР, охоплює Фінляндію, частину 

Румунії, Монголію, Північний Афганістан, Синьцзян-Уйгурію та Маньчжурію. Окремі 

неоєвразійці також включають до Великої Євразії не лише Східну, а й усю 

континентальну Європу та АТР, тоді як класичне євразійство обмежувалося Східною 

Європою та Північною Азією/Євразією [538].   

Звідси випливає ідея євразійського центризму як світоглядного і політичного 

вектора, що має бути прийнятий за вісь геополітичного центру, який об’єднує в собі два 

континенти і три світові релігії. Загалом же Росія має для представників цього напряму 

лише євразійське майбутнє, а росіяни, як зауважує американський політолог і професор 

Рутгерського університету О. Мотиль, тут визначені як особливий народ, що формує 

самостійну систему, "...вписану в загальний планетарний баланс цивілізацій, культур, 

народів, релігій і держав". Щодо внутрішнього устрою Росії, у програмі чільне місце 

відведено управлінню її стратегічним потенціалом, яке має бути зосереджено в руках 

невеликої групи осіб (вищої ради) чи окремої особи – монарха, президента, вождя тощо 

[1242].   

                                                 
3Докладніше про це див.: Олег Кондратенко. Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської 

Федерації: монографія. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2017. [410, с. 62–73].  



53 

Від перших осіб РФ неодноразово лунали заяви про те, що свої національні 

інтереси на міжнародній арені Росія розглядає у широкому контексті формування нової 

світ-системи, тобто такої, де вона зможе найкращим чином забезпечити собі гідне місце 

[263, с. 5]. Однією з ключових ідей неоєвразійства як альтернативи атлантизму, на думку 

американського вченого Дж. О’Локліна, є те, що російський та інші народи (кавказькі, 

тюркські) євразійського простору об’єднані спільною долею та мають спільну мету в 

сенсі створення нової трансконтинентальної імперії. Ядром же цього особливого ареалу, 

звісно ж, є російський етнос. Одним із головних завдань для Росії, на думку євразійців, є 

консолідація центральноазійських держав, країн Близького Сходу та етнічних росіян 

пострадянського простору задля протистояння побудові однополярного світопорядку, а 

також проти атлантизму та мондіалізму [1256].   

Встановлено, що євразійська парадигма передбачає два імперативи поширення 

впливу – в межах Євразії – пострадянському просторі та у глобальному масштабі. Щодо 

пострадянського простору передбачається зосередження Росії на її унікальності та 

створенні загальноєвразійського простору на противагу західноєвропейському світу. 

Скажімо, В. Циганков відводить Росії лідерську роль та визначає її геостратегічні 

пріоритети, як от: відновлення та забезпечення статусу великої держави; повернення ролі, 

яку мали свого часу Російська імперія та СРСР; участь в ухваленні ключових 

міжнародних рішень у ролі одного із впливових центрів багатополярного світу [944, с. 3]. 

Стратегічним механізмом до встановлення контролю над пострадянськими країнами, на 

думку О. Дугіна, мала б стати активна підтримка у цих державах проросійських 

політичних сил з метою протидії їх входженню до сфери впливу Заходу. Категорично 

неприйнятним для неоєвразійців є вступ до НАТО України, Грузії, Молдови, 

Азербайджану чи Вірменії, в іншому разі РФ має відмовитися від ролі "гаранта" 

забезпечення територіальної цілісності зазначених держав. При всьому ідеологи Євразії 

застерігали щодо побудови однополярного світопорядку, за якого Росія опиниться 

оточеною кільцем держав, що перебувають під прямим впливом США та НАТО [224, с. 

55].  

У контексті глобального виміру євразійської парадигми, О. Дугін стверджує, що 

сучасний світ є біполярним: одна сторона – це євразійські континентальні держави на чолі 

з Росією, що схильні до авторитаризму, а друга – атлантичні держави, представлені США 

та Великою Британією, яким притаманний ліберально-демократичний устрій. 

Співіснування двох геополітичних блоків, вважають нові євразійці, є ірреальним [380]. 
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Тому О. Дугін, який обстоював до того ж ідею формування осі "Москва – Берлін – Париж" 

наголошував, що такі геополітичні актори, як ЄС, Японія, Іран та Індія разом із Росією 

можуть створити потужний клуб прибічників багатополярності та домагатися реалізації 

власного проекту майбутнього світоустрою. Водночас він намагається довести 

неспроможність США побудувати однополярний світопорядок в сучасній системі 

геополітичних координат [538].   

Росію О. Дугін бачив також в якості своєрідного координатора антиамериканської 

політики Китаю, Індії та Бразилії. У Тихому океані, згідно О. Дугіна, РФ має сприяти 

посиленню Японії, в Азії – посиленню Індії та Ірану, а ЄС має поширити вплив на 

арабський світ і Африку. Виходячи з означеного, в євразійстві здебільшого робиться 

акцент саме на створенні альянсів з тими державами, які рівною мірою зацікавлені в 

захисті власних геостратегічних інтересів на тлі протистояння атлантистському 

універсалізму й утвердження одноосібного панування США і НАТО [224, с. 55]. В 

інтересах РФ, як вважає О. Дугіна, є також обережна підтримка антиамериканських 

настроїв у Південній і Центральній Америці. Провідний російський ідеолог євразійства 

пропагував також створення такого собі імперського блоку, де б Росія зайняла ключову 

позицію поряд з такими імперськими об’єднаннями, як Європейська імперія на чолі з 

Німеччиною, Тихоокеанська імперія на чолі з Японією, Середньоазійська імперія на чолі 

з Іраном та, власне, євразійська імперія на чолі з Росією [222]. Тому О. Дугін у ході свого 

дискурсу піднімає Росію на значно вищий рівень, який би забезпечив її перехід від суто 

трансконтинентальної (Євразійської) до глобальної імперії шляхом об’єднання 

імперських просторів у своєрідну конфедерацію. Така імперія покликана протистояти 

іншим імперським центрам, передусім США. Зрештою О. Дугін пропонує комплексний 

підхід і багаторівневу систему блоків та розділяє потенційних партнерів Росії на три 

категорії:   

– ЄС, Японія, Іран, Індія (економічно-технологічне спонсорство і політико-

стратегічне партнерство на півдні);   

– Китай, Пакистан, арабські країни (зацікавлені у багатополярності, але не є 

симетрично-взаємодоповнюючими для Росії); 

– країни третього світу, щодо яких Росія має вести диференційовану політику, 

сприяючи їх геополітичній інтеграції до зон, контрольованих потужними партнерами 

Росії по євразійському блоку [222].   
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У євразійстві як науково-методологічній течії, на думку відомого американського 

геополітика і економіста Р. Каплана, сформульована сентенція про те, що Росія завжди 

була сухопутною, континентальною імперією, та на відміну від Іспанської чи Британської 

морських колоніальних держав, а також новітніх економічних імперій – Японії та США, 

постійно розширювала свої сухопутні володіння шляхом відкритої експансії [1170, p. 

155–160]. Більше того, Росія для представників євразійства є особливим типом цивілізації, 

своєрідним синтезом арійсько-слов’янської культури, тюркського кочівництва і 

православної традиції [994].   

Автор стверджує, що ключовим питанням для російських державників стала не 

побудова нового суспільства, а потужної держави як запоруки успіху та збереження 

цілісності Росії. Державники, на відміну від лібералів і поміркованих консерваторів, 

виступали на захист життєвих інтересів Росії у близькому зарубіжжі, а також за визнання 

сили як ключового інструмента в міжнародних відносинах. Зокрема, російська історик, 

політична та громадська діячка й представниця державницької геостратегічної лінії 

Н. Нарочницька вважає, що Росія має відчувати себе лідером східнослов’янського світу 

та відстоювати його геостратегічні інтереси. При цьому вчена зауважує, що в боротьбі за 

поствізантійський, як і за євразійський простір, де має домінувати Росія, відбувається 

зіткнення інтересів православної, латинської та ісламської цивілізацій [564, с. 238–240]. 

Дослідниця є певною мірою прибічницею ізоляціонізму в російській зовнішній політиці, 

особливо коли це стосується західного геополітичного вектора. Аналізуючи геостратегію 

РФ, Н. Нарочницька в ролі нової зовнішньополітичної орієнтації пропонує стриманість і 

відмову від участі в європейських справах, окрім тих, що безпосередньо стосуються Росії 

[175]. Саме про таку політику Росії мріяв філософ і соціолог М. Данилевський. Водночас 

російський дослідник С. Хатунцев виступає з ідеєю створення так званої "євразійської 

квадриги" – стратегічного союзу Росії, Китаю, Індії та Ірану – як антизахідного 

контральянсу [934].   

Відповідно до євразійської парадигми геополітики, Росія на тлі протистояння між 

Заходом та ісламським світом має залишатися самостійною цивілізацією зі статусом 

великої держави, що займає значну частину географічної Євразії [800]. Саме на основі цієї 

ідеології російський політикум якийсь час намагався обґрунтувати стратегію реінтеграції 

Євразії, реалізація якої замістила би два попередні геополітичні проекти (Російська 

імперія та СРСР), що зазнали краху. Загалом же євразійство С. Хатунцевим розглядається 
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як альтернатива глобалізації/вестернізації, противага атлантизму/мондіалізму, західному 

лібералізму та американським цінностям [934].  

Євразійство несе в собі переважно імперський концепт і цілковито відкидає ідею як 

демократії, так і національної держави, а взаємовідносини між народами майбутньої 

мегаімперії, на думку представників цього напряму, мають відбуватися за участі 

жорсткого централізованого керівництва [221]. Відродження Росії як великої держави 

євразійці бачать винятково через побудову імперії та новий євразійський порядок [995, с. 

115]. На думку Л. Косикової, РФ мала б реінтегрувати пострадянський простір за 

наднаціональним і політико-економічним принципом на кшталт ЄС [444]. У той же час 

Л. Косикова виділяє три підходи до вибору довготермінової стратегії інтеграційного 

розвиту пострадянського (євразійського) простору:   

– за першим пріоритет надається винятково двостороннім відносинам в 

економічній сфері;  

– за другим на пострадянському просторі варто формувати євразійський 

економічний союз із елементами блокового протекціонізму як засобу обмеження 

зовнішньополітичної конкуренції; 

– за третім наголошується на поєднанні двосторонніх і багатосторонніх зв’язків та 

наявності компромісних форм інтеграції у світову економіку через дво- і багатосторонні 

угоди та спільні економічні простори [443–444].  

Попередньо можна зробити висновок, що євразійська парадигма у межах СНД 

охоплює дві паралельні інтеграційні лінії: слов’янську (православну) і тюркську 

(ісламську) і саме остання покликана робити їх взаємодоповнювальними, оскільки 

базується на рівноправності всіх народів.   

Вважається, що Росія та низка впливових регіональних акторів будуть змушені 

зближуватися перед спільними викликами і загрозами. Російські геополітики 

виокремлюють кілька варіантів євразійських континентальних альянсів. При цьому 

звертається увагу на соціалістичний Китай як на головного стратегічного партнера Росії 

в Азії, а також осмислюється позиція щодо російсько-індійської вертикалі співпраці.  

Питання стратегічних союзників для Росії є більше глобальним, аніж локальним. 

Зокрема, новими євразійцями пропонувалося, що Росія має поширити зону свого впливу 

на геополітичну дугу Південно-Східної Європи, більшою мірою на православні країни, 

як от: Румунію, Болгарію, Македонію, Сербію та Грецію. Саме тому паралельно в 

російських політичних та ідеологічних колах виникла ідея Великого євразійського союзу, 
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який би, окрім країн колишнього СРСР, передбачав на порядок ширшу інтеграцію за 

рахунок Китаю, Індії, Ірану й інших держав Європи та Азії [657]. Водночас РФ має, на 

їхню думку, сформувати систему двосторонніх військово-політичних альянсів з іншими 

полюсами сили, такими як ЄС, Китай, Індія, Іран, Туреччина, Пакистан, Бразилія, Ізраїль 

тощо задля стримування планетарних геополітичних амбіцій США [222]. Врешті, саме 

такі позиції неоєвразійців вплинули на формування та реалізацію Росією політики щодо 

формування геостратегічних комбінацій на кшталт глобального трикутника "Росія – 

Китай – Індія" та регіональної осі "Росія – Іран – Туреччина" на Близькому Сході 

(Додаток Г).     

Зрештою, можна стверджувати про своєрідну сумбурну еклектичність 

неоєвразійства, яке поєднало в собі імперський та до певної міри радянський дискурс 

антиамериканізму, помножений на культ православ’я і російський месіанізм з певним 

вкрапленням правих ідей та шовінізму геополітичних постулатів К. Гаусгофера, якими 

керувалися очільники Третього рейху. При всьому не викликає здивування те, що деякі 

ідеї євразійства лягли в основу доктринальних документів РФ, а імператив 

багатополярності, який вже біля двадцяти років супроводжує російську геостратегію чи 

не вперше був озвучений О. Дугіним та іншими прибічниками неоєвразійства [377].     

Досить нестандартними є погляди на формування геостратегії Росії геополітика 

В. Цимбурського, який намагався узагальнити свої думки в ізоляціоністській концепції 

"Острів Росія". Росія, на його думку, – це великий континентальний острів (Росія – 

Атлантида), що простягнувся від романо-германського ареалу на Заході й до Китаю на 

Сході. Він доводив, що Росія попри розпад СРСР не втратила своєї геополітичної ваги, 

оскільки займає левову частину "острова Євразія". Учений розглядав російські 

геополітичні моделі у їх взаємозв’язку з різними циклами імперської експансії Росії, а в 

ширшій перспективі – із ритмами її цивілізаційного розвитку [947].   

Згідно з концептом В. Цимбурського, територіальні розміри, які тепер займає Росія, 

відповідають географічним межам XVII ст. та є, на його думку, оптимальними. На відміну 

від деяких прибічників євразійської концепції В. Цимбурський пропонує стратегію 

дистанціювання як від Заходу, так і від Сходу та зосередитися, в умовах прискорення 

глобалізації, на розвитку таких малозаселених регіонів "острова" як: Урал, Сибір, 

Далекий Схід, а також відмовитися від експансіоністської політики щодо Європи [888].  

Виходячи з позицій ізоляціоністської концепції, В. Цимбурський стверджує, що 

Росії задля свого геополітичного виживання потрібно насамперед "відрізати" себе від 
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Європи та відкинути намагання копіювати західну модель внутрішньо- та 

зовнішньополітичної поведінки. Вчений доводить, що Росія, яка простяглася від Тихого 

океану до своїх нинішніх західних кордонів відділена від інших цивілізацій – Євро-

Атлантики, Китаю, арабо-ізраїльського мусульманського світу, смугою так званого 

Великого Лімітрофу – тобто ланцюгом територій, населених народами, які не належать 

до жодної з існуючих цивілізацій 4 . В даному випадку може йтися про смугу нових 

незалежних держав, що утворилися після розпаду СРСР.   

Головним завданням для Росії В. Цимбурський вбачав нейтралізацію можливостей 

потенційної небезпеки по периметру російських кордонів (окрім північної їх частини, 

захищеної льодовиками) у рамках так званого Великого Лімітрофу. Саме Лімітроф, згідно 

з його концепцією, виокремлює Росію та надає їй риси своєрідного острова всередині 

Євразійського континенту. Посилення російського впливу на формування світового 

порядку має здійснюватися шляхом перетворення РФ у Тихоокеанський плацдарм 

Євразійського материка, який був би не просто міжцивілізаційним, 

трансконтинентальним мостом, а своєрідним ядром/модератором інтеграційних процесів 

на євразійському просторі та в АТР [949].   

Такі науковці, як от В. Пантін, О. Панарін, Б. Єрасов, І. Орлова, М. Титаренко, що 

представляють академічну гілку євразійства, обстоюють ідею геополітичного і 

цивілізаційного поліцентризму, засновану на критичному ставленні до загальнолюдських 

цінностей. Сучасна Росія, на їх думку, може зберегтися лише в умовах багатополярного 

світу. Загалом же ідея багатополярності стала "священною коровою" і для тих 

представників російського політологічного дискурсу, які чимдалі більше розуміли 

примарність ідеї наддержавності для нової Росії [498, с. 10–12]. Тим часом, сучасна 

дослідниця євразійства К. Мяло вважає, що "євразійський проект лише сприятиме 

закріпленню при владі туранських еліт, що призведе до знищення православної Росії" 

[556, с. 106]. Ще одні представники цього напряму К. Смирнов і О. Катаєва відносно 

лояльно ставляться до мусульманського світу, однак "їх насторожує євразійська ідея 

віддалення від слов’янства і зближення Росії зі Сходом" [795, с. 77]. Водночас вони 

виступають за створення всеслов’янського економічного союзу, де в кожній із держав-

                                                 
4Згідно з В. Цимбурським великий міжцивілізаційний пояс (Лімітроф) тягнеться від Прибалтики 

через Східну Європу й, охоплюючи Кавказ, пострадянську Центральну Азію і так звану стару 

Тибет-Синьцзян-Монгольську Центральну Азію, закінчується в Кореї. Він констатує, що 

зазначений пояс територій-проток відокремлює Росію від силових центрів, що сформувалися на 

платформах інших цивілізацій [949].   
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членів "будуть перебувати в обігу власні національні валюти, а задля розрахунків за 

межами союзу буде використовуватися конвертований рубль" [795, с. 123]. Звертаючись 

до робіт О. Дугіна, А. Шеховцов пропонує ідею, згідно з якою вся Земна куля має бути 

поділена на три частини/сфери – "Світовий острів" (головним чином США та Велика 

Британія), Євразію (Центральна Європа, Росія та Азія) та Прикордонну зону (держави-

лімітрофи між Євразією та "Світовим островом") [995, с. 113].   

Російський методолог геополітики К. Гаджиєв намагається довести, що в умовах 

формування поліцентричного порядку світ зіштовхнувся з новими викликами, серед яких 

міжнародний тероризм, світова бідність, множення локальних і регіональних конфліктів, 

виникнення нових ядерних та порогових держав, поширення соціальної маргіналізації 

тощо. Тим паче, на його думку, що конкуренція між різними світовими акторами буде 

лише посилюватися та набуде складнішого і більш багатоаспектного характеру [117].    

Зрештою, можна констатувати, що за чверть століття, маючи колосальний 

інтелектуальний потенціал, Росія так і не спромоглася сконструювати свою національну 

ідею, обмежившись євразійським проектом, який не може навіть перетворитися на 

повноцінний дискурс інтелектуалів [552]. Саме тому з моменту відродження 

популярності євразійство зазнало об’єктивної критики. Ще в середині 1990-х рр. 

розгорнувся дискурс щодо доцільності реанімації євразійської ідеї, оскільки остання 

сприяє переорієнтації Росії переважно на схід та фактично повністю нівелює її 

європеїзацію. Чи не головним у євразійському концепті є акцент на імперському векторі 

зовнішньополітичного розвитку Росії, що навіть російським академічним експертом 

О. Арбатовим визнано як тупиковий шлях. Він вважає, зокрема, що механізмом 

уникнення Росії від розпаду та колапсу державності є "перехід до інноваційної моделі 

економіки, нерозривно пов’язаної з розширенням демократичних інститутів і норм, а 

також будівництвом громадянського суспільства" [21, с. 127].   

Очільник Московського Центру Карнегі Д. Тренін, зі свого боку, акцентує на тому, 

що євразійська ідея є нездійсненною, зважаючи на те, що сучасна Росія не володіє 

матеріальною базою та ресурсними можливостями для особливого шляху розвитку. Він 

також зауважує: за своїм походженням і культурою Росія залишається європейською 

державою, а тому вона є сходом географічним, утім жодним чином не цивілізаційним [872, 

с. 59–60]. Тож Росія, на думку вченого, має відмовитися від євразійства й імперських 

амбіцій та, з огляду на ідентифікацію себе з європейською цивілізацією, активізовувати 
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західний геополітичний вектор з метою побудови демократичної, правової та економічно 

розвиненої держави, у тому числі через проведення антикорупційних реформ.    

Методологічний аспект формування російської зовнішньополітичної стратегії 

окрім позицій ідеологів та вчених чітко характеризує риторика політиків першого 

ешелону в РФ. Окрема увага після розпаду СРСР приділялася російським керівництвом 

відносинам із Заходом у період реалізації геостратегічної парадигми 

американоцентризму/атлантизму чи так званої "доктрини Козирєва". Тодішній очільник 

МЗС РФ А. Козирєв, який представляв лібералів і західників, у 1992 р. наголосив, що 

Москва відмовляється від глобальної зовнішньої політики, а її інтереси зосереджуються 

на сусідніх із Росією країнах та в СНД [337, с. 38]. Інакше кажучи, йшлося про зміну 

стратегічних імперативів у контексті забезпечення переходу від радянської зовнішньої 

політики до російської та її цілковитої деідеологізації.    

У першій половині 1990-х рр. – періоду так званого романтизму в зовнішній 

політиці та геостратегії Росії, її керівництву важливо було вирішувати надскладне 

завдання щодо "вбудовування" Росії в міжнародне середовище, яке різко змінилося із 

завершенням холодної війни, намагаючись при цьому звести до мінімуму неминучі 

втрати. Загалом "доктрина Козирєва" стала фактичним відображенням настроїв 

ліберально-демократичних сил, які щойно прийшли до влади і розраховували на 

динамічну переорієнтацію Росії на Захід, входження до їхнього клубу, а також на швидке 

перетворення РФ із "хворої людини Євразії" у процвітаючу державу з ринковою 

економікою [1186, p. 11].  

Задля налагодження та стабілізації відносин із Заходом Росії необхідно було 

забезпечити передусім партнерські зв’язки із США. Зрештою, А. Козирєв у відомому 

часописі "Foreign Affairs" наголошував на неприпустимості відмови від стратегічного 

партнерства із США, оскільки це, за його словами, означатиме втрату історичної 

можливості для сприяння формуванню демократичної, відкритої та стабільної Росії в 

нестійкому постконфронтаційному світі [1187, p. 59]. Все ж чи не головною причиною 

акцентування на зв’язках Росії із Заходом стала тоді необхідність отримання фінансової 

допомоги та кредитів від МВФ за умов тяжкого фінансово-економічного положення в 

Росії. Врешті, як відомо, ідеї А. Козирєва швидко втратили свою популярність на тлі 

розчарування російським істеблішментом та суспільством західним геостратегічним 

вектором РФ. Причиною тому стали завищені очікування від Заходу відносно надання РФ 
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масштабної фінансової допомоги та швидкого її входження до клубу високорозвинених 

держав.    

Так, вже у 1992 р. Рада із зовнішньої і оборонної політики РФ у своїх "серпневих 

тезах" здійснила напівофіційну атаку на стратегію атлантиської (прозахідної) орієнтації 

Росії, у тому числі й на МЗС РФ, очолюване А. Козирєвим. Зокрема було наголошено на 

небезпеці такої односторонньої політики Росії та пропонувалося замінити її на 

пропагування стратегії захисту національних інтересів як великої держави [1038, p. 66]. 

Останнє означало по суті початок переходу до імперської парадигми формування та 

реалізації стратегії зовнішньополітичного курсу Росії.   

Більшість лідерів Росії обстоювали багатополярний устрій, у якому їхня держава 

має отримати статус одного із геополітичних центрів впливу на міжнародні та безпекові 

процеси. Уже в 1992 р. тодішній спікер парламенту РФ Р. Хасбулатов, що відзначив зміну 

біполярності поліцентризмом, виступав при цьому проти перебільшення міжнародного 

статусу РФ та акцентував увагу на відмові від стереотипів біполярності. Уже тоді ним 

відводилося особливе місце відносинам із пострадянськими державами на тлі розвитку 

стосунків з такими провідними центрами впливу, як США, Китай, Індія, Японія, 

Європейська співдружність. Р. Хасбулатовим порушувалася проблема статусу 

російськомовного населення в нових незалежних державах, оскільки саме із цим 

пов’язувалася ґенеза міжетнічних конфліктів. Примітним є те, що Р. Хасбулатов застерігав 

відносно втягування РФ у вирішення подібних конфліктів навіть у ролі арбітра [683, с. 

88–89]. Відтак можна стверджувати, що Р. Хасбулатов, який зрештою виступав за 

належний статус РФ у світі, при всьому не підтримував ідей відродження Росії у якості 

нової імперії.     

Наприкінці 1990-х рр. російський політичний діяч і економіст А. Чубайс 

сформулював концепт так званої ліберальної імперії, що базується на повазі норм 

міжнародного права й територіальної цілісності інших країн, норм лібералізму і 

демократії, ключових прав і свобод людини тощо. В той же час, дана концепція 

передбачає відродження Росії у тому числі й через експансію "м’якої" сили – проникнення 

російського бізнесу та російської культури до сусідніх країн, активізацію захисту там 

етнічних росіян і російськомовного населення [970]. Врешті такі ідеї не були підтримані 

російським політикумом, головно через надмірне захоплення ідеями державництва та 

експансіонізму на з початку 2000-х рр. У той же час, на думку автора, ідея А. Чубайса є 

надто суперечливою в сучасних умовах хоча б тому, що в її основу було покладено два 
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протилежні імперативи – лібералізму та імперії, які передбачають зовсім різні організації 

державного устрою на фоні того, що імперський лад є пережитком історичного минулого.    

Подальша еволюція дискурсу стратегії зовнішньої політики Росії означала 

поступову відмову від доктрини американоцентризму та пошук альтернативи фактичній 

одновекторності. Зміна акцентів у формуванні зовнішньополітичного концепту відбулася 

із приходом до МЗС РФ досвідченого політика та вченого Є. Примакова та утвердження 

неофіційної доктрини "багатополярної альтернативності" [686]. Тому, після тривалої 

одновекторності на користь Заходу, Є. Примаков виголошував позицію щодо 

балансування Росії між Заходом і Сходом – насамперед через зміцнення східного 

геостратегічного вектора за умов збереження підтримки тісних зв’язків із традиційними 

друзями в Європі на кшталт Сербії, а також посилення присутності на пострадянському 

просторі.   

Невдовзі, у контексті розвитку ідеї багатовекторності, було зроблено акцент на 

особливому – "третьому шляху" зовнішньополітичного розвитку Росії, який би 

збалансовував пріоритет як західного, так і східного геостратегічного вектора РФ. 

Останнє означало, що Росія приречена залишатися самостійним центром сили, а тому їй 

варто покладатися на свій власний цивілізаційний код із тим, щоб мати рівновіддалені 

стосунки з усіма геополітичними центрами впливу [1309, p. 902]. Щодо пострадянського 

простору, як зауважує Л. Москвін, то Є. Примаков наполягав на "різношвидкісній" 

інтеграції до Співдружності нових членів в міру їх готовності вступу як до повноцінного 

інтеграційного об’єднання. Отже, було запропоновано формування "інтеграційного ядра" 

держав, які були готові вийти на вищий рівень інтеграційної співпраці [545].    

Загалом же Є. Примаков зробив наголос на утвердженні прагматизму та 

політичного реалізму в зовнішньополітичній діяльності Росії. Власне бачення 

багатополярності, як альтернативи однополярній моделі світоустрою, обстоюваній США, 

Є. Примаков виклав у своїй відомій статті "На горизонті – багатополярний світ" [686]. 

Є. Примаков, як зауважує американський політолог Ш. Гарнетт, ставив мету повернення 

РФ у світову політику як самостійного центра впливу, доводячи при цьому, що Росія 

залишається великою державою. Він зокрема акцентував увагу на колективній 

відповідальності за долю і безпеку майбутнього світу, а також недопущення проведення 

нових роздільних ліній у Європі та розширення НАТО на схід за рахунок 

східноєвропейських країн, які свого часу знаходилися під геополітичним та ідеологічним 

протекторатом СРСР [1131, p. 67]. Подібної думки дотримувався і британський 
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незалежний дослідник Бобо Ло, акцентуючи, що політика США як єдиної наддержави, а 

разом із ними й однополярний світ мають бути збалансовані за рахунок таких 

геостратегічних полюсів, як ЄС, Китай, Японія, Індія тощо [1204, p. 24].   

За словами Є. Примакова, зовнішня політика Росії повинна активізуватися "за всіма 

азимутами", у контексті чого він виділяв такі ключові зовнішньополітичні вектори РФ як: 

США, євразійський напрямок, Китай, Індія, Японія, Близький та Середній Схід, а також 

інші – середні та малі країни АТР. Зокрема, на західному напрямку Є. Примаков 

обстоював позицію щодо формуванні осі "Росія – Німеччина – Франція", а на східному 

акцентував на формуванні трикутника "Росія – Китай – Індія". Також Росія задля 

підвищення свого геополітичного авторитету, згідно з доктриною Є. Примакова, повинна 

брати участь у врегулюванні міжнародних криз, зокрема й Близькому Сході [542]. Загалом 

же зазначена доктрина по суті означала диверсифікацію зовнішньої політики РФ та 

відмову від превалювання в ній західного вектора з подальшим переходом до 

багатовекторності. Стратегічною основою російської зовнішньої політики другої 

половини 1990-х рр. стало "вибіркове партнерство" при відстоюванні власної позиції та 

національних інтересів [46].   

Паралельно Є. Примаковим та його прихильниками була представлена ідея 

багатополярного світу, утім вона була лише припущенням, що збігалося з офіційною 

позицією тодішнього керівництва РФ в особі президента Б. Єльцина та міністра 

закордонних справ Росії Є. Примакова. Автори концепції так і не запропонували чіткої 

дефініції багатополярності, а більшою мірою відстоювали образ бажаного майбутнього 

для Росії (рівної серед інших великих держав) у новій світ-системі, яка втратила роль 

наддержави з розпадом СРСР у 1991 р. Відомо, що відтоді геополітичний вплив РФ 

звузився з глобального до регіонального рівня та обмежився головно пострадянським 

простором, який став зоною її мілітаристської парадигми, тоді як за межами колишнього 

СРСР РФ усе ж відіграє досить скромну геополітичну роль. Таке становище наразі не 

влаштовує Москву та не відповідає її геополітичним запитам і саме тому нею був взятий 

курс на відродження статусу надпотуги. РФ дедалі ставить під сумнів міжнародний 

порядок, що сформувався у результаті змін на зламі ХХ–ХХІ ст., порушуючи при цьому 

міжнародне право та ігноруючи взаємоповагу до інтересів рівноправних держав.  

Поворотним у розвитку Росії став 2000 р., який ознаменувався ухваленням нової 

Концепції зовнішньої політики, Концепції нацбезпеки, військової доктрини, а також 

обранням нового президента РФ, яким став В. Путін. Саме тоді Росія остаточно 
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відмовилася від ідей інтеграції в західні інституції, взявши курс на багатовекторність своєї 

зовнішньої політики. Зрештою у Концепції зовнішньої політики від 2000 р. акцент 

робиться на національних інтересах Росії та вперше зникає імператив інтеграції до 

Західного світу, який змінюється багатовекторністю її зовнішньої політики. Також 

офіційно було зроблено наголос на участі Росії у формуванні багатополярного світу через 

посилення співпраці з Азією, Африкою та Латинською Америкою у рамках ШОС, БРІКС 

та інших організацій [442, с. 109–118, 122].   

Попри збереження на 2000 р. мирної риторики й акцентів щодо формування "поясу 

добросусідства по периметру російських кордонів", РФ дедалі активніше намагається 

просувати тезу "Росія в оточенні ворогів". Відштовхуючись від зазначеного, перманентна 

войовничість і прагнення до розширення сфери геополітичного впливу стали базисною 

основою формування та реалізації імперської геостратегії Росії. Чільне місце у плануванні 

та концептуалізації зовнішньої політики відведено питанням російської національної 

безпеки, яка визначила за необхідність "посилення позиції Росії як великої держави – 

одного з впливових центрів багатополярного світу" [429, с. 88].   

У тезах робочої групи Ради із зовнішньої і оборонної політики "Стратегія для Росії: 

кінця 2010-х – початку 2020-х рр." було прямо зазначено, що своїми діями останніх років 

(у тому числі і щодо агресії проти Грузії та України) Росії "...вдалося зупинити і навіть, 

можливо, повернути назад розпад пострадянського й історичного російського 

імперського простору, що загрожував поглибленням конфліктності, боротьби зовнішніх 

сил за вплив у ньому" [825]. Значна кількість російської політичної еліти, як зауважує 

професор Принстонського університету С. Коткін, дотримується думки, що лише рух 

"назовні" забезпечить Росії попередні тактичні здобутки [445]. Інакше кажучи, Росія 

завжди намагалася забезпечувати власну безпеку через зміщення своїх кордонів та 

розширення території, мотивуючи таку стратегію тим, що це необхідно передусім для 

запобігання нападу з боку інших держав.    

Досить потужним голосом у дискурсі зовнішньої політики та геостратегії Росії 

відзначаються так звані імперці. Відомий російський економіст, радник президента 

В. Путіна та член Ради із зовнішньої й оборонної політики С. Караганов ще в 1992 р. 

стверджував, що "Росія не зможе уникнути постімперської ролі... Москві доведеться грати 

на суперечностях, укладати тимчасові угоди, посилати війська, тобто здійснювати 

політику, яка багато в чому схожа на ту, що її Російська держава забезпечувала в попередні 

сторіччя" [786, с. 125]. Тож можна з упевненістю казати, що експансіоністська 
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геостратегія Російської Федерації почала формуватися вже одразу після розпаду СРСР. 

Далі С. Караганов через 25 років в одному з інтерв’ю журналісту видання "Der Spiegel" 

ніби продовжив свою думку відносно того, що "Росія ніколи не буде воювати на своїй 

території... ми прагнемо статусу великої держави. Хочемо отримати його знову. На жаль, 

ми просто не можемо відмовитися від цього – 300 років позначилися на наших генах. Ми 

хочемо стати центром Великої Євразії, місцем, де панує мир і співпраця. До цієї Євразії 

буде належати і континентальна Європа" [888]. Отже, судячи зі слів осіб політичного й 

експертного середовища, Росія не відкидає сценарію "повернення" до стратегії ХІХ ст. – 

"жандарма всієї Європи".   

Державницькі ідеї Є. Примакова й імперські погляди С. Караганова, як 

справедливо стверджує американський політолог С. Сестанович, є прямим свідченням 

того, що Росія вибудовує стратегію геополітичного реваншу за поразку в холодній війні 

шляхом проведення ревізіоністської політики експансіонізму, інтерпретуючи останню не 

як поразку, а як тимчасовий відступ чи стратегічну паузу 1990-х рр. та прагнучи не лише 

зупинити подальший розпад постімперського простору, а й "реанімувати" його кордони 

за рахунок територій створених нею квазідержав. Зрештою, пострадянський простір став 

для Росії фактично тим, чим були країни ЦСЄ для СРСР у період холодної війни [1306, 

p. 8].     

Утім, цілком правомірно можна стверджувати, що експансіоністська політика є 

ірраціональною. Приміром, навіть відомий російський дипломат О. Горчаков свого часу 

зауважив: "для Росії розширення території є розширенням її слабкості". Через два століття 

його слова підтвердив відомий російський письменник і громадський діяч 

О. Солженіцин, який хоч і не мислив майбутнього Росії без східнослов’янського ядра 

(України та Білорусі), у своєму есе "Як нам облаштувати Росію" наголосив на тому, що в 

Росії більше не лишилося ресурсів на імперію (ані духовних, ані господарських), а імперія 

"...висмоктує сили та прискорює нашу загибель" [813]. Водночас відомий російський 

економіст-міжнародник, професор В. Іноземцев акцентував на тому, що відродження 

Росії як великої держави означатиме її протиставлення всьому світові. А для того, щоб 

Росії увійти до клубу провідних економічних центрів їй доведеться попрощатися з 

ілюзією великодержавності [276, с. 68]. В цілому ж західні експерти, зокрема 

Г. Кіссінджер, стверджували, що внутрішні реформи в Росії тільки зміцняться, якщо 

країні, уперше за всю її історію, дати стимул зосередитися на розвитку власної 

національної території [321, с. 745].    
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Риторика перших осіб РФ також засвідчує про культивування ними 

великодержавних та імперських ідей. Відомо, що однією з головних умов побудови будь-

якої імперії є зміцнення й консолідація її ключового етносу як соціокультурного ядра, що 

власне й забезпечує формування імперії шляхом експансії та підкорення інших народів. 

Адже навіть порівняно менш авторитарний Д. Медведєв, перебуваючи у статусі 

Президента РФ, розглядав пострадянський простір як стратегічний регіон, де "...Росія 

буде дуже уважно працювати..." [525]. Так, у виголошеній ним у серпні 2008 р. доповіді 

"П’ять принципів зовнішньої політики Росії" було акцентовано увагу на захисті життя та 

гідності російських громадян незалежно від їх місця проживання, а також тому, що Росія 

має свої інтереси в багатьох регіонах і йшлося не лише про прикордонні держави [525]. 

Варто зауважити, що вже військовою доктриною РФ від 5 лютого 2010 р. передбачалося 

здійснювати захист росіян в інших країнах навіть із застосуванням збройних сил [92]. 

Невдовзі лідер "Євразійського союзу молоді" В. Коровін, коментуючи доктрину 

Д. Медведєва, акцентував на тому, що Росії для початку варто створити власну імперію 

(євразійську) з тим, щоби протистояти імперії світовій, якою на його думку є США [432–

433].    

На думку В. Путіна, Росія не повинна ідентифікувати себе із Західною Європою, а 

навпаки, боротися із "м’якою силою" Заходу. Саме тому Україні відведено роль буферної 

(лімітрофної) зони у захисті Росії від спокус європейського ліберально-демократичного 

укладу [923]. Для В. Путіна, фактично від самого початку його правління, важливим було 

забезпечити побудову держави із так званою "замковою ідентичністю" – захищену від 

зовнішнього впливу, яку можна було би відносно безболісно інтегрувати у глобальну 

економіку [449].   

В одному із виступів В. Путін заявив про те, що Росія загалом має нести зіставну зі 

своїм становищем і можливостями відповідальність за глобальний і соціально-

економічний розвиток [681]. Подібна риторика надавала підстави судити про зародження 

глобальної доктрини російської геостратегії. Незважаючи на те, що ще у вересні 2001 р. 

В. Путін, виступаючи перед німецьким Бундестагом, говорив про об’єднання 

"можливостей Європи з російськими природними, територіальними і людськими 

ресурсами, а також оборонним, економічним та культурним потенціалом Росії", уже із 

другої половини 2000-х рр. російський лідер різко змінив свою позицію, що стало 

ознакою зміни стратегії на суто антизахідну [111].   
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Тут варто звернути увагу на заяви російського президента, які дедалі більше 

стосувалися нагнітання образу ворога в особі Заходу та США. Основною тому причиною, 

на думку експертів, стала американська стратегія з розгортання системи ПРО в Східній 

Європі та прийняття країн Балтії до НАТО. До того ж, США розпочали активно 

зміцнювати свої позиції в Україні, Грузії та країнах ЦА. У зв’язку з цим, замість ставки на 

зближення із Заходом В. Путін, як і свого часу Є. Примаков, наголосив на російській 

ідентичності та її особливому "третьому шляхові" зовнішньополітичної діяльності, 

підтверджуючи тим самим тезу євразійців. Також російський керманич наголошував на 

відсутності чітких ліберальних і демократичних цінностей та неможливості оновлення 

"простим перенесенням на російський ґрунт абстрактних моделей і схем, узятих із 

зарубіжних підручників" [696]. Така позиція російського лідера дала в підсумку поштовх 

до культивування ідей євразійства і "русского мира".   

Подібні геополітичні амбіції означають прагнення Росії до участі в побудові 

багатополярного світопорядку на рівні із провідними центрами впливу. Про це зауважив 

В. Путін у своєму зверненні на пленарному засіданні наради послів Росії від 12 липня 

2004 р.: "...у цій ситуації ми маємо використовувати будь-яку можливість участі Росії у 

формуванні справедливого світопорядку, що відповідає інтересам безпеки і соціально-

економічного розвитку нашої держави" [109]. Разом із тим, було виголошено про СНД як 

головний пріоритет для Росії та акцентовано на формуванні мережі інформаційних і 

культурних центрів для роботи зі співвітчизниками [109].   

Мюнхенська (2007) й так звана Валдайська (2014) промови В. Путіна були 

етапними у формуванні агресивної геостратегії Росії. Виголошені тези фактично 

оформили та підтвердили так звану "доктрину Путіна", що ознаменувала перехід від 

фактичної співпраці до конфронтації Росії із Заходом. Зокрема, у Мюнхенській промові, 

що остаточно згорнула курс на "європейський вибір Росії", російський президент гостро 

засудив наміри Заходу щодо стримування Російської Федерації [793]. Більше того, саме 

Мюнхенська промова стала по суті сигналом В. Путіна до перегляду існуючого 

світопорядку та глобальної системи безпеки.  

Валдайська промова В. Путіна є ще одним підтвердженням старту нової 

геостратегії, ключовим пунктом якої стало невизнання однополярного світу та 

неприйняття розширення НАТО за рахунок пострадянських країн, більшою мірою за 

рахунок України, Грузії та Молдови. Також у цій промові йдеться про домагання Росією 
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рахуватися з її геостратегічними інтересами як із рівним партнером із формування та 

стабілізації нової світ-системи [72].   

Привертає увагу також відома стаття В. Путіна "Росія і світ, що змінюється" від 27 

лютого 2012 р., у якій він виклав своє бачення майбутнього світоустрою. Традиційно ним 

було виголошено своє негативне ставлення до політики США та Заходу загалом, також 

окремо було акцентовано увагу на питаннях розширення НАТО на схід, що йде в розріз із 

російськими інтересами та проблематиці нівелювання Вашингтоном ролі ООН [702].   

Разом із тим, ще однією рисою антизахідної риторики В. Путіна стало чергове 

послання до Федеральних зборів 4 грудня 2014 р., де було яскраво підкреслено 

невдоволення Росії політикою західних країн, які нібито задля стримування її 

геополітичних можливостей вдалися до введення санкцій [667]. Імперська риторика щодо 

неправомірності розділення російського народу прозвучала з вуст російського очільника 

у промові 18 березня 2014 р. з нагоди приєднання Криму, у якій розпад СРСР 

прирівнювався до пограбування Росії. Ішлося про те, що Захід до Росії не дослухався, 

намагаючись втягнути Україну до ЄС та НАТО і тим самим "перейшов межу" [110].  

Можемо стверджувати, що погляди й позиція ідеологів, як і політичних діячів РФ 

рівною мірою впливають на формування й реалізацію її геостратегії. Зауважимо, що під 

тиском економічних проблем та домінуванні ліберальних політичних сил практично у 

всіх владних інституціях, керівництво РФ змушене було обрати західний 

зовнішньополітичний вектор у якості пріоритетного. Але й за таких умов РФ розглядала 

пострадянський простір у якості своєрідної геополітичної вотчини та перебирала 

виключність свого права на врегулювання конфліктів у даному регіоні. З другої половини 

1990-х рр. на фоні розчарування політикою колективного Заходу щодо надання Росії 

фінансової та політичної допомоги, ідея превалювання західного зовнішньополітичного 

вектора втрачає свою популярність серед еліти та широких верств населення. До того ж, 

з початку 1990-х рр. з крахом СРСР популярності в Росії набули й ідеї євразійства, що 

покликані були стати основою стратегії, спрямованої на повернення Росії колишньої 

величі через відродження трансконтинентальної імперії з її "третім шляхом" розвитку, 

який би балансував як східний, так і західний вектор російської зовнішньої політики.  

Саме тому, зокрема й під впливом ідей євразійства, на зміну моновекторності 

приходить ідея багатовекторної зовнішньої політики Росії, покликаної забезпечити 

достойне її місце на міжнародній арені. Починаючи з 2000-х рр. під впливом ідей 

євразійства, імперства та державництва формується нова геостратегія Росії, яка 
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закріплена в офіційних документах. Разом з тим, як ідеологи, так і перші особи держави 

активно тиражують відтоді антизахідну риторику, виступаючи при цьому проти 

однополярного світу на чолі із США. Позиція ідеологів, експертів, перших осіб та 

офіційні документи із визначення зовнішньої політики і безпеки РФ свідчать, що її 

геостратегія відтоді стала початком відмови від зближення із Заходом та розгортання 

курсу на багатовекторність через участь у побудові багатополярного світопорядку шляхом 

зближення з такими країнами, як Китай та Індія. Все це у підсумку покликано забезпечити 

Росії статус наддержави, що і є ключовою ціллю російської геостратегії.    

На перший погляд, РФ прагне відновити глобальне домінування керуючись 

здебільшого постулатами класичної геополітики, однак такий алгоритм реалізації 

геостратегії у ХХІ ст. видається неможливим, хоча б тому, що характерними рисами 

поведінки сучасних держав є їх вихід з матриці поширення впливу у суто географічному 

просторі – тобто через експансію по захопленню територій інших держав. Реалізація 

сучасної геостратегії базується передусім на постулатах геополітики постмодерну у якій 

боротьба за домінування зміщується з географічної у економічну та інформаційну 

площини. Саме через це РФ поєднує захоплення територій з інформаційним 

протиборством. Тому відбулася еволюція геостратегії РФ у інтеграційній геополітиці, 

геоекономічній та військово-політичній складовій.     

Виходячи з цього, Росія у реалізації своєї геостратегії намагається поєднувати 

елементи як класичної просторової політики, так і геополітики постмодерну. Саме тому 

порівняно новим явищем у геостратегії та геополітиці стала так звана гібридна війна. 

Власне сам термін "гібридна війна", яку можна часткового розцінювати як новий вид 

"м’якого впливу" (гібридну війну інколи іменують як "м’який" тип війни), з’явився в 

західній політичній думці в середині 2000-х рр. Скажімо, Росія ураховуючи недостатність 

ресурсів та брак геополітичних можливостей, дедалі більше робить ставку на поєднання 

обмежених воєнних та неконвенційних (невоєнних) засобів в забезпеченні досягнення 

своїх геостратегічних цілей в умовах сучасної геополітичної ситуації.  

Директор Центру військово-політичних досліджень Московського інституту 

міжнародних відносин А. Подбєрьозкін визначає мережево-центричну війну (гібридну у 

нашому розумінні) як концепцію, орієнтовану на підвищення бойових можливостей 

перспективних озброєнь за рахунок досягнення інформаційної переваги й інтеграції 

учасників воєнних дій у єдину мережу шляхом створення замкненого інформаційно-

комунікаційного простору. Така війна передбачає, що відповідно до геополітичної 
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ситуації в світі, практично в реальному масштабі часу буде збиратися і перероблятися 

максимально швидко повна інформація, ухвалюватися рішення, які будуть доводитися до 

окремих учасників воєнних дій [823, с. 209].   

Військові засоби в "мережево-центричній війні" можуть мати як провідну, так і 

другорядну/підпорядковану роль. Також, окрім традиційних військових заходів 

(використання регулярних військових підрозділів та озброєнь), зазначений тип війни 

передбачає здійснення агресії засобами невоєнного характеру, як от: 

– політична пропаганда, активна діяльність спецслужб на території іншої держави; 

– дезінформація або маніпуляція інформаційним простором; 

– економічний тиск на супротивника.   

Важливим пунктом ведення гібридної війни є боротьба за душі та розум людей, що 

проживають зазвичай на території суміжних держав. Типовим прикладом гібридної війни 

є агресія Росії проти України, у якій РФ заперечує свою участь, надаючи при цьому 

допомогу місцевим сепаратистським силам [150].   

Зокрема, у 2013 р. начальник Генштабу ЗС РФ В. Герасимов у своїй знаковій 

доповіді "Основні тенденції розвитку форм і способів застосування ЗС, актуальні 

завдання військової науки з їх вдосконалення" наголошував на переосмисленні форм і 

способів ведення бойових дій у нових умовах. Чи не головна роль у новітніх війнах 

належить невійськовим методам тиску на супротивника, зокрема політичному, 

економічному та гуманітарному [127]. Проте ключове місце в сучасній ("гібридній", 

"непрямій", "нелінійній", "багатомірній") війні В. Герасимов відводить інформаційному 

протиборству як наскрізній діяльності на всіх етапах конфлікту, що відкриває широкі 

асиметричні можливості щодо зниження військового потенціалу супротивника. Однією 

із ключових складових так званої стратегії "глибокої битви" є інформаційна блокада 

супротивника, розбудова внутрішньої опозиції та зростання інформаційного впливу на 

об’єкт нападу [148].   

Також одне з ключових стратегічних місць посідає концепція так званих "трьох 

кварталів", суть котрої, як твердив ще у 1997 р. американський генерал Ч. Крулак, 

зводиться до того, що "сучасний військовий має бути готовим: в одному кварталі – вести 

загальновійськовий бій, у другому – здійснювати поліцейські функції, у третьому – 

виконувати гуманітарні місії" [1192]. Досить нестандартною є стратегія створення 

приватних армій і способів ведення сучасної війни, у якій держава фактично втрачає 

монополію на ведення війни та насильство. Механізм такої війни забезпечується зазвичай 
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різними недержавними компаніями та реалізується через використання нерегулярних 

(неконвенційних) військових формувань – бойовиків, найманців, бандформувань, 

терористів і груп місцевого населення ("ополченців"). Таким прикладом є потік 

добровольців на український Донбас, який коригують недержавні структури – так звані 

приватні військові компанії Росії з метою "захисту" там росіян. Також є інформація, що 

звільнення сирійського міста Пальміри урядовими військами в березні 2016 р. 

відбувалося за участі російської приватної військової компанії Вагнера [25].   

Палітра методологічних розумінь російської геостратегії та її витоків активно 

представлена в політологічній та історіософській спадщині провідних західних 

політологів і теоретиків міжнародних відносин. Теоретико-методологічний дискурс 

впливу просторового фактора на зовнішню політику Росії активно розпочався вже між 

представниками класичного напряму геополітики.   

Скажімо, німецькому геополітику К. Гаусгоферу основним полем світової політики 

бачиться не євразійський материк, а саме тихоокеанський простір, де стикалися інтереси 

англосаксонського світу, а також інтереси Росії, Китаю та Японії. Виходячи з цього, 

К. Гаусгофер зауважував, що "росіянам вдалося за порівняно короткий час пройти вздовж 

північної ойкумени через Сибір і досягнути Тихого океану, створити величезне імперське 

утворення" [935, с. 60]. Саме вихід Росії до Тихого океану К. Гаусгофер вважав чи не 

головною її геостратегічною перевагою.    

Крім того, як стверджує політолог П. Рукавіцин, К. Гаусгофер був автором ідеї 

встановлення колективного контролю над мегапростором Євразії через укладання 

стратегічного союзу Німеччини, Росії та Японії, котрий інтерпретувався ним як 

континентальний тип цивілізації, що протистоїть морській цивілізаційні осі "Велика 

Британія – США" [757]. Досить часто Росія розглядається експертами як центральна 

компонента євразійської військово-політичної та економічної системи. З огляду на це, 

головним геополітичним завданням для РФ є утримання периметру Гартленда через 

зміцнення свого впливу на пострадянській периферії, передусім шляхом прискорення 

інтеграційних процесів, оскільки розширення НАТО та ЄС на схід, на думку російських 

геостратегів, зумовлює стискання Євразійського регіону, а отже, загрожує російським 

геостратегічним інтересам в цілому [881].   

Пропонуємо судження відносно того, що уже в середньотерміновій перспективі 

може постати проблема подальшої дезінтеграції як пострадянського, так і російського 

геополітичного простору. Підтвердженням тому є те, що у ході вивчення нових реалій 
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світоустрою, після краху біполярної світ-системи знаний американський учений 

Р. Каплан концентрує свою увагу на нестабільних зонах Євразії, апелюючи при цьому до 

Ф. Броделя, А. Мехена, Г. Маккіндера, Н. Спікмена та ін. Ураховуючи чисельність і 

конфліктність Євразійського регіону Р. Каплан прогнозував Євразії так звану 

геополітичну клаустрофобію. Вирішальну роль у контролі євразійських морських шляхів 

він відводив таким країнам, як Іран, Китай, Індія, меншою мірою Пакистану [1169].      

Для Г. Маккіндера як і для багатьох інших геополітиків класичної доби, Росія та 

Німеччина, враховуючи їх стратегічні переваги свого географічного розташування, були 

провідними державами, здатними контролювати Гартленд через об’єднання своїх сил. 

Утім, панування Росії в Гартленді базувалося переважно на її впливі у Східній Європі, що 

свідчило про конфлікт російських інтересів з інтересами Німеччини. Об’єднана і могутня 

Німеччина на той час мала всі інфраструктурні можливості (тоді Німеччина активно 

будувала мережу залізниць) для встановлення контролю над Східною Європою, яка 

зрештою вважалася геополітичним плацдармом для управління Гартлендом як світовим 

островом [1214, p. 106–107]. Така ситуація засвідчувала про одвічну конкуренцію між 

Німеччиною та Росією у Східній Європі, яка зберігається й дотепер.   

До того ж, на думку Г. Маккіндера, Німеччина вже на початку ХХ ст. допускала 

своє пряме зіткнення з Росією, оскільки для здобуття домінуючої сили на континенті їй, 

окрім Lebensraum, необхідні були російські природні та людські ресурси. Проте і збіг 

геостратегічних інтересів цих двох держав, як вважає британський геополітик, не важко 

було спрогнозувати в разі відчуття спільних загроз, що стало б для них своєрідним 

імунітетом [411]. У такому випадку Німеччина та Росія пішли б на об’єднання своїх 

зусиль щодо встановлення спільного контролю над Гартлендом через створення 

геополітичного континентального альянсу. З огляду на це, головним пунктом морської 

геостратегії Заходу стало недопущення гегемонії зазначених двох держав у Євразії [1214, 

p. 107].   

Саме тому Британія та США вбачали небезпеку в історичному зв’язку Росії та 

Німеччини, які теоретично здатні були створити євразійський континентальний блок 

(стрижень Євразії) шляхом поєднання німецької технологічної і фінансової потужності та 

російських природних і людських ресурсів. Останнім часом на небезпеку для США від 

зближення Росії та Німеччини звертають увагу і такі імениті американські експерти як 

очільник приватної розвідувально-аналітичної компанії "Stratfor" Дж. Фрідман [924].   
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Перша світова війна розглядалася Г. Маккіндером, зокрема, як конкурентна 

боротьба за вплив над Гартлендом, внаслідок якої з геополітичної арени було усунуто 

Австрійську імперію. Під час Другої світової війни Г. Маккіндер небезпідставно 

спрогнозував, що в разі перемоги СРСР над Німеччиною, Радянський Союз правомірно 

отримає статус найбільшої сухопутної держави планети. Крім того, останній матиме 

найпотужнішу оборонну позицію завдяки повному підпорядкуванню Гартленда як 

природної фортеці [1214, p. 201].   

Як вважає український експерт С. Удовик, на Заході досить давно виникла ідея 

встановлення лінії контролю, яка проходила б територією Східної Європи, що пізніше 

була втілена в геополітичному концепті "Залізної завіси" В. Черчилля. Алгоритм 

реалізації цієї стратегії Г. Маккіндер вбачав у створенні великої коаліції морських держав, 

яка була б здатна протистояти посиленню імовірного російсько-німецького сухопутного 

альянсу та його територіальній гегемонії. Також з тим, щоби завадити російсько-

німецькому зближенню для західного світу важливим би мало стати створення у Східній 

Європі геополітичного поясу держав-лімітрофів, які б орієнтувалися на атлантичну 

цивілізацію і виконували б роль своєрідної буферної "санітарної зони" між Росією та 

Німеччиною [897]. Відтепер на роль такої "дуги балансу" в Європі ХХІ ст. претендують 

Норвегія, Польща, Україна, Туреччина. Вихід України з-під впливу Росії порушує баланс 

геополітичних сил у Східній Європі. Саме тому Україні варто координувати свої безпекові 

інтереси з вказаними країнами задля формування у довгостроковій перспективі так 

званого Балто-Чорноморського союзу.    

Водночас, з метою запобігання поширенню впливу Росії та Німеччини на так звані 

теплі моря Г. Маккіндер пропонував створення додаткових – "блокуючих" зон за рахунок 

Кавказу та країн ЦА. Ще одним пунктом британської стратегії, прописаним 

Г. Маккіндером щодо стримування як Росії, так і Німеччини, є посилення британсько-

американських зв’язків аж до створення союзницького альянсу, що незабаром і було 

втілено з оформленням блоку НАТО. Найважливішим геополітичним законом для 

Г. Маккіндера було забезпечення світового панування морських держав переважно через 

встановлення контролю над Російською імперією (насамперед Гартлендом) після її 

повного колапсу. Тому, одним із пунктів доктрини Г. Маккіндера щодо стримування Росії 

мало б стати її роздрібнення на низку незалежних держав, що дозволило б також 

встановити контроль над природними ресурсами Сибіру та зупинити тривалу історію 

російського експансіонізму [1214, p. 201–202].   



74 

На думку російського геополітика А. Лукіна, в останні роки Г. Маккіндера 

особливо непокоїла здатність індустріалізованого СРСР кинути виклик пануванню всій 

Євроатлантичній цивілізації як основоположниці морської потуги [492]. Також 

Д. Бондаренко стверджує, що в основу таких побоювань Г. Маккіндера було покладено 

ідею геополітичної закономірності вторгнення із глибини Євразії на терени 

континентальної Європи. Він вважав, що подібний процес простежується впродовж усієї 

історії, коли кочові народи: гуни, авари, угорці, тюрки, монголи із центру Євразії 

здійснювали масову експансію, впливаючи на долю всієї Європи [49].   

Можна припустити, що подібний процес продовжується і в нинішніх умовах, який 

штучно можна назвати "виверженням Гартленда". Свідченням цього явища є 

колосальний наплив мігрантів із Кавказу, ЦА, російського Далекого Сходу та Сибіру до 

європейської частини Росії, а також із пострадянських країн та з Африканського 

континенту до ЄС. Зауважимо, що в пізніший період своє творчості Г. Маккіндер вивів із 

Гартленда так званий Леналенд як малозаселену та неосвоєну територію Сибіру на схід 

від Єнісею, довкола російської річки Лена, на якій проживало тоді близько 9 млн осіб, 

п’ять із яких розселилися вздовж Транссибірської магістралі [411].    

Зазначена територія із практично незайманими тоді природними ресурсами могла 

бути використана "острівними" державами для боротьби проти "географічної осі історії". 

Встановлення контролю над Гартлендом дає право використовувати його колосальні 

запаси вугілля, нафти та газу. До того ж, уже на початку ХХ ст. геополітичний статус 

євразійських держав радикально посилювали нові транспортні технології. Мається на 

увазі залізничне сполучення, що розширювало можливості мобілізації природних і 

демографічних ресурсів Євразії, яка за цим показником перевершує континентальні 

ресурси будь-якого іншого географічного блоку [1108, p. 2]. Зрештою, залізниці для 

сухопутних держав покликані відігравати ту ж саму роль, що і флот для морських держав. 

Зважаючи на це, за словами Р. Каплана, побудова та введення в дію залізничних 

магістралей для Росії як континентальної держави мало по суті таке ж значення як і 

відкриття Суецького каналу для морських держав [1170, p. 164]. Тому поява залізниць як 

провідного фактора забезпечення сухопутних комунікацій стала причиною подолання 

монопольної гегемонії Моря.  

На Заході активно тиражувалася концепція боротьби за встановлення контролю над 

Євразією/Гартлендом (відома також як стратегія "Зашморг анаконди" Н. Спікмена) 

шляхом оточення Росії по периметру її кордонів лояльними до США державами, які 
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стали/мають стати на демократичний шлях розвитку [38; 1322]. Саме це зрештою 

пояснює геополітичну активність США в Східній Європі, центральноазійському "кільці", 

а також на Близькому та Середньому Сході. Отже, Вашингтон формує своєрідну 

проамериканський геополітичний пояс країн, що передбачає витіснення Росії з вказаних 

регіонів й недопущення встановлення нею чи Китаєм контролю над Євразією та/або 

створення стратегічної осі "Париж – Берлін – Москва – Пекін". Остання, як відомо, 

збігається з теоретичними імперативами євразійства щодо створення трансрегіонального 

сухопутного блоку, у якому також могло б знайтися місце й Туреччині. Теоретично таке 

об’єднання означало б союз інноваційних технологій (Німеччина), природних ресурсів 

(Росія) та людських ресурсів як дешевої робочої сили (Китай), а також освоєння нових 

ринків, що є важливим як для Німеччини, так і Китаю [1023]. Утім, такі 

трансконтинентальні проекти не були озвучені жодним офіційним представником 

зазначених держав, а тому існують лише на рівні дискурсів окремих експертів та не 

можуть відігравати роль гео- чи зовнішньополітичної стратегії Росії. До того ж, 

наростання кризи у відносинах РФ із Німеччиною, Францією та Японією через українське 

питання абсолютно не надає підстав для обговорення такого мегаблоку навіть в осяжній 

перспективі.    

Вагому наукову цінність представляє цивілізаційна парадигма циклізму у контексті 

аналізу політики великих держав. Так, для німецького філософа О. Шпенглера центровою 

та поворотною подією для Росії була соціалістична революція, що відбулася на тлі 

світової війни. При всьому він не підтримував ототожнення Росії з Європою, а феномен 

особистості Петра Великого, за його словами, – "на ціле століття підмінив історичну 

тенденцію примітивної народної маси, на противагу чому російський інстинкт 

відмежовує Матінку Росію від Європи" [1007, с. 50]. Зрештою, має право на існування 

думка автора про те, що тривале намагання Росії відмежуватися від Європи у контексті 

пошуку ідеї "третього шляху" і стало причиною відставання від решти цивілізованого 

світу, а також однією з причин сучасної її ізоляції.   

А. Тойнбі зауважував, що зі встановленням марксизму постало прагнення 

перетворити Росію в розвинуту промислову державу, утім не капіталістичного і не 

західного типу. Також вчений розглядав проблему вестернізації Росії крізь призму 

архетипних цивілізаційно-культурних кодів, які беруть своє начало в російській 

культурній традиції. А. Тойнбі звертав увагу на те, що Росія вже тривалий період часу 
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бореться за так звану візантійську імперську спадщину, чим пояснює її віковічну 

експансіоністську політику [859, с. 495–496, 567].  

Автор концепту "зіткнення цивілізацій", американський політолог С. Гантінгтон 

досить нестандартно висловився щодо концепту "м’якої сили" зважаючи на те, що 

комуністична ідеологія як радянська форма "soft power", приваблювала світову спільноту 

на той час, коли СРСР демонстрував економічну та військову потугу. Зрештою, ця 

привабливість швидко "випарувалася" одночасно зі стагнацією радянської економіки, яка 

була вже нездатна обслуговувати військовий потенціал СРСР. Утім, західні цінності були 

привабливими для представників інших культур насамперед тому, що розглядалися як 

джерела західної потуги і благополуччя [931, с. 131].    

У ключі класичної геополітики сформовано концепцію американського дипломата 

Дж. Кеннана. Геополітичне бачення останнього містило два найважливіші компоненти, 

які полягали в тому, що:  

– по-перше, Радянський Союз займав центральне геостратегічне місце у Гартленді; 

– по-друге, мав стратегію подальшого розширення свого впливу за своїми межами 

[1156].   

З. Бжезинський, як і свого часу Г. Маккіндер, наголошував на важливості 

встановлення гегемонії над Євразією задля контролю всіх процесів, що відбуваються у 

світі. Основною тезою З. Бжезинського є те, що "…США мають використовувати свій 

вплив у Євразії задля забезпечення підтримки стабільної континентальної рівноваги, 

позиціонуючи себе в ролі світового арбітра". Водночас американський політолог закликав 

Вашингтон бути пильним з тим, щоб не допустити появи в Євразії сильного конкурента, 

який буде домінувати в цьому регіоні та здатен кинути виклик гегемонії США [41, с. 62]. 

Разом із тим, однією з ключових тез З. Бжезинського є те, що сучасна Росія як 

правонаступниця СРСР переважно нездатна до політико-економічної конкуренції із США 

на міжнародно-політичних фронтах [1076, p. 56–57].    

У свій час на просторову складову російської зовнішньої політики звернув увагу й 

відомий американський політолог, прибічник реалізму, стратегічний аналітик і державний 

діяч Г. Кіссінджер, який фактично розвинув концепцію "дисконтинуальних поясів" [321, 

с. 16–17]. Так, Г. Кіссінджер, який обстоював ідею встановлення контролю над 

Радянською Євразією, закликав США пильнувати геополітичну ситуацію заради 

недопущення посилення Росії в ролі нової континентальної імперії, а також, як і колись 

Г. Маккіндер, застерігав про імовірність геополітичного зближення Росії з Німеччиною, 
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проте водночас виступав і проти нового протистояння між ними. Він зокрема стверджує, 

що "В Америки і Європи існує взаємна зацікавленість не допустити, щоб національна 

німецька і російська політика безконтрольно стикалися в самому центрі континенту" [321, 

с. 748]. Також про недопущення появи нового суперника США в Євразії, яким може стати 

Російська Федерація йдеться у відомій доктрині "Єдиної наддержави" ("Керівництво з 

оборонного будівництва") колишнього заступника міністра оборони США П. Вулфовіца 

[205].   

Зважаючи на імперську політику Росії, привертає увагу концепція циклічності 

великих держав, викладена британським вченим П. Кеннеді, який доводить, що всі великі 

держави виникають і гинуть відповідно до темпів зростання їх промислових баз та 

імперських амбіцій їхніх економік. Зрештою, як він вважає, імперська експансія несе в 

собі майбутній занепад: "якщо держава розтягується стратегічно… вона ризикує тим, що 

потенційні вигоди зовнішньої експансії можуть підважити великі затрати на неї" [1174]. 

Власне такий концепт може слугувати поясненню причин краху Російської імперії, СРСР, 

а також безперспективність реваншистської політики РФ, що також може призвести до 

повторення долі її попередників. На нашу думку, в міру розширення території імперії 

наближається її розпад, оскільки відбувається виснаження геополітичного ядра за 

рахунок зростання масштабів периферії.    

Американський географ С. Коен, який вважав погляди Г. Маккіндера такими, що 

втратили чинність, а також свого часу передбачив крах біполярності та виникнення 

багатополюсного світу, у своїй відомій праці "Географія та політика розділеного світу" 

(1963) виділяв чотири ієрархічні геополітичні рівні:   

– зовнішнє морське середовище, що залежить від флоту і наявності портів;   

– континентальне ядро на означення так званих внутрішніх регіонів, віддалених від 

узбережжя;  

– дисконтинуальний пояс (берегові сектори, орієнтовані або в глибину континенту, 

або від нього);  

– регіони геополітично незалежні від цього ансамблю [1092].  

Зрештою, з точки зору геополітики, континентальне ядро та дисконтинуальний 

пояс є полем найбільших суперечностей великих держав – передусім Росії, США та 

Китаю.   

Механізми впливу Росії на пострадянському просторі може додатково пояснити 

аналіз ідей відомого американського соціолога та історика І. Валлерстайна, який 
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вибудував теорію світ-системи, доводячи, що межами цієї світ-системи є просторові 

зв’язки між суспільствами. Всередині цих меж знаходиться центр (ядро), тоді як оточують 

ядро – периферія та напівпериферія, які у свою чергу є частиною світ-системи. За межами 

центр-периферії знаходиться зовнішній простір. Напівпериферія, на його думку, є досить 

нестійка й мінлива за своїм складом, оскільки країни цієї групи залежно від рівня 

розвитку та темпів зростання економіки можуть переходити як до ядра, так і до периферії. 

Він також вважає світову капіталістичну світоекономіку системою ієрархічної нерівності 

розподілу ресурсів. У свою чергу нерівномірність розподілу капіталу призводить до 

виникнення різкої поляризації між бідними країнами Півдня і багатими країнами Півночі. 

Виходячи з цього, країни центру (Півночі) зацікавлені у слабкості країн периферії 

(Півдня) [74]. 

Також світ-система визначається І. Валлерстайном як утворення з єдиним центром, 

розподілом праці, а також множинністю культурних систем. В дійсності ж, відсутність 

яких-небудь стримуючих факторів, стихійність і некерованість функціонуванням цього 

механізму призводили б не до світового порядку, а до світового хаосу. Саме тому у 

світовій історії кількість країн-центрів була завжди обмеженою, а більшість країн 

продовжують складати лише більш чи менш активну частину світової периферії [73]. До 

слова, центр-периферійний підхід у розробці й обґрунтуванні своєї теорії застосував 

Дж. Фрідман, аналізуючи відносини міст і міських агломерацій, просторове, 

територіальне і міське планування, а також його роль у розвитку регіонів та організації 

економіки в цілому [1129]. Варто зауважити, що саме в Росії простежується колосальний 

дисбаланс територіального планування та регіонального благополуччя через 

нерозвиненість інфраструктури та демографічну диспропорційність помножену на 

обширність території.   

За подібною ієрархічною схемою розглядав світ і американський політолог 

Т. Барнетт, яка, на його думку, полягає в наступному: глобальне ядро → зона 

підключення → зона непідключеності. Ядро, як він вважає, є центром ретрансляції 

когнітивних, економічних, онтологічних парадигм, що складають змістовний аспект 

глобальної інформації постмодерну. Ядро асимілює (що власне намагається упродовж 

тривалого часу робити Росія) підключені простори як власні динамічні елементи, що 

стають учасниками загальної системи. Єдиною опозицією у цій системі є зона, яка 

відмовляється від підключення. Остання створює проблему для ядра, оскільки загрожує 

у такий спосіб функціонуванню всієї системи [848, с. 210]. З цього можна зробити певний 
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висновок, що саме на пострадянському просторі після краху СРСР, Росія вибудовує свої 

відносини з новими незалежними державам з позиції центр-периферійності.    

Американський політолог Т. Хопф у рамках огляду конкуруючих дискурсів 

зовнішньої політики в Росії виділяє чотири особливі підходи до "відновлення 

великодержавного статусу Росії у світовому політичному житті": нарощування військової 

могутності; економічне відродження; утвердження великодержавного статусу через 

участь в міжнародних інститутах; відродження СРСР через возз’єднання його колишніх 

республік в імперську державу з центром у Москві. Його колега американський історик 

та соціолог, професор Пенсільванського університету Р. Коллінз бачить такий підхід дещо 

в іншому ракурсі, зокрема економічне відродження він розглядає як передумову для 

посилення військової могутності Росії, а відродження Радянського Союзу стало б кроком 

до геополітичної експансії [231, с. 97].   

При всьому, на переконання автора, яке дедалі підтверджує сучасний стан справ, 

імперативи класичної геополітики, що базуються на розширенні території держави через 

воєнну експансію наразі втратили свій методологічний та стратегічний сенс, передусім 

через те, що воєнна експансія несе хаос та підрив світового порядку. Навіть зважаючи на 

застосування РФ інструменту "м’якої сили" у різних її проявах, кінцевим результатом 

російської геостратегії є територіальна експансія. За таких умов, держава, яка претендує 

на статус одного із центрів багатополярного світу може мати певну тактичну 

(короткострокову) геополітичну перевагу, утім у стратегічному сенсі закріпити свою 

регіональну чи глобальну гегемонію керуючись здебільшого стратегічними догмами 

класичної геополітики навряд чи можливо. Свідченням того є крах проектів Третього 

Рейху, СРСР та системи Pax Sovietica загалом. Зрештою політика, яку нині здійснює Росія 

дедалі роздмухуватиме русофобію як на пострадянському просторі, такі і на Заході в 

цілому. Виходячи з окресленого, серед факторів, що визначають могутність держави, на 

перше місце варто ставити соціально-економічні та культурні критерії, які і є індикатором 

її економічного зростання й благополуччя, а разом з тим і здатності проектувати таку 

соціально-економічну модель за межі свого суверенітету.    

Ще один відомий західний учений, позаштатний співробітник Королівського 

інституту міжнародних відносин Великої Британії ("Chatham House") Дж. Шерр 

презентував своє бачення російської політики, спрямованої на розширення та зміцнення 

впливу через використання/поєднання "м’якої" та жорсткої сили. Як він вважає, РФ 

завжди прагнула симетричних відносин із таким Заходом, який би поважав її інтереси на 
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пострадянському просторі, у тому числі й через урахування російських об’єднавчих 

проектів на кшталт ЄАЕС, покликаних стати альтернативою європейської інтеграції. У 

свідомості російських політичних еліт й інтелектуальному просторі Росії загалом, 

останнім часом дедалі активніше бере гору геополітика "як суворий і незламний реалізм". 

Зважаючи на це, саме геополітика в Росії дедалі активніше підміняє собою зовнішню 

політику та решту аспектів міждержавних відносин [992, с. 14].   

Росія, за словами Дж. Шерра, часто апелює не до цінностей, а більшою мірою до 

ідентичності, що тим самим надає їй можливість утримувати пострадянські країни в полі 

свого геополітичного впливу і особливо це стосується тих країн, які відчувають себе 

культурно і соціально пов’язаними з нею. Пострадянський світ (простір) для Дж. Шерра – 

"...це розділений світ, до якого належать не лише держави, але й різні спільноти, галузеві 

інтереси і транснаціональні зв’язки – і як до інших частин світу, нерівність багатства і 

влади" [992, с. 14].   

Західними представниками геополітичної думки аналізувалися різні формати 

відновлення російського впливу – від повернення радянської моделі та встановлення 

цілковитого російського контролю над пострадянським простором до формального 

геополітичного впливу Росії за умов збереження політичної й економічної незалежності 

пострадянських країн. Уже з 1993 р. дискурс щодо Російської держави змістився від її 

національних інтересів й адекватної зовнішньої політики в бік концепції держави, яка 

може нести потенційну загрозу Заходу, зокрема сприяти дестабілізації ситуації в Європі. 

Водночас Росія, на думку американського політолога Р. Шермана, має стати фактором 

забезпечення стабільності Євразійського регіону як сфери особливої відповідальності, а 

не фактором його дестабілізації [1308].   

Старший науковий співробітник Інституту Брукінгса (США) Л. Шевцова при 

розгляді тематики російської політики звертається до нормативістської методології, що 

передбачає ціннісний підхід як до внутрішніх політичних подій, так і зовнішньої 

політики. Саме нормативісти зауважують, що в основу міжнародних відносин покладено 

норми і договори, а не баланс сил та інтересів, як гадають реалісти. Разом із тим, на думку 

Л. Шевцової, нормативісти вважають, що Росія використовує свою міжнародну політику 

як інструмент для виживання російської системи персональної влади – передусім 

В. Путіна та його вузького оточення [982].   

Отже, просторовий та географічний аспекти (передусім географічне розташування 

держави) є опосередкованими факторами впливу на зовнішню політику держав та 
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визначають їхню поведінку на міжнародній арені. За понад столітній період російської 

філософської і політологічної думки сформувалися такі ключові ідеологічні та теоретико-

методологічні напрями, що слугують засобом обґрунтування геополітичних претензій на 

територіальні периферії РФ. Передусім концепт неоєвразійства, висуває прагнення 

збереження російського впливу в геостратегічному периметрі всього пострадянського 

простору та за його межами. Неоєвразійство, як згодом і державництво, стало одним із 

ключових дискурсів в обґрунтуванні формування нової цивілізаційної спільноти – 

євразійської імперії, у якій ключове місце відводиться Росії. Провідним методологічним 

постулатом західних геополітичних концепцій є стримування Росії в її експансіоністській 

та імперській геостратегії через встановлення контролю над простором Євразії.  

 

1.2. Стан наукової розробки теми та джерельна база дослідження геостратегії 

Російської Федерації   

 

Проблематика дослідження геостратегії РФ знайшла своє висвітлення у низці 

наукових розвідок як українських, так і зарубіжних політологів, істориків, соціологів 

тощо. Водночас тематика Росії та її політики перебуває у фокусі уваги порядку денного 

міжнародної журналістики та заповнює значну частину глобального інформаційного 

простору в умовах наростання її протистояння із Заходом. При вивченні стану 

дослідження даної проблеми логічним, на наш погляд, є використання географічного 

(групування наукових робіт за національно-географічною ознакою), хронологічного та 

проблемно-тематичного принципу аналізу наукових праць відповідно до структури 

нашого дослідження. Виходячи з проаналізованого, дисертант розосереджує всю 

історіографію, присвячену геостратегії Росії на три окремі групи. Так, першу групу 

формує науково-дослідний доробок українських науковців. Другою групою виступають 

праці російських дослідників та експертів, зокрема тих, які безпосередньо приймають 

участь у формуванні російської геостратегії. Зрештою, в третю групу виокремлено 

дослідження зарубіжних вчених та експертів (більшою мірою західних), які займаються 

питаннями геостратегії та геополітики Росії.    

Варто зауважити, що проблема зовнішньої політики Російської Федерації вже 

понад два десятиліття поспіль стала об’єктом уваги української політичної та історичної 

думки. Беручи до уваги індуктивний метод, варто звернути свій погляд на стан 

дослідження російської геостратегії щодо пострадянського простору з поступовим 
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переходом до розгляду глобальної геостратегії РФ. Зокрема, досить важливими є роботи 

українських вчених, присвячені методологічним аспектам геостратегії, геополітики та 

зовнішньої політики Російської Федерації. Сюди варто віднести праці С. Андрущенко 

[16], М. Дністрянського [188], А. Гольцова [140–144], Т. Ігнатьєвої [290–291], 

С. Кононенка [417], О. Майбороди [503], І. Погорської [653], Р. Рукомеди [760], 

О. Скребець [788], С. Толстова [861–862], М. Шульги [1009] та ін. Окремо варто додати, 

що у публікаціях українського експерта С. Удовика [897] акцентується увага на 

необхідності більш чіткого геостратегічного планування для сучасної держави, яка прагне 

зайняти достойне місце на сучасній міжнародній арені. При цьому автор зважає на те, що 

Україна як важливий геополітичний фактор пострадянського простору разом з низкою 

східноєвропейських країн ризикує перетворитися на "буферну"/санітарну зону між 

Росією та Німеччиною.  

Свою увагу на російському геостратегічному факторі у становленні української 

державності концентрував і такий вітчизняний науковець як Є. Камінський [307]. В 

контексті аналізу трансформації міжнародної системи вчений значне місце відводить саме 

Росії, яка, за його прогнозами, вибудовуватиме свою геостратегію у контексті 

балансування своєї політики між США, ЄС, Китаєм та Індією. Невизначеність у 

геополітичному виборі пострадянських держав на користь європейських чи євразійських 

інтеграційних інституцій лише стимулюватиме РФ до геополітичних претензій на теренах 

колишнього СРСР. Науковець також зауважував, що саме від стану україно-російських 

відносин буде залежати рівень європейської та глобальної безпеки [307]. Разом з тим, 

неоімперську стратегію великих держав в умовах глобалізації, зокрема й Росії, розглядає 

у своєму дисертаційному дослідженні І. Вєтринський [82–83].  

Також ціла низка українських вчених та політичних експертів спеціально займалася 

питанням російської зовнішньої політики або ж частково торкалася останньої у рамках 

наукових розвідок, присвячених іншій проблематиці. Зокрема, питання модернізації 

сучасної Росії в умова неоімперської моделі її розвитку досліджували такі вітчизняні 

науковці як В. Будкін [59], А. Бульвінський [60–62], Т. Орлова [610], І. Піляєв [647–648], 

С. Фомін [921], О. Шморгун [1004] та ін. Вказані дослідники досить об’єктивно та 

послідовно аналізують вплив внутрішнього стану РФ на її геостратегію та 

зовнішньополітичну діяльність. Погоджуємося із думкою більшості вказаних науковців 

про те, що відсутність свободи та модернізаційних процесів у політико-економічній і 

соціальній сфері Росії так чи інакше позначається на формуванні та реалізації стратегії її 
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зовнішньої політики. Вчені дійшли фактично одностайного висновку про те, що нинішня 

геостратегія та зовнішня політика Російської Федерації є архаїчною як для великої 

держави ХХІ ст., оскільки вона здебільшого робить ставку на розширення своєї території 

аж до відновлення імперії.   

Сутність геостратегічного планування в РФ висвітлено у працях таких відомих 

українських вчених та експертів, як В. Горбулін, який акцентує на дисонансі між 

реалізацією стратегії у зовнішній політиці Росії та її плануванням. За словами вченого, 

Росія не керується писаною стратегією, а діє здебільшого спонтанно й залежно від 

ситуативної кон’юнктури та розстановки геополітичних сил на світовій арені. О. Їжак 

[292–296] зокрема аналізує місце органів держвлади у прийнятті зовнішньополітичних 

рішень та причину частих кадрових перестановок у російських міністерствах та 

відомствах. Також В. Кирик [320] у своєму дисертаційному дослідженні, в контексті 

теоретичного обґрунтування геополітичної експансії, вагоме місце відводить 

геополітичному статусу Росії. Військово-політичному аспектові стратегії її зовнішньої 

політики присвячено дисертацію А. Цибуляк [942].   

Чільна увага українськими політологами та істориками відводиться питанням 

інтеграційної політики Росії та використанню нею євразійських об’єднань у якості 

інструменту політичного впливу на пострадянські країни з метою забезпечення власного 

регіонального лідерства. Серед таких розвідок варто виділити роботи К. Вітмана [86], 

О. Волошина [100–102], П. Гайдуцького [120–121], Р. Гарата [124], А. Гольцова [143], 

М. Дорошка [215], Г. Зеленько [260–261], Р. Жангожі [243], О. Ірхіна [288], Л. Коврик-

Токар [338], О. Ковтун [339], В. Кравченка [446–447], Л. Літри [479], І. Мельничука [530–

531], П. Пашковського [633], О. Сушка [779], В. Торби [863], О. Цісик [943], Л. Чекаленко 

[951–953] та ін.    

Питанням безпеки, реакції Заходу щодо російської агресивної політики та 

"замороженим" конфліктам на пострадянському просторі, присвятили свою наукову увагу 

такі українські науковці, як О. Алєксєйченко [9], І. Волошенко [100], С. Гвоздков [125], 

В. Головченко [139], І. Гончаренко [147], М. Дорошко [211, 213–214, 217–219], 

О. Задорожній [249], М. Капітоненко [309], Н. Карпенко [315], А. Киридон [319], 

М. Кірсенко [328], А. Кіссе [329], В. Кулик [458–459], І. Тишкевич [886–890], С. Троян 

[882], Б. Левик [474–476], Б. Парахонський [627], Г. Перепелиця [637–641], О. Потєхін 

[672], М. Розумний [716], У. Рудницька [756], М. Сирота [784], Л. Скороход [786–787], 

В. Ткаченко [854–856], М. Фесенко [915], І. Філенко [919], В. Шамраєва [976], Г. Шелест 
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[989], С. Шергін [990] тощо. Окремо слід вказати на праці українського експерта 

М. Гончара [145–147], які стосуються енергетичної геополітики та геостратегії Росії як на 

пострадянському просторі, так і за його межами, передусім на європейському та 

азійському напрямках, а також статті С. Солодкого [815], що зокрема присвячені 

енергетичного тиску РФ на країни Балтії. Значна група робіт українських вчених та 

політекспертів стосується ведення нею на пострадянському просторі загалом та в Україні 

зокрема кібервійни і гібридної війни. Так, стану національної безпеки України у контексті 

її відносин з Росією присвячено наукові дослідження О. Андрєєвої [15], а питанню місця 

України в геостратегії Російської Федерації присвячено дисертаційну роботу М. Гнатюка 

[135]. Також у цьому контексті потрібно назвати науковий доробок О. Власюка, 

С. Кононенка [88, 153], В. Головченка [138], В. Горбуліна [148–153], Д. Дубова [220], 

Є. Магди [502], М. Ожевана [599–600] тощо. Погоджуємося із висновками більшості 

зазначених науковців про те, що політика РФ, зокрема енергетична та інформаційна, 

спрямована перш за все на підрив трансатлантичної єдності та стабільності й безпеки 

окремих пострадянських країн.     

Однак, зауважимо, що при всій цінності наукових досліджень лише небагатьом 

науковцям вдається розглядати російську політику з точки зору просторового 

(геостратегічного) аспекту поширення її впливу у різних регіонах. Скажімо, якщо такі 

аспекти, як енергетичний вплив РФ вже досить добре проаналізовано вітчизняними 

аналітиками, то такі питання, як ведення гібридної війни проти України та інших 

учасників міжнародних відносин залишаються поки недостатньо висвітленими.     

Варто більш детально зауважити, що геостратегічний та безпековий аспект 

російської зовнішньої політики став предметом дослідження відомого українського 

конфліктолога-міжнародника Г. Перепелиці. Його роботи здебільшого стосуються саме 

російської агресії на пострадянському просторі, яка спрямована на збирання втраченої 

імперії. Монографії "Конфлікт у Придністров’ї" [637] та "Генезис конфліктів на 

посткомуністичному просторі Європи" [640] є підсумком тривалих теоретичних 

узагальнень витоків та сутності геополітичної напруженості як на Балканах, так і 

пострадянському просторі. Росія, за словами автора, розпалюючи конфлікти на 

пострадянському просторі, прагне зберегти свій вплив та присутність у так званій "зоні 

особливої відповідальності". У своєму дослідженні "Україна–Росія: війна в умовах 

співіснування" [641]. Г. Перепелиця досить детально пояснює та аналізує витоки 
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російської агресії, пов’язаної головно з традиціоналізмом імперської сутності суспільного 

та елітарного мислення в Росії.   

Сутності та витокам гібридної політики путінізму присвячені монографії історика 

В. Ткаченка, який висвітлює саме агресивну природу сучасної Росії, ведення нею 

ідеологічної війни проти України. Водночас, вчений вказує на значні соціально-

економічні та демографічні проблеми Російської Федерації, які знижують її привабливість 

для нинішніх і можливих потенційних союзників та учасників євразійських 

інтеграційних проектів, а також дезорганізують імперське ядро, яким є російський етнос 

[854–856]. Однак, слід зауважити, що роботи зазначеного автора розраховані передусім на 

широку аудиторію читачів, а тому відрізняються науково-публіцистичним стилем 

викладу матеріалу. Все це зрештою пояснює брак академічного аналізу геостратегії РФ та 

її агресивної політики.      

Цінними для нашого дослідження є наукові праці професора М. Дорошка, палітра 

інтересів якого стосується різних аспектів геополітичної картини, що склалася на 

пострадянському просторі. Так, чільне місце в його доробку відведено саме генезису 

етнополітичних конфліктів на теренах колишнього СРСР, що характеризує досить чітку 

картину безпекової ситуації в цьому регіоні загалом та дає можливість більш глибоко 

зрозуміти причини пострадянських криз [219]. Зокрема у працях вченого висвітлюється 

сутність придністровського конфлікту та геополітичні інтереси його учасників [213].    

Також не менш важливим аспектом пострадянської проблематики, яку активно 

розробляє вчений є аналіз впливу російського чинника на зовнішню політику країн 

колишнього СРСР [212]. На основі порівняльного аналізу зовнішньополітичних 

концепцій України та Росії М. Дорошком визначено їх національні інтереси у безпековій 

та оборонній сфері. Йдеться передусім про неможливість встановлення рівноправного 

партнерства між двома державами через превалювання імперських амбіцій Москви. На 

основі аналізу офіційних документів (концепцій, доктрин, стратегій) М. Дорошко дійшов 

висновку, що у сучасних геополітичних умовах Росія та Україна мають абсолютно 

протилежні стратегічні цілі, оскільки перша вбачає зміцнення своїх світових позицій та 

геополітичного статусу як великої держави шляхом реінтеграції/підпорядкування 

пострадянського простору зокрема через реалізацію низки інтеграційних проектів, тоді 

як Україна задля підвищення рівня власної безпеки схиляється до інтеграції в 

євроатлантичні структури [216].   
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Значну наукову вагу представляють роботи М. Дорошка, присвячені агресії 

Російської Федерації проти України [211], у яких, з точки зору історичної ретроспективи, 

досить детально проаналізовано дії Росії, пов’язані з анексією Криму [214] та її стратегією 

щодо дестабілізації і дискредитації України, зокрема й через ведення гібридної війни 

[138]. Також вченим системно проаналізовано вплив географічного середовища на 

зовнішню політику пострадянських держав. Дана інформація цілком вписується в 

концепцію нашого дослідження та слугує методологічною основою для розуміння 

сутності просторового фактору зовнішньої політики Росії. Водночас питанням російської 

агресії та анексії Криму присвячені також праці експертного аналітика А. Окситюка [601].  

Відносно дослідження російської політики щодо пострадянських країн, то варто 

коротко зупинитися на досить ґрунтовному монографічному дослідженні І. Мельничука 

[531], присвяченому пострадянським інтеграційним проектам Російської Федерації, яке 

раціонально сприяло більш детальному розумінню особливостей інтеграційної політики 

Росії. У даній роботі за допомогою використання комплексного аналізу охарактеризовано 

політичні, безпекові та економічні інтеграційні проекти Москви. Значним позитивом для 

нас є те, що її автор концентрується переважно на геополітичному вимірі інтеграційних 

процесів пострадянського простору, головним модератором яких виступає Росія. Все ж 

таки, автор даної монографії концентрується виключно на інтеграційній її політиці щодо 

пострадянського простору, а тому звісно дана розвідка І. Мельничука не може сприяти 

розумінню нами глобального аспекту російської геостратегії.   

Масштабним є науковий доробок Б. Левика [474–476], який представляє собою 

історичний аналіз стану безпеки та зовнішньополітичної орієнтації пострадянських країн, 

а також контексту політики та геостратегії Росії відносно сусідніх держав. Доволі вагомим 

тут є авторський аналіз військово-політичного потенціалу держави, що послугував 

цінною інформацією для висвітлення цього аспекту у нашому дисертаційному 

дослідженні. Чимало уваги дослідник приділив дво- та багатостороннім взаєминам РФ з 

країнами СНД та ОДКБ. Чільне місце автор відводить військовій безпеці пострадянських 

країн і становленню їх збройних сил, зокрема України, Грузії, Молдови та країн Балтії 

[476]. При всьому дослідник зі зрозумілих причин не ставив мету вдаватися до детального 

висвітлення геостратегічного аспекту зовнішньої політики Російської Федерації, так як 

об’єктом його дослідження є саме безпековий зріз зовнішньополітичної діяльності країн 

пострадянського простору.    
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У разі, якщо говорити про аналіз глобального виміру російської геостратегії, 

потрібно сказати про дисертаційне дослідження Ю. Швагер [979], присвячене політиці 

РФ щодо врегулювання військово-політичних конфліктів у Європі, передусім на Балканах. 

Окремо варто відзначити роботи українських дослідників відносно питання 

близькосхідної російської політики. Сюди слід, зокрема, віднести праці професора 

Ю. Скорохода [787], присвячені ролі Росії у врегулюванні арабо-ізраїльського конфлікту. 

Участі РФ у сирійському конфлікті стосуються статті В. Каспрука [317]. Російсько-

турецьким енергетичним відносинам, присвячено експертний доробок колишнього посла 

України в Турецькій Республіці С. Корсунського [436–437]. Водночас варто назвати 

українських авторів, які висвітлюють палітру взаємин РФ із США, Китаєм, Індією та 

Японією. Так, щодо стосунків Росії із Заходом та передусім із США, необхідно виділити 

досить інформативні наукові праці С. Галаки [122], О. Пархомчук [631], П. Сіновець [785], 

які стосуються питань нерозповсюдження ядерної зброї, денуклеаризації та конверсії. 

Відносинам РФ з ЄС та європейському вектору російської геополітики присвячено 

дисертаційне дослідження Н. Гордіюк [154] і статтю А. Сапсая [775], а політики 

президента Б. Обами щодо Росії стосується дисертація Т. Рибченко [723]. Роботи вказаних 

вчених в цілому дають уявлення про ядерну картину світу та російську роль у підтримці 

чи деструкції глобальної системи ядерної безпеки, однак певна їх частина (передусім 

дисертаційні дослідження молодих науковців) відзначаються описовістю та надмірним 

фактографізмом, більше того, саме геополітичний аспект ядерної стратегії РФ і США 

часто залишається поза увагою українських дослідників.   

Різним аспектам взаємин Росії з Китаєм, зокрема й стосовно питань стратегічного 

партнерства, присвячені роботи таких українських вчених, як С. Бут [64] та 

В. Константинов [418]. Праці М. Зайцевої [252] та Л. Самойлової [772] стосуються 

взаємодії РФ з країнами, що розвиваються, зокрема й у рамках організації БРІКС. 

Дисертації та монографічні роботи М. Мурашкіної [553], Н. Слободян [790], О. Шевчука 

[988] висвітлюють російсько-китайське зближення та водночас суперництво Росії, Китаю 

та США в ЦА і Перській затоці. Російсько-японським відносинам присвячені 

дослідження С. Проня [691]. Про механізми пошуків Росією альтернативного полюсу 

сили у рамках різних геоекономічних об’єднань йдеться у статті політолога 

О. Полторакова [659]. Однак, вказаний автор дещо перебільшує шанси Росії щодо 

здатності та активної її участі у створенні альтернативного євроатлантичному полюсу 

впливу за рахунок активізації зв’язків з такими країнами як Китай та Індія, які 
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вибудовують власну систему безпекового, економічного та політичного впливу в АТР та 

Південній Азії. Тут також варто звернути увагу на публікацію незалежної експертки 

О. Ковальової [336], що стосується наростання військово-політичної активності РФ в 

Карибському басейні та Латинській Америці загалом.   

Загалом як бачимо, більшість українських дослідників приділяють свою наукову 

увагу переважно політиці РФ щодо країн пострадянського простору, однак 

геостратегічний аспект її зовнішньополітичної діяльності в інших регіонах поки 

залишається недостатньо вивченим. Більше того, алгоритм формування та реалізації 

російської геостратегії на різних напрямках і рівнях також залишається поза увагою 

українських науковців, а власне геополітика Росії як важливий методологічний аспект 

розуміння витоків та стану її міжнародної поведінки часто підміняється розкриттям суто 

зовнішньої політики РФ.   

Порівняно іншою є ситуація в російському науковому та експертному середовищі, 

значна частина представників якого займається вивченням проблематики формування та 

реалізації стратегії зовнішньої політики і забезпечення безпеки своєї держави, а також 

бере безпосередню участь у її розробці. При всьому автор вдавався до аналізу експертних 

оцінок окремих білоруських політологів, позиція яких щодо геостратегії РФ здебільшого 

не відрізняється від російської. Отож, теоретичним обґрунтуванням формування 

російської геостратегії та геополітики присвячені праці І. Дусинського [227], О. Задохіна 

[251], В. Ізотова [270], В. Іноземцева [274, 276], М. Лук’яновича [495–496], Г. Нуришева 

[586–587], І. Панаріна [621], К. Сорокіна [817–818], А. Устяна [904]. Роботи вказаних 

авторів зазвичай стосуються концептуальних основ зовнішньополітичної стратегії РФ, її 

геополітичного потенціалу та реалізації нею стратегії по забезпеченню просторового 

впливу. Геополітичного розвитку Росії стосується дисертаційне дослідження В. Баріса 

[30]; геополітичним особливостям РФ та її впливу на нацбезпеку присвячено роботу 

Ю. Тихомирова [852]; питання геополітичних основ формування сучасної геостратегії та 

російських геополітичних інтересів висвітлено у працях О. Маруєва [517–519].   

Стратегічного планування й прогнозування в РФ стосуються монографії та 

аналітичні доповіді А. Подбєрьозкіна, який одним із перших виділив нелінійну 

(неконвенційну/гібридну) війну у окремий тренд російської геостратегії [654, 823]. 

Питанням зовнішньої політики РФ у геостратегічному контексті присвячена робота 

О. Аріна [23], який говорить про остаточну втрату нею статусу наддержави та 

неможливість його повернення через відсутність належних зовнішньополітичних 
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ресурсів, а також монографія М. Чайки, у якій йдеться про формування стратегії 

зовнішньополітичного розвитку РФ в умовах глобалізації [950]. Загальних питань 

російської зовнішньої політики та геостратегії, зокрема місця РФ на теренах сучасного 

геополітичного ландшафту в умовах геополітичного протиборства, стосуються також 

праці П. Циганкова [90] та В. Калюжного [305].   

Стратегію зовнішньоекономічної діяльності Росії проаналізовано у статті 

М. Беляєва [34]. Важливими у методологічному відношенні є праці відомого російського 

політолога О. Богатурова, які стосуються формування російської геостратегії, алгоритмів 

її реалізації, а також геополітичних і геостратегічних інтересів Москви на міжнародній 

арені загалом [44–46]. Про інформаційно-аналітичний супровід прийняття рішень у 

зовнішньополітичному плануванні Росії йдеться у статті С. Кортунова [438–440].   

Cуперечність між реальним змістом ключових зовнішньополітичних документів та 

реальним процесом реалізації і забезпечення російських геостратегічних інтересів 

розкриває робота Є. Черненка. Питання участі російських науково-дослідних та 

аналітичних інституцій (think-tank) у стратегічному плануванні зовнішньої політики та 

сприянні формуванню стратегії національної безпеки РФ розкрито у статті військового 

експерта Л. Івашова [268]. Аналізу концептуальних документів, які визначають стратегію 

зовнішньої політики Росії, присвячена стаття О. Шкапяка [1002]. Про сучасний 

геополітичний статус та ресурсний супровід зовнішньої політики РФ йдеться у роботах 

російських науковців та експертів, як от: Ю. Александрова, О. Бикова [66], Р. Грінберга 

[163, 166], С. Дятлова [229], В. Загашвілі [247–248], Л. Каменика [306], В. Караваєва [310], 

Е. Лозанського [483], А. Мальгіна [512], В. Оболенського [595], О. Пахомова [632], 

С. Рогова [724], А. Суміна [835], І. Терентьєва [849], А. Торкунова [865–866], 

М. Черкасова [957], О. Шишкіної [997].  

Розстановці й реалізації російських геостратегічних пріоритетів присвячено роботи 

С. Мальченкова [513–514]. Зокрема, із перелічених дослідників В. Загашвілі доходить 

висновку, що Росія поступається світовим лідерам за продуктивністю праці саме 

унаслідок низького рівня розвитку бізнес-процесів, недостатнього рівня підготовки 

кадрів, нерозвинутих технологій, бюрократичних проблем тощо. Варто також виділити 

колективну академічну монографію "Росія і світ на початку ХХІ ст.", яка є цінною у плані 

фактографічного матеріалу щодо політико-економічних стосунків Росії з провідними 

центрами геополітичного впливу.   
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Аспекту впливу внутрішнього стану на геополітичну поведінку РФ присвячена 

низка наукових розвідок. Зокрема, її геополітичну ідентичність та фрагментацію 

розглядають у своїх працях З. Жаде [242], К. Гаджиєв [118] та Г. Нуришев [586]; питання 

впливу політичної свідомості на формування геостратегії та зовнішньополітичного курсу 

Росії частково піднімає у своєму дисертаційному дослідженні М. Лук’янович [495]; про 

геополітичну формулу зовнішньої політики Росії як фронтальної імперії відзначає у своїй 

монографії М. Ільїн [237]; про апеляцію до національних особливостей імперської 

ментальності та історичних традицій ідеалу Росії та їх подальшу культивацію відмічають 

у своїх роботах Є. Анісімов [17], В. Колосов [347–348], С. Кортунов [438], О. Маруєв 

[519], Н. Лапіна [467] та певною мірою В. Пантін [632]; про політичну модернізацію Росії 

як стратегічну необхідність в умовах глобальних трансформацій йдеться у роботі 

В. Лапкіна [469]; висновку про негативний вплив на зовнішню політику Росії через 

надмірну забюрократизованість її владної вертикалі та масштабний чиновницький апарат 

доходять у своїх працях М. Черкасов [958] та В. Аверков [2]; пропагандистській роботі 

підконтрольних владі ЗМІ, спрямованої на формування образу В. Путіна як 

безальтернативного лідера, йдеться у публікації Д. Волкова [98].   

Питань політики Російської Федерації щодо пострадянського простору стосуються 

праці І. Іванова [263], С. Караганова [312], О. Ляховича [501], Ю. Нікулічева [581], 

М. Троїцького [881], Т. Шаклеїної [975]. У контексті зовнішньої політики та геостратегії 

Росії щодо пострадянського простору варто назвати праці знаного російського фахівця у 

галузі безпеки, академіка РАН О. Арбатова [21–22], який схиляється до думки, що 

найбільш оптимальним варіантом майбутнього для Росії є перетворення її на потужну 

європейську демократичну державу, яка, зрештою, стане привабливою для інших країн 

пострадянського простору. Водночас Росія має будувати відносини зі своїми сусідами з 

позиції поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності. Саме це, на його думку, 

слугуватиме у якості стримувального фактору відносно інтеграції пострадянських країн 

до європейських та євроатлантичних структур. На необхідності відмови Росії від 

агресивної політики на теренах СНД наголошують і відомі російські політексперти й 

прибічники лібералізму/атлантизму Е. Паїн [620] та А. Піонтковський [648]. Останній 

зокрема відзначає, що Росія наразі не зможе забезпечувати динаміку свого розвитку без 

нормалізації та поглиблення зв’язків із Заходом, оскільки, власне, Росія, як і весь 

пострадянський простір, є невід’ємною частиною глобальної економіки [648].    
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Загалом, переважна більшість наукових розвідок російських науковців написані під 

впливом внутрішньополітичної кон’юнктури в РФ і можуть слугувати лише у якості 

фактографічного та допоміжно-довідкового джерела. Зрештою, лише незначна їх 

кількість може складати методологічну та академічну наукову цінність для нашого 

дослідження.   

Варто більш детально відзначити науковий доробок Д. Треніна, який у своїх 

роботах: "Кінець Євразії" [1343], "Одиночне плавання" [873], "Postimperium. Євразійська 

історія" [869], "Чи варто нам боятися Росії?" [1342] акцентує увагу на питанні місця Росії 

в сучасній світ-системі та її шансі покінчити з імперським минулим шляхом інтеграції в 

західні структури, що з’явився для неї у 1990-х рр. Наукові праці Д. Треніна дають 

можливість більш чітко зрозуміти причини нинішнього стану російської геостратегії та 

зовнішньої політики, а також алгоритм повернення РФ до автократизму з початку 2000-х 

рр. Науковець доводить, що після закриття вікна можливостей проведення ліберально-

демократичних реформ та недостатнього рівня підтримки Заходом швидкого 

перетворення Російської Федерації на сучасну державу з ринковою економікою, остання 

знову повернулася до великодержавної стратегії, спрямованої на трансформацію у один 

із центрів геополітичного впливу. Також вчений відзначає у своїх працях про інерцію 

протистояння Росії із США, яка зберігається навіть по завершенню холодної війни, 

оскільки РФ намагається взяти геополітичний реванш у новому протистоянні з 

Вашингтоном та розраховує у цьому на підтримку Китаю [875].    

Потрібно зазначити, що вагомими факторами відновлення імперської Росії для 

низки політологів та експертів є чисельна російська діаспора як носій "русского мира", а 

також досить міцні господарські, економічні, історичні та соціокультурні зв’язки низки 

пострадянських країн, що збереглися від моменту розпаду СРСР. Так, академік РАН 

А. Кокошин [344–346] ключове місце у зміцненні геополітичного статусу РФ відводить 

пострадянському простору, який розглядається ним у якості зовнішнього поясу так званої 

Великої Росії. Про образи майбутніх її кордонів ділиться своїми роздумами у відповідній 

статті один із представників академічного євразійства Д. Савін [766], який зокрема вказує 

на "прозорість" кордонів між Росією і Білоруссю, маючи на увазі прилеглі до РФ 

Гомельську, Вітебську та Могилевську області, де проживає значна кількість етнічних 

росіян. Така позиція автора є одним із типових прикладів написання наукових робіт на 

догоду політичній верхівці РФ та виправдання її сучасної політики.   



92 

Реінтеграції пострадянського простору та реалізації російських інтеграційних 

проектів присвячений збірник статей під редакцією А. Клімова та В. Лексіна [233], а 

також праці В. Адріанова [4], Г. Базарової [26], О. Бельянінова [31–33], О. Бикова [66], 

Л. Вардомського [78–79], Н. Васильєвої [80], М. Головніна [136–137], Р. Грінберга [163–

165], Д. Єфременка [236–237], Г. Ібрагімової [262], В. Іноземцева [277], С. Кулика [460], 

Є. Кутового [461], О. Маришева [520], Т. Мельничук [532], П. Саліна [770–771], 

Т. Соколової [812], А. Суздальцева [834], В. Тельнова [847], Х. Тіммермана [851], 

Д. Ушкалової [905], В. Фролова [927], В. Хачатурова [936], І. Фількевича [917], 

Б. Хейфеца [938], В. Цвєткова [941], Ю. Шишкова [998–1001], В. Язєва [1030–1031]. 

Власне, вказаний Р. Грінберг [164] наголошує, що інтеграційним процесам на 

пострадянському просторі мають сприяти народногосподарські та культурні зв’язки, які 

збереглися з часів розпаду СРСР. Його колега Б. Хейфец [938] зазначає, що через надання 

дешевих кредитів країнам СНД Росія намагалася їх утримувати у своєму геополітичному 

фарватері. Д. Ушкалова [905] відзначає про повсякчасні наміри Росії розцінити СНД як 

прообраз майбутнього міжнародно-політичного суб’єкта через набуття ним 

наднаціональних характеристик. У свою чергу, А. Суздальцев [834] розглядає російсько-

білоруський союз як більш вигідний для Мінська через його бажання отримати дешеві 

енергоресурси. Для Росії ж такі пільги виступають у якості додаткового тягаря її 

економіки. Зрештою, думку А. Суздальцева розділяє й російський економіст В. Іноземцев, 

наголошуючи при цьому, що члени ЄАЕС як нової інтеграційної організації на 

пострадянському просторі передусім зацікавлені не в геополітиці, а у стабільності 

власного розвитку й безпеки [277]. Про дискурс щодо можливостей впливу ЄАЕС на 

світову економіку йдеться у колективній статті російських вчених Є. Винокурова, 

О. Лібмана, Н. Максимчук [84].   

Не менш важливим є питання конфліктів на пострадянському просторі та проблем 

їх врегулювання, чому, зокрема, присвячені праці В. Лапкіна й В. Пантіна [468], 

Д. Малишевої [510–511], О. Нікітіна [576], В. Ніколаєнка [580], В. Пряхіна [694], 

Н. Федулової тощо. Звісно, що російські дослідники більшою мірою концентруються на 

питаннях врегулювання конфліктів на пострадянському просторі, однак зі зрозумілих 

причин замовчують справжні причини виникнення даних криз та безпосередню участь 

Росії у їх розпалюванні та управлінні.   

Питанням політики Росії щодо Закавказзя присвячена праця А. Гушер [174]; 

політиці Росії в ЦА та загрозі інтересам і безпеці (у тому числі й у контексті діяльності 
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ОДКБ та ШОС) держав цього регіону стосуються роботи О. Богатурова [44], 

А. Грибовського [160], А. Кортунова [1185], О. Малашенко [509], К. Мещрякова [535], 

Д. Треніна [1278], Г. Чуфріна [973]; центральноазійського напряму російської геополітики 

стосується монографія К. Ланди [466]; проблем інтеграційних процесів регіону у рамках 

ШОС, ЄврАзЕС, ОДКБ та участі у них Росії стосується дисертаційне дослідження 

Н. Серебрякової [781], статті Р. Андрєєщева [14], Є. Бородіна [53], Є. Винокурова [84], 

М. Головніна [136]; питанням енергетичної геополітики Росії на пострадянському 

просторі присвячені монографії С. Кондакова [354] та О. Шуміліна [1010], а також 

дисертації Я. Вятунової [115] і С. Черніциної [960]. Окремо варто вказати роботу 

О. Кузьміної [457], яка присвячена протиборству інтересів великих держав у сфері 

постачання та споживання енергоресурсів. Загалом, на думку окремих російських 

науковців і експертів, зокрема таких, як С. Лузянін [487], РФ і Китаю варто об’єднати 

зусилля задля балансування впливу США в ЦАР.     

Низка російських робіт відзначається критичним сприйняттям російською 

політичною та історичною думкою європейського та євроатлантичного вектору РФ. Тут 

варто назвати роботи М. Блескіна [42], В. Лати [470], В. Мухіна [555], Д. Треніна [876], 

які стосуються розгортання Сполученими Штатами системи ПРО в Східній Європі, що 

стала каменем спотикання та протиріч Москви та Вашингтону у Східній Європі. Роботи 

Л. Івашова [268–269] та Є. М’яснікова [557] присвячені скороченню стратегічних ядерних 

та неядерних озброєнь у рамках договору СНО. Стосовно проблем у відносинах Росії зі 

Східною Європою після краху ОВД та СРСР йдеться у роботах І. Орлик [609]; проблеми 

геополітичних інтересів Росії в Європі стосується дисертаційне дослідження І. Фадєєвої 

[907]; взаємовідносини Росії, США та ЄС розкривають дослідження В. Матяша [523–

524]; про неприпустимість розширення НАТО за рахунок країн колишнього ОВД, а тим 

більше пострадянського простору відзначав відомий вчений та політик Є. Примаков 

[684]; про розморожування відносин НАТО з Росією та розвиток діалогу у форматі "19+1" 

говорить П. Іванов [265]; про вплив Росії на Балканах як колишньої традиційної сфери 

геостратегічних інтересів СРСР йдеться у роботах А. Абашидзе [1], Н. Арбатової [22], 

В. Барановського [29], О. Гуськової [173], О. Задорожного [250], В. Трухачова [883–884]; 

про енергетичний фактор у відносинах Росії з ЄС йдеться у дисертації К. Трачук [868]. 

Потрібно зауважити, що переважна більшість вказаних робіт написана в ключі 

стратегічної позиції російського керівництва, для якого є неприйнятним розширення 
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НАТО та ЄС на терени пострадянського простору, а тому звісно не відзначаються своєю 

об’єктивністю.    

Значна кількість російських наукових праць та експертних оцінок стосується 

близькосхідного геополітичного вектора РФ та її інтересів в регіоні, зокрема участі у 

врегулюванні арабо-ізраїльської кризи, російсько-ізраїльських та російсько-іранських 

відносин. Такими є роботи О. Арбатова [20], О. Демченка [184], Б. Іонова [286], 

М. Кожанова [340], Г. Косача [442], О. Крилова [453]. Про російсько-сирійські відносини 

відзначають В. Барановський [29] та Ф. Лук’янов [1208]. Також О. Подцероб [656], 

А. Сівіцький і Ю. Царик [782] акцентують увагу на факторі раптовості щодо участі Росії 

у сирійському конфлікті. Енергетичному фактору політики Росії на Близькому та 

Середньому Сході присвячені дослідження І. Молотова [543] та А. Чувараян [971]. 

Позиція більшості російських авторів щодо участі РФ у Сирійському конфлікті полягає у 

схвальній підтримці її політики як держави, що відновила статус надпотуги.    

Азійсько-тихоокеанському вектору російської геостратегії загалом і питанням 

російсько-китайських відносин зокрема, присвячені роботи Ю. Галеновича [123], 

С. Кортунова [1185], В. Портякова [664], Д. Треніна [874]; зіткненню геополітичних 

інтересів та конкурентній боротьбі Росії, Китаю, США та ЄС в ЦА присвячені 

дисертаційні роботи Є. Аюшиєвої [24], Є Грачікова [159], Р. Гумерова [172], С. Ніколаєва 

[578], С. Пархоменко [630], а також статті й монографії М. Братерського [55–56], 

Д. Малишевої [510–511], М. Омарова [605], А. Казанцева [299]; питання "розвороту" РФ 

обличчям до Сходу та спроби формування геостратегічного трикутника "Росія – Китай – 

Індія" розкриті у праці Ю. Марєєвої [516]; геостратегічного трикутника "Росія – Китай – 

США" стосуються роботи Н. Гейдарова [126], В. Міхеєва [542], М. Поддубної [655], 

В. Хатунцева [934]; проблемі взаємодії Росії з країнами-партнерами у рамках БРІКС 

присвячена кандидатська дисертація С. Коршунова [441]; спільних російсько-китайських 

військових навчань стосуються праці Б. Охари [619]; відносно заяв Китаю про ризики 

співпраці з Росією йдеться у статті О. Соловйової [814]; проблемі російсько-індійських 

відносин у геополітичному контексті присвячені роботи Г. Івашенцова [267] та 

Ф. Юрлова [1025]; про виклики, пов’язані з китаїзацією Далекого Сходу Росії та 

небезпеку його поглинення КНР доводять такі російські вчені, як Г. Дудченко [226], 

В. Дятлов [228], В. Парамонов та О. Строков [626]; питанню російсько-китайських 

відносин та російських політико-економічних інтересів у цьому контексті присвячені 

роботи С. Лузяніна [486–487] та О. Лукіна [492–493]; участі Росії в АТЕС присвячена 
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стаття Л. Сабельникова [765]; можливої прямої експансії Китаю проти Росії торкається 

робота А. Храмчихіна [940]; енергетичної співпраці Росії й Китаю як надпотужного 

постачальника та споживача енергоресурсів стосується робота С. Уянаєва [906]. Варто 

відзначити, що російські науковці, як правило, сходяться на думці, що необхідною 

геостратегічною умовою розширення співпраці РФ з такими потужними гравцями, як 

Китай та Індія є побудова багатополюсного світопорядку як альтернативи американській 

монополярній гегемонії.    

Зрештою, африканському вектору зовнішньої політики Росії, зокрема таким 

аспектам, як відновлення зв’язків з країнами цього регіону, котрі не сприймають або 

виявляють нейтралітет відносно політики США, присвячене дослідження Р. Мухаметова 

[554]; питанню скасування Росією боргів африканським країнам, успадкованих від СРСР 

стосується публікація О. Аракелян [18]; аналізу російсько-ефіопських відносин упродовж 

1990-х – початку 2000-х рр. присвячено статтю С. Григорьєвої [162]; стосункам Росії з 

колишнім союзником СРСР – Кубою та їх реальний потенціал присвячені статті 

В. Бородачова [52] та Г. Нуришева [588]; про можливе використання інфраструктури в 

Центральній Америці для російської стратегічної авіації та військових човнів відзначають 

у своїх публікаціях К. Богданов [47], О. Майоров [504], Н. Нікандров [575] та Ю. Ніколаєв 

[579–580]. В цілому ж, характеризуючи африканський та латиноамериканський вектор 

геостратегії РФ, російські дослідники у своїх роботах намагаються довести відновлення 

Росією її наддержавного статусу через повернення в географічний простір третього 

світу – тобто геостратегічну вотчину колишнього СРСР.    

Загалом, критичний підхід під час аналізу масиву російських публікацій дозволив 

сформувати досить специфічне відношення до більшості з них. Роботи російських 

науковців та експертів здебільшого відрізняються своєю суб’єктивністю та часто 

упередженістю в оцінках геостратегії та зовнішньої політики Росії. Зокрема низка 

російських авторів вдається до виправдання експансіоністської політики Москви, 

експорту нею конфліктів на пострадянському просторі, а також її участі у Сирійській 

кризі, трактуючи це не інакше як захист національних інтересів перед можливим 

розширенням НАТО до кордонів РФ та стримування політики США в насаджуванні ними 

так званих "кольорових" революцій.   

Не меншу увагу питанню стратегії формування та реалізації зовнішньої політики 

Російської Федерації приділяють західні та інші (зокрема китайські) зарубіжні вчені. 

Передусім, варто коротко зупинитися на концептах загального бачення зовнішньої 
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політики РФ у контексті реалізації її геостратегії. Зокрема, французький історик Е. Тодд у 

своїй відомій праці "Після імперії. Pax Americana – початок кінця" (2004), характеризує 

економічні, політичні та демографічні наслідки розпаду СРСР для Росії. Вчений 

наголошує на спільності проблем всіх країн колишнього СРСР та визначає 

пострадянський простір як периферію та зону особливих інтересів Росії. Хибним, на 

нашу думку, є твердження автора відносно того, що Україна може забезпечити собі 

поступальний розвиток лише через зближення з Росією [797].  

Можливість виникнення нової холодної війни і її запобігання, а також політику 

Росії в умовах формування нового світопорядку та її місця на міжнародній арені після 

краху СРСР, розглядають у своїх роботах такі американські політологи як Дж. Блек 

[1065], А. Аслунд і Е. Качинс [1051] та Р. Легвольд [1197]. У своїх працях активізацію 

агресивної політики РФ у 2000-х рр. вони пов’язують із підвищенням цін на нафту, що 

дозволило Москві збільшити військові видатки. Водночас ревізіоністську експансію Росії 

на пострадянському просторі та в інших регіонах, а також її спроби відновити євразійську 

імперію й статус наддержави названі науковці трактують не інакше, як черговий виток 

холодної війни РФ із Заходом [1051]. Однак таке трактування, на нашу думку, є не зовсім 

вірне у зв’язку з відсутністю полюсного (блокового) та ідеологічного протистояння 

держав, як це було за часів СРСР.    

Загальним питанням відновлення Росією статусу великої держави з глобальними 

амбіціями (передусім на пострадянському просторі, де вона намагається зберегти свій 

вплив через парадигму керованих конфліктів) присвячена робота американського 

економіста С. Розфілда [1282] та колективна монографія під редакцією американського 

політолога Р. Кенета [1292]. Його американський колега та знаний фахівець з питань Росії 

й пострадянського простору Т. Грем присвятив свою працю фрагментації Росії як 

держави та відповідно зниженню її геополітичного впливу після завершення холодної 

війни, а також спробам В. Путіна повернути її вплив на міжнародній арені ціною 

згортання демократичних започаткувань [1142]. Значний інтерес представляє 

монографічна робота нідерландського вченого М. Гааса стосовно безпекової політики 

РФ, що здійснюється нею як на пострадянському просторі, так і за його межами. Автор 

акцентовано наголошує на агресивній геостратегії та геополітиці Росії як інструментові 

відновлення нею її наддержавного статусу у світі [1146]. Слід також відзначити 

аналітичну роботу Дж. О’Локліна, присвячену формуванню якісно нової російської 

геостратегії у постєльцинську добу, що регламентувала відмову РФ від одновекторності 
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й намірів зблизитися з колективним Заходом та на тлі зростання популярності ідей 

євразійства, започаткувала перехід до геополітичного балансування між Заходом і Сходом 

за рахунок проголошення "третього шляху" [1256].   

Водночас, питанню формування російської стратегії щодо забезпечення 

відновлення впливу РФ як незалежного регіонального та глобального центру присвячено 

статтю професора Каліфорнійського університету А. Циганкова [1346]. Варто також 

виділити серію робіт британського незалежного дослідника австралійського походження 

Бобо Ло, яка представляє собою аналітичну схему формування стратегії російської 

зовнішньої політики та алгоритми її реалізації після розпаду СРСР. Цінним для нашого 

дослідження є те, що такі праці аналізують російську стратегію саме багато в чому з 

позиції просторової політики [1205]. Приміром, у своїй відомій книзі "Росія і новий 

світовий безлад" Бобо Ло виділяє анексію Росією Криму у якості своєрідної точки відліку 

реалізації стратегії побудови нового світоустрою, базованого на доктрині керованого 

хаосу. Вчений доходить висновку, що хоча Росія й повернулася у вищу лігу потужних 

геополітичних гравців, скориставшись передусім кризою єдності колективного Заходу та 

здобувши над ним певну тактичну перевагу, все ж у довгостроковій перспективі, на його 

думку, стратегія, заснована на анексії територій інших держав та проектування 

регіонального хаосу, зазнає поразки [1205]. Виходячи з аналізу, автор погоджується із 

висновками низки західних авторів відносно того, що Росії бракує ресурсів для 

відновлення статусу наддержави, а тому такий сценарій навіть у віддаленій перспективі 

виглядає малоймовірним.   

Американський політолог та державний діяч З. Бжезинський у своїй надзвичайно 

популярній роботі "Велика шахівниця", певною мірою користуючись ідеями 

Г. Маккіндера, активно обстоює позицію небезпеки відновлення євразійської 

трансконтинентальної імперії (Гартленда) у будь-якому її форматі [38]. Також аналітик 

посилаючись на ідейні постулати політреалізму застерігає США відносно небезпеки 

появи в Євразії потужного геополітичного гравця – сучасної Росії або ж Китаю з їх 

претензіями на наддержавність та глобальний вплив [38]. Підтверджує ідеї 

геополітичного пильнування майбутнього Євразії у своїй іменитій праці "Дипломатія" і 

відомий вчений та політик Г. Кіссінджер. Більше того, він говорить про неприпустимість 

для США і Заходу в цілому сценарію зближення Росії з найбільш високотехнологічною 

економікою Європи – Німеччиною [321]. Загрозам, які несе Росія Заходу і новому 

світовому порядку у контексті назрівання нової холодної війни, присвячена монографія 
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британського публіциста Е. Лукаса [488]. Геостратегічного планування в Росії стосуються 

публікації британського фахівця з російської політики А. Монагана, який зокрема 

розглядає стратегію зовнішньої політики РФ у її комплексному розрізі всіх ресурсних 

можливостей щодо забезпечення проектування геополітичного впливу [1240].   

Демографічним проблемам та депопуляції населення в Росії, її економічному стану 

і військовому потенціалу присвячені праці таких західних вчених та політекспертів, як 

С. Бланк [1066], Н. Еберстадт [1111], К. Гробе [167], М. О’Брайен [1188], С. Джонсон 

[1164], Д. Маджумдар [1215], Ф. Гілл [1154] та ін. Зокрема, про надзвичайно виражений 

"сировинний перекіс" російської економіки зазначає британський професор М. Бредшоу 

[1073]. Питання впливу внутрішньополітичного стану Росії на її зовнішню політику 

піднімається в працях американських політологів, головно: П. Гобла [1136], М. Макфола 

[1227], О. Мотиля [1241–1242], Р. Пайпса [1268] та американської експертки українського 

походження Л. Шевцової [982–987, 1309], які висловлюють свою критичну позицію з 

приводу зміцнення владної вертикалі В. Путіним, а також остаточної ліквідації ним 

демократичних інститутів, що негативно позначається на міжнародній поведінці Росії, яка 

стає дедалі агресивнішою. Підтримуємо позицію П. Гобла [1135–1136], який говорить про 

віковічну імперську сутність Росії та великодержавну ментальність її населення, що 

зрештою накладає свій відбиток на зовнішню політику РФ.    

Водночас американська професорка А. Стент відзначає про згортання процесу 

лібералізації в Росії та його безпосередній вплив на її зовнішню політику [822]. Питанням 

сепаратизму в РФ, що є складовою контексту російської внутрішньої геополітики, 

присвячені статті американської дослідниці Д. Стерн [1327] та монографія її колеги 

Е. Джуліано [1134]. Взаємозв’язку та впливу внутрішньополітичної ситуації в Росії на 

формування геостратегії стосується також стаття португальської дослідниці М. Фрейре 

[1126]; процес перетворення Калінінграду на військово-морську базу Росії репрезентує 

праця американської дослідниці Л. Гудріч [171]; про вплив політичних партій та 

праворадикальних молодіжних організацій на формування стратегії зовнішньої політики 

Росії йдеться, зокрема, у ґрунтовному дослідженні нідерландського політолога 

М. Гарпена [932].   

Питанням протистояння російського лідера з олігархатом на початку 2000-х рр., 

економічного зростання РФ через високі ціни на енергоресурси, а також впливу перемог 

Росії у локальних конфліктах на рейтинг російського президента стосуються роботи 

американців М. Голдмана [1137], В. Сперлінг [1320], Дж. Фрідмана [926], німецького 
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політолога А. Умланда [901], а також частково британки Ф. Гілл [1154] та С. Гантінгтона 

[930]. Про генезис та становлення автократичної системи Росії йдеться у монографії 

А. Циганкова [1347]. Актуальним є питання впливу суспільних та елітарних настроїв 

відносно відродження величі РФ у якості наддержави, а також питання образу США і 

НАТО у сприйнятті росіян. Про це, зокрема, йдеться у працях американських науковців 

С. Сестановича та У. Ціммермана [1365]; у статтях данського політолога М. Санто [774], 

а також литовського експерта П. Желіса [244]. Окремо слід назвати роботу М. Ніколсона 

[1249], присвячену ролі лідера Російської Федерації (у даному випадку В. Путіна) у 

формуванні та реалізації стратегії зовнішньої політики.    

Об’єктом пильної наукової уваги західних політологів стала стратегія та політика 

РФ стосовно пострадянського простору. Тут варто назвати праці американського 

політолога М. Евангелісти, що представляють собою теоретичний аналіз геополітики 

Росії в цьому регіоні [231]. Загальним питанням інтеграційних процесів на 

пострадянському просторі та впливу на них політики Росії присвячені праці М. Макфола 

[1227] й канадського вченого українського походження М. Молчанова [1239], які 

розглядають євразійські інтеграційні процеси передусім як інструмент забезпечення 

російського впливу в даному регіоні.  

Питанням реалізації геополітичної доктрини на пострадянському просторі щодо 

остаточного його закріплення у геополітичному фарватері РФ присвячені дослідження 

американського політолога Л. Арона [1050] та британського експерта М. Люксмоора 

[1209]. Про стратегію Росії щодо конкретних країн Співдружності говорить шведський 

політолог Б. Нігрен, який виділяє три ключові для РФ геополітичні субконтиненти, як от: 

європейський, кавказький та центральноазійський [1254]. Варто погодитися із 

твердженням С. Сестановича, який відзначає, що пострадянський простір є надважливою 

сферою геополітичного впливу РФ, еквівалентну тій, яку представляла для СРСР Східна 

Європа [1304]. У той же час ще один американський вчений М. Адоманіс вважає, що 

геополітичний вплив Росії нині обмежується пострадянським простором, тоді як за його 

межами Росія відіграє досить скромну роль [3]. Його американський колега С. Коткін 

наголошує, що Росія здійснює зміцнення своєї нацбезпеки передусім через зміщення 

своїх кордонів на територію інших суверенних держав [445].   

Проблематиці регіоналізму у контексті євразійських інтеграційних процесів та 

економічної кризи в ЄАЕС, викликаної переважно ревізіоністською політикою Росії на 

пострадянському просторі, присвячена стаття німецького вченого А. Лібмана [1201]. 
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Водночас, британський політолог А. Данилович [1103] та його американський колега 

Я. Бугайські [1080] висловлюють об’єктивний скептицизм відносно перспектив 

російсько-білоруської інтеграції. Однак фінський вчений російського походження 

А. Мошес стверджує те, що наростаюча економічна та безпекова залежність Білорусі від 

РФ змусить офіційний Мінськ дедалі більш тісно співпрацювати з Москвою, в тому числі 

й у рамках інтеграційних проектів [549]. Водночас естонський вчений Дж. Прайс 

висловив позицію відносно того, що "ЄАЕС, за задумом правлячої еліти РФ, покликаний 

реанімувати інтеграцію Євразії після краху двох попередніх проектів – Російської імперії 

та СРСР" [1271].     

Про забезпечення додаткових геостратегічних ресурсів Росією за рахунок 

учасників ЄАЕС говорить у своїй публікації К. Гілл [1155]. На думку британського 

експерта Дж. Фарху, вступ Казахстану, Вірменії та меншою мірою Киргизстану і Білорусі 

до ЄАЕС, зумовлений передусім економічними проблемами, оскільки ці країни 

розглядають нове об’єднання як можливість отримання дешевих кредитів, що тим самим 

знижує геополітичну вагу ЄАЕС та підриває геостратегію Росії в цілому [1116–1117].    

Американський експерт А. Коен розглядає інтеграційну динаміку на 

пострадянському просторі як мету створення антиамериканського полюсу в умовах 

формування нового світопорядку [1091]. В той же час німецький експерт О. Рар говорить 

про кризу та дезінтеграцію СНД [713]. На превалюванні політичних інтересів Росії над 

економічними у стратегії розбудови ЄАЕС наголошує французький експерт Б. Віткін 

[1354] та його американські колеги Н. Макфаркуар [1213] і А. Барбашин [1056], а також 

фінський політолог Дж. Сміт [932]. Про ілюзорність ідеї Росії відносно ЄАЕС як 

альтернативи Євросоюзу наголошують у своїх статтях американські політологи Р. Піт 

[1267] та Н. Роубіні [1283]. В цілому ж про низьку привабливість російських 

інтеграційних проектів для пострадянських країн, особливо тих, які обрали європейський 

та євроатлантичний шлях свого геостратегічного поступу, а також після анексії Росією 

Криму, говорять у своїх статтях британські експерти Г. Рахман [1273] та К. Мішель [1234].    

Підтримку доктрини ЄАЕС, об’єктивну необхідність реінтеграції пострадянського 

простору, а також питання перспектив Євразійського Союзу висвітлено і у працях 

китайських експертів, таких як В. Шуцунь та В. Чинсун. Вказані фахівці зокрема 

відзначають позитивний аспект нового інтеграційного об’єднання на пострадянському 

просторі та акцентують увагу на перспективах майбутньої участі у ньому Китаю [1012].   
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Агресивна політика Росії щодо пострадянських країн привернула увагу західних 

політиків вже в середині 1990-х рр. Зокрема у колективній праці британських вчених 

"Росія: повернення до імперіалізму?" йдеться про наміри Москви використовувати 

російськомовну нацменшину у власних геостратегічних інтересах [1291]. Також 

геополітичному аспекту використання Росією своїх етнічних меншин у якості важеля 

тиску на окремі країни пострадянського простору присвячені праці П. Гобла [1135] та 

британського експерта С. Джонсона [1164]. Різних аспектів впливу Росії на стан безпеки 

пострадянського простору стосується колективна монографія "Дилеми безпеки в Росії та 

Євразії" [1303].   

Проблематиці спровокованих Росією конфліктів та криз на пострадянському 

просторі присвячено ґрунтовну працю М. Гарпена, який досить детально аналізує воєнні 

дії Росії в Чечні, Грузії та Україні, даючи оцінку таким подіям через призму норм 

міжнародного права. Водночас вчений накреслює алгоритм виходу зі створеної Росією 

ситуації на пострадянському просторі [932]. Чільне місце військово-політичному впливу 

Росії на пострадянському просторі відводить у своїй праці британський політолог 

Дж. Шерр [992]. Американський історик та журналіст М. Калб акцентує увагу на 

розв’язуванні Росією нової холодної війни унаслідок анексії Криму та інспірації бойових 

дій на південному сході України. Водночас вчений вибудовує своєрідний логічний ланцюг 

причин, які передували та зумовили конфлікт між Україною та Росією [1166].   

Щодо аналізу питань безпеки на пострадянському просторі, то тут необхідно 

назвати шведського політолога Я. Хьоглунда, який розглядає Придністров’я як базу для 

розширення геополітичного плацдарму у бік Балкан [876]. Про енергетичний фактор 

російського впливу на Молдову завдяки придністровському анклаву говорить у своїй 

публікації американська дослідниця Р. Чемберлен-Крянге [1083]. У цьому контексті варто 

зазначити, що чільне місце представниками західної політичної думки відводиться також 

особливості забезпечення Росією "м’якого впливу" в країнах Балтії. Зокрема, про 

можливість створення Латгальської республіки на теренах Латвії де проживає значний 

відсоток російської нацменшини відзначає латвійський публіцист В. Ліндерман [478]. У 

то же час, його американська колега литовського походження А. Ґріґас у своїй книзі 

наголошує на прагматизмі енергетичної співпраці Литви з Росією у поєднанні з 

формуванням об’єктивної історичної пам’яті в населення країни [1143].   

Вагоме місце в західній політичній думці відводиться геостратегічним інтересам 

Росії у Закавказзі та ЦАР. Тут передусім варто згадати працю американського аналітика 
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Р. Асмуса стосовно російсько-грузинської війни у 2008 р. [1052]. Він був одним із перших, 

хто привернув на Заході увагу широкої громадськості відносно конфлікту та об’єктивно 

розкрив реальні наміри Росії в ньому. Реалізацію стратегії РФ в ЦА та її агресію проти 

Грузії висвітлено у працях британських науковців Р. Аллісона [981] та Т. Фрейра [1122], а 

також роботах американців Ч. Кінга [1177] та Дж. Стейнберг [1324]. Роль Росії у нагірно-

карабаському конфлікті та підтримку у ньому Вірменії аналізує у своїй статті грецький 

журналіст А. Клапп [1085]. Про можливу дестабілізацію Росією ситуації в Казахстані та 

анексію північних його областей за кримським сценарієм говорить американська 

дослідниця С. Бреттіч [1074]. Варто також назвати праці, які, зокрема, стосуються 

зниження впливу Росії в ЦА у зв’язку з розгортанням американської військової 

присутності під час операції коаліції НАТО в Афганістані. Такими є роботи західних 

вчених, зокрема: С. Акінера [1041], Р. Мак-Дермотта [1226], С. Мак-Фарлейна [1212], 

Н. Мелвіна [1231], M. Олкотт [604; 1261], Е. Рюмера [1284], А. Петерсена [643] тощо. 

Загалом у контексті аналізу агресивної російської стратегії британський вчений Д. Лінч 

доходить висновку, що участь Росії в пострадянських конфліктах під виглядом 

миротворця лише посилює недовіру між протиборчими сторонами [1210].    

Окремо варто говорити про аналітичні розвідки західних вчених стосовно агресії 

Росії проти України. Зокрема американський вчений і аналітик Дж. Манкофф розкриває 

агресивну стратегію Росії відносно України, підсумком якої стала анексія Криму та 

дестабілізація ситуації на сході [515; 1224]. Агресії РФ в Криму і на українському Донбасі, 

а також її наслідкам присвячена монографія британського і канадського політолога 

українського походження Т. Кузьо [1195]. Стосовно кризи в Україні та участі у її 

розгортанні Російської Федерації стосується й монографічне дослідження 

американського вченого А. Вільсона [1359]. Щодо анексії Криму та порушення Росією 

міжнародного права йдеться у статті турецького вченого О. Єсілота [1361].   

Американські політологи Дж. Міршаймер (який ще на початку 1990-х рр. 

спрогнозував відновлення протистояння Росії із Заходом після відродження її військової 

потуги) та Д. Трейсман наголошують на тому, що ключовим аргументом В. Путіна у 

анексії Криму стало його занепокоєння відносно майбутньої морської бази в Севастополі 

у разі подальшого зближення України з НАТО [1228; 1339]. Відносно впливу агресії проти 

України на міжнародний порядок мовиться у книзі американського вченого Р. Сакви 

[1298]. Про наміри дестабілізувати ситуацію в Україні з метою перетворення її на failed 

state йдеться у роботах американського історика Т. Снайдера [116]. Стратегію створення 
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маріонеткової держави Новоросія та план "відрізання" України від Чорного моря 

розкриває у своїх статтях Р. Аллісон [1046]. Про гібридну війну Росії в Україні як новий 

вид агресії мовиться у роботах таких вчених, як фінський політолог А. Рач [1274] та 

естонський науковець А. Макаричев [1217].    

Зважаючи на глобальний контекст російської геополітики, варто згадати 

фундаментальне дослідження А. Стент, яка починаючи з 1991 р. намагається простежити, 

виявити та проаналізувати проблеми, що стали, за словами її однойменної монографії, 

причиною того "Чому Америка і Росія не чують один одного?". Авторка вказує на 

боротьбу двох геополітичних парадигм щодо закріплення сфер впливу Росії та США [822]. 

Разом з тим, про генезис та сутність геополітичного суперництва Росії із Заходом у сфері 

геостратегічних інтересів колишнього СРСР йдеться у публікаціях американського 

політолога Р. Легвольда [1198]. Відносно зацікавленості Росії у підтримці світового хаосу 

та безладу заради збереження власної "автономії" у зовнішній політиці висловлює свою 

думку експерт С. Коткін [445] та професор Р. Саква [1297–1298]; про новий виток 

загострення стосунків Росії із Заходом після анексії Криму у 2014 р. говорить 

американський політолог О. Мотиль [546]; про кібератаки Росії під час виборчої кампанії 

в США йдеться у статті французького експерта М. Нексона [573].    

Щодо конкретних аспектів взаємин РФ і США варто назвати монографічне 

дослідження американського політолога Дж. Гудбі [170], який значну увагу приділяє 

проблематиці ядерного роззброєння у рамках діалогу СНО. Ретроспективний аналіз 

відносин Росії з НАТО проведено у статті Р. Кенета [1167]. Витоки суперечностей між 

Москвою та Вашингтоном відносно розширення НАТО на схід, зокрема за рахунок 

колишніх країн ОВД та Балтії, аналізує у своїй статті американський політолог 

М. Саротте [1301] та британський науковець М. Крамер [1188], які звертають увагу на 

розпалювання Росією сепаратизму у пострадянських країнах як можливих потенційних 

кандидатах на членство в європейських та євроатлантичних структурах. Необхідність 

вступу Росії до НАТО наприкінці 1990-х рр. обґрунтував у своїй статті американський 

політолог А. Страус [831]; про співпадіння та розбіжність інтересів Росії й НАТО, які 

головно були пов’язані зі вступом до Альянсу країн ЦСЄ та Балтії, пише канадський 

політолог О. Фортен [922] та вказаний Я. Бугайскі [1079]; про неприйнятність для Росії 

вступу до НАТО України, Грузії та Молдови відзначає у своїй монографії американський 

політолог Е. Румер [1284]; про конфлікт інтересів Росії та США довкола розміщення 

системи ПРО в Східній Європі йдеться у роботах американських експертів К. Суїні [1330] 
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та К. Рейфа [1280]; про намагання Росії дезінтегрувати Євросоюз говориться у статті 

Т. Снайдера [1319].   

При розгляді питання розширення впливу Росії на Балканах у контексті відносин та 

суперництва із США в даному субрегіоні було використано роботи американського 

вченого Дж. Міршаймера [1228] і нідерландського професора М. Гааса [1146], а також 

британського дослідника Д. Аверре [1053], німецького аналітика російського походження 

Л. Бершидського [36], брюссельської експертки В. Поп [1269], болгарських політологів 

Д. Бечева [1058] і І. Крастьова [449, 1189] та новозеландського науковця Дж. Хедлі [1152]. 

Вказані вчені зазвичай доходять висновку, що Росія будь-що намагається зберегти вплив 

на Балканах та зупинити просування НАТО в регіоні, зокрема шляхом розіграшу 

"православної карти" та через створення передумов до державних переворотів.    

Про небезпеку Росії для Європи, як нестабільної і водночас могутньої у 

військовому відношенні держави, йдеться у працях британського вченого Дж. Хаслама. 

Вже на ранніх етапах існування Росії вченим було піднято питання про зменшення 

енергетичної залежності від неї європейських держав. Зрештою позиція вказаного 

науковця сприяла формуванню порядку денного політичної думки відносно появи 

викликів з боку Росії як зануреної в хаос держави [1150].   

Спектру питань енергетичної політики Росії стосовно Євросоюзу та впливу на неї 

США присвячено статтю польського вченого Я. Цвіека-Карповіца [1098] та норвезької 

дослідниці І. Оверленд [1261]; про енергетичний важіль тиску на країни Балтії та країни 

Східної, Центральної та Західної Європи йдеться у публікаціях британського експерта 

А. Баркера [1057], американського експерта та дипломата К. Сміта [1248–1250] та 

польського науковця Я. Швідера [981]; загальним питанням європейського та 

євразійського виміру російської енергетичної політики присвячена монографія турецької 

дослідниці Т. Варол [1351] та американця К. Джонсона [1163]; про наростання 

енергетичного суперництва в Європі між Росією та США йдеться у статті американського 

експерта Н. Цафоса [1345]; відносно політики енергетичного впливу Росії на європейські 

країни, а також геополітики і геостратегії РФ щодо сусідніх країн присвячені статті 

німецького професора Ш. Майстера [505], британського експерта Н. Буклея [1078] та 

американського аналітика Дж. Фрідмана [1127]; аналізу енергетичного впливу Росії в ЦА 

присвячені роботи американського вченого Дж. Манкоффа [1223] та грецького аналітика 

Т. Маркетоса [1225]. Вказані дослідження зазвичай характеризують енергетичну політику 
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РФ як таку, що спрямована на забезпечення геополітичного впливу як на пострадянському 

просторі, так і в Європі.   

При дослідженні близькосхідної стратегії Росії, зокрема її участі у сирійському 

конфлікті, відносин з Іраном та іншими близькосхідними державами, дисертантом було 

використано статті ізраїльських експертів Д. Адамського [1035–1036] та Я. Амідрора [11], 

американських експертів і науковців І. Бермана [1059], Дж. Боданскі [1070], Р. Бхалли 

(Гужон) [1141], Д. Гордона [1140], М. Каца [1172], М. Мілані [1235], М. Сесайра [1082], 

А. Стент [1326] та Р. Фрідмана [1123], Р. Аллісона [1044], французького експерта Д. Верне 

[81], німецьких аналітиків Д. Валкера [1357] та К. Тріппе [880], шведського експерта з 

питань Близького Сходу П. Йонссона [287], арабського дослідника А. Хана [1176] та його 

ліванського колеги М. Карзама [313]. Як правило названі вчені доходять висновку, що 

участь Росії в сирійському конфлікті спрямована передусім на демонстрацію нею ролі 

глобальної сили, а також стосується захисту своїх енергетичних інтересів в Європі у 

контексті збереження монопольного статусу на постачання енергоресурсів.     

Отже, виходячи з вищевикладеного, автор дійшов висновку, що західні наукові 

праці порівняно з російськими та вітчизняними значною мірою відрізняються своєю 

потужною теоретико-методологічною базою. Більше того, політична та ідеологічна 

незаангажованість у висвітленні проблематики геостратегії Росії дає можливість 

зарубіжним авторам уникати однобокого трактування подій, їх описовості та 

упередженості. Власне, незалежна експертна оцінка дає найбільш чітку картину подій 

довкола політики РФ щодо формування глобального хаосу через руйнування 

трансатлантичної спільноти колективного Заходу, агресії Росії на пострадянському 

просторі та України зокрема.    

Окремо слід виокремити висвітлення питань двосторонньої співпраці Росії з 

Китаєм, зокрема їх стосунків щодо балансування політики США в АТР, а також підтримки 

безпеки й стабільності в ЦАР. Цьому присвячені роботи таких західних дослідників, як: 

Д. Андерліні [1048], П. Болтa [1071], Р. Вейтца [1358], Р. Каплана [1168–1170], Г. Рахмана 

[1273], С. Старра [1322], Дж. Cтоукса [1328–1229], А. Фаркас [1118], М. Гааса [1147]. 

Питання перспектив стратегічного партнерства між Росією й Китаєм розглядається у 

монографії американської дослідниці Дж. Лоррайн-Вільсон [1207]. Водночас, питання 

зіткнення стратегічних інтересів Росії, Китаю та США в ЦА висвітлено в працях таких 

американських вчених, як Р. Аллісон [1042], С. Бланк [1069], Е. Вішнік [1360], 

Л. Джонсон [1165], Р. Катлер [1097], Р. Менон [1233] та Р. Мюллерсон [1246] та 
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Х. Пеймані [1266]. Вагомим є те, що автори вказаних праць розглядають відносини 

великих держав з точки зору саме геостратегічного аспекту, або ж з позиції політреалізму.    

Також зіткненню геостратегічних інтересів великих держав в ЦА та АТР 

присвячено наукові статті та дисертаційні роботи ряду китайських дослідників, що були 

захищені переважно в Москві. Серед таких робіт варто виділити праці Ю Біна [1063], 

Вейгана Хе [112], Сангту Ко [1300], Мін-Йен Цая [1236], Чжен Ці [964], Чжан Юйсиня 

[962], Фу Ін [1296], Лян Хун-І [499], Чже Сун Хуна [963] тощо. Стану та перспективам 

майбутніх відносин у рамках геополітичного трикутника "Росія – Китай – США" 

присвячена аналітична робота американських експертних аналітиків М. Берроуза та 

Р. Меннінга [35], а також праці Ш. Гарнетта [1275], С. Коткіна [445] та Дж. Манкоффа 

[1224]; інтересам РФ та США у Східній Азії, зокрема стосовно корейської кризи йдеться 

у спільній статті американської експертки А. Корсаро та італійського дослідника 

Д. Джоудера [1096], а також монографії корейського науковця Кім Вон Іла [318]; 

забезпеченню геополітичних інтересів РФ, США та Китаю присвячено працю 

китайського вченого Ліфан Лі [1202].   

Значну цінність для написання дисертаційного дослідження представляють праці 

зарубіжних вчених, які стосуються російсько-китайських протиріч щодо ініціативи 

транзитно-інтеграційного мегапроекту "Один пояс, один шлях". Сюди варто віднести 

роботи німецького науковця та експерта Х. Шпангера [1006], індійського науковця 

С. Кумара [1193] та фінського економіста Ж. Раутави [1278]. Енергетичним відносинам 

Росії з Китаєм у рамках реалізації проекту газогону "Сила Сибіру" присвячені праці 

американського дослідника Т. Густафсона [1144], а також праці таких китайських 

дослідників, як Чу Лін [969], Фана Тінтіна [908], Лу Чуньює [972].   

Питань оптимізації російсько-китайського партнерства в АТР стосується робота 

американської професорки Г. Кристофферсен [451] та британських вчених Д. Керра 

[1175] й П. Фердинанда [1119]. Також, власне, різних аспектів російсько-китайських 

відносин торкаються статті китайського дослідника Ю Біна [1063]. Водночас, про 

балансування впливу Китаю за рахунок зближення Росії з В’єтнамом, говорить 

американський вчений С. Бланк. Зокрема останній наголошує на неприпустимості для 

Росії ролі "молодшого брата" у відносинах з Китаєм [1068]. Відносно ризиків 

демографічного захоплення Китаєм російського Далекого Сходу йдеться у роботі 

естонського експерта Я. Піірсалу [645]. Також небезпеку перетворення Росії на 

сировинний придаток та потрапляння її в залежність від кредитного капіталу Китаю 



107 

говориться у статтях американського експерта та вченого Н. Роубіні [1283]. Важливим 

геополітичним аспектом для західних експертів є взаємодія Росії з Китаєм у рамках АТЕС, 

БРІКС та ШОС, а також стратегія побудови багатополярного світопорядку, чому зокрема 

й присвячені праці Бобо Ло [480]. Про примарність перспектив створення ініційованого 

Росією геостратегічного трикутника "Росія – Китай – Індія" (головно через крен Індії у 

бік США) йдеться у статтях польського політолога М. Будзиша [58] та шведської 

експертки індійського походження А. Сингх [1311–1312]. Про зміцнення російсько-

індійських стосунків у рамках зазначеного геостратегічного трикутника мовиться у статті 

індійського професора Д. Прабху [676].    

Питання територіальних суперечок між Росією та Японією відносно Курильських 

о-вів знайшло своє висвітлення як у працях західних, так і японських вчених. Такими є 

статті американця М. Берроуза [35], німецького експерта Л. Бершидського [36], а також 

американського вченого Дж. Брауна [1075] та японських науковців Ю. Коідзумі [343] і 

А. Комакі [349]. Зрештою, африканському геостратегічному вектору РФ присвячено 

працю американського експерта Б. Бірднова [1064], у якій йдеться про відновлення 

стратегічного партнерства з африканськими країнами, а також про можливості 

відновлення радянських військових баз на південь від Сахари. Про можливе зіткнення 

інтересів РФ з Китаєм в Латинській Америці відзначає данський політолог Л. Паті [1264].   

Отже, у ході аналізу та роботи з науковими розвідками зарубіжних дослідників 

автор дійшов висновку, що на відміну від російських і навіть окремих вітчизняних 

публікацій, роботи західних авторів у переважній своїй більшості відзначаються 

незаангажованістю та незалежною експертною оцінкою, яка формувалася поза межами 

впливу з боку національних політичних інституцій та процесів. Останнє здебільшого 

пояснюється наявністю на Заході значної кількості незалежних (незаангажованих) 

експертних і дослідницьких інституцій – так званих мозкових центрів та експертних 

об’єднань, високий професійний рівень діяльності яких забезпечується передусім завдяки 

недержавному статусу та активному залученню приватного фінансового капіталу. Врешті 

саме докладний аналіз зарубіжних досліджень та критичний підхід до російських і 

вітчизняних наукових праць дає можливість сформувати найбільш чітке уявлення та 

розуміння сутності і цілей геостратегії РФ, спрямованої на відновлення статусу 

наддержави та участі у побудові багатополярного світопорядку.    

Як і у випадку з аналізом історіографії, дисертант згенерував джерельну базу 

відповідно до окреслених ознак і критеріїв. Виходячи з цього автор виділяє чотири окремі 
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групи джерел. Так, перша група джерел включає опубліковані документи в багатотомних 

збірниках та хрестоматіях, значна кількість яких знаходиться у відкритому доступі в 

мережі Інтернет. Серед таких документів необхідно виділити концепції зовнішньої 

політики [421–425], концепції та стратегії національної безпеки РФ різних років [488–489; 

889–890], військові доктрини [91–93], а також морську доктрину РФ [544], стратегії 

економічного розвитку СНД [830] та договори про співпрацю Росії з країнам 

Співдружності [684], договори, хартії, угоди Росії із США, Китаєм, Індією, Україною та 

іншими державами [189–203; 740–743], двосторонні декларації РФ з різними державами, 

зокрема і про стратегічне партнерство [179–182; 872], договори по скороченню 

стратегічних наступальних озброєнь (СНО) [192–193] та договори, угоди й статутні 

документи щодо створення СНД, ЄврАзЕС, ЄАЕС [660; 745–749; 933] тощо. Названі 

документні ресурси дають змогу у повній мірі з’ясувати й зрозуміти стратегію та 

географію відносин Росії з великими державами, специфіку її геополітичної поведінки на 

міжнародній арені. Не менш важливим інформаційним джерелом є також закони РФ 

стосовно юридичного регулювання її внутрішньої та зовнішньої політики, її геостратегії, 

а також дають можливість чітко зрозуміти геополітичну орієнтацію Росії в 

постбіполярний період [68; 707; 909–911].   

До другої групи даної класифікації джерел, окрім вищерозглянутих монографій і 

статей, варто віднести наукові та аналітичні доповіді, які містять значний методологічний 

і фактографічний масив інформації. Тут необхідно виділити статистичні й аналітичні 

звіти таких міжнародних та аналітичних організацій (мозкових центрів) як "Freedom 

House", "Worldwide Press Freedom Index" – стосовно світового ранжування Росії за рівнем 

свободи преси; "Transparency International" – стосовно визначення індексу сприйняття 

корупції в Росії; Всесвітнього економічного форуму "Global Competitiveness Report" – 

відносно рейтингу конкурентноздатності російської економіки; швейцарського Інституту 

менеджменту "IMD" – щодо рівня сприятливості та конкурентоспроможності російського 

бізнес-середовища; організації "ЮНКТАД" – щодо місця Росії у світовій економіці та 

торгівлі; аналітичної групи "Da Vinci AG" – стосовно стану торговельно-економічних 

відносин у межах євразійських інтеграційних об’єднань. Варто між іншим назвати 

найбільш популярні періодичні видання, які стали значним інформаційним ресурсом для 

написання дисертаційного дослідження. Серед української наукової періодики, яка 

зокрема вміщує публікації стосовно геостратегічного аспекту зовнішньої політики Росії 

варто назвати журнали: "Актуальні проблеми міжнародних відносин", "Зовнішні справи", 
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"Науковий вісник Дипломатичної академії України", "Нова політика", "Політика і час", 

"Політична думка" та низку збірників статей на кшталт "Дослідження світової політики", 

"Політологічні студії" тощо.   

Значна кількість наукових, аналітичних та публіцистичних статей з обраної 

тематики представлена пресою та ЗМІ, які складають виключну цінність для 

політологічних досліджень. У разі, якщо говорити про українську пресу як джерело з 

досліджуваної проблематики, то досить важливим тут є український тижневик "Дзеркало 

тижня", який вміщує значну кількість аналітичних публікацій з геополітики та 

геостратегії Росії щодо України та інших держав, енергетичної геополітики РФ тощо.   

Значним інформаційним масивом є російські періодичні видання, що включають 

наукові публікації стосовно різних аспектів геостратегії та зовнішньополітичного 

розвитку Росії. Серед видань, які представляють фактографічну та аналітичну цінність 

назвемо: "Вісник Євразії", "Вісник МДІМВ-Університету", "Геополітика і безпека", 

"Міжнародне життя", "Євразійська інтеграція: економіка, право, політика", "Національна 

безпека і геополітика Росії", "Поліс. Політичні дослідження", "Росія в глобальній 

політиці", "Світова економіка та міжнародні відносини", "Стратегічне планування", "Pro 

et Contra" та ін. Російські ЗМІ, матеріали яких були використані під час написання 

дисертаційного дослідження, представлені такими виданнями, як: "Відомості", 

"Комсомольська правда", "Московські новини", "Незалежна газета", "Російська газета" 

тощо.  

Доволі масштабною є зарубіжна періодика, представлена масивом аналітичних 

видань, у яких досить часто публікують свої статті знані західні та інші зарубіжні 

політологи з приводу різних аспектів зовнішньої політики та стратегії, зокрема й Росії. 

Дисертантом використано матеріали таких популярних західних періодичних видань, як: 

"Caucasian Review of International Affairs", "Foreign Affairs", "Foreign Policy", "International 

Affairs", "International Relation", "The Washington Quarterly", "The National Interest" та ін. 

Значимим джерелом для нашого дослідження є зарубіжні ЗМІ, на зразок таких 

надзвичайно популярних часописних видань, як: "Financial Times", "Gazeta Wyborcza", 

"Geojournal", "Political Geography", "The Guardian", "The New York Times", "The Telegraph", 

"The Wall Street Journal", "Time", "The Washington Post" та ін.  

Третя група джерел представлена виступами, інтерв’ю, мемуарами перших 

(офіційних) осіб різних країн, а також очільників російських та зарубіжних міністерств і 

відомств. Передусім потрібно зважити на промови, виступи, послання до Федеральних 
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Зборів РФ, інтерв’ю та спогади російських президентів – Б. Єльцина [235; 665], 

Д. Медведєва [525] та В. Путіна [699]. Цінними для даного дослідження є, зокрема, 

численні інтерв’ю колишнього президента РФ Д. Медведєва телеканалам "Росія", 

"Першому каналу" та "НТВ" [281], інтерв’ю тодішнього голови МЗС РФ А. Козирєва 

[283] та колишнього представника МЗС РФ О. Яковенка [284]. Сюди варто також додати 

виступи і заяви лідерів країн-членів євразійських інтеграційних структур – О. Лукашенка 

[489–490] та Н. Назарбаєва [608; 616], передусім про стан та перспективи ЄАЕС. Не менш 

важливими для дисертаційного дослідження є публікації, виступи та заяви нинішнього 

голови МЗС РФ С. Лаврова [282; 463–464], а також праці й мемуари екс-очільників 

зовнішньополітичного відомства РФ, як от: А. Козирєва [283; 1186–1187], Є. Примакова 

[684–686], І. Іванова [263–264]; екс-міністра оборони С. Іванова [266] та колишнього 

керівника Федеральної митної служби А. Бельянінова [32–33], який до того ж захистив 

докторську дисертацію стосовно інтеграційної політики Росії на пострадянському 

просторі. Водночас Є. Примаков будучи академічним вченим став співавтором 

зовнішньополітичної доктрини багатополярності, що зрештою й обґрунтовано ним у його 

численних виступах та публікаціях.   

Не менш важливими є виступи та мемуари західних політиків, у тому числі й 

перших осіб, які освітлюють різні моменти російсько-американських відносин, зокрема 

щодо розрядки, перезавантаження та загострення відносин. Тут варто відмітити виступ 

колишнього Держсекретаря США Г. Клінтон про неприпустимість відродження нової 

версії Радянського Союзу під виглядом ЄАЕС та ризики, які можуть постати у ході 

реставрації радянської імперії [332]. Також назвемо спогади екс-президента США 

В. Клінтона, колишніх держсекретарів США М. Олбрайт [155], К. Пауелла [1270], 

Г. Клінтон (також як кандидатки в президенти США у 2016 р.) [332; 1088–1089], а також 

колишнього заступника держсекретаря США С. Телботта [891].   

Загалом, джерела такого характеру дають можливість значною мірою зрозуміти 

природу настроїв, погляди та наміри перших осіб Російської Федерації щодо її 

геостратегії та зовнішньої політики, а також оцінку діяльності на міжнародній арені 

політиками інших держав, які виступають у даній ситуації у якості незалежних експертів.   

Четверту групу формують електронні джерела та інтернет-ресурси. Сайти та 

інформаційні портали різних інституцій, відомств, аналітичних установ, інформагентств 

та громадських організацій, дають можливість щоденно моніторити ситуацію з приводу 

геостратегії та зовнішньої політики Росії. Важливими для нас стали матеріали порталів 
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українських інформаційних агентств, інформаційно-новинних інтернет-ресурсів, 

інформаційно-аналітичних сайтів та часописів, наприклад: "Главком", "Главред", 

"Корреспондент.net", "Оглядач", "Підсумки", "Хвиля", "Zik", де, зокрема, систематично 

освітлюється низка питань з геостратегії геополітики РФ. Вагомою для нашого 

дослідження є інформація сайту Національного інституту стратегічних досліджень, у 

структурі якого діє науково-дослідний підрозділ з питань політики та геостратегії Росії 

("Центр досліджень проблем Російської Федерації"), а також сайт Інституту всесвітньої 

історії НАН України та інформаційний портал громадської організації "Центр 

дослідження Росії".  

Дисертант періодично звертався до офіційних сайтів російських органів 

держвлади: "Президент Росії", "Державна дума РФ", "Уряд Росії" тощо, а також сайтів 

російських міністерств і відомств на кшталт "МЗС РФ", "Федеральна служба безпеки РФ", 

"Федеральна служба держстатистики", де містяться офіційні відомості щодо 

демографічної ситуації в Росії та її економічного стану. Перевагою інформаційних сайтів 

вказаних владних структур та інституцій є те, що крім офіційних документів (у тому числі 

й архівованих) вони включають подієвий моніторинг у режимі онлайн та офлайн. 

Приміром, на сайтах органів держвлади РФ міститься розділ "Останні події". Цінними є 

статистичні матеріали соціологічного характеру російських аналітичних центрів на 

зразок Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) та Левада-Центру. 

Для вивчення геоекономічного аспекту взаємин Росії та пострадянських країн у межах 

СНД, МС, ЄврАзЕС, ЄАЕС дисертантом було також використано оприлюднені 

статистичні матеріали, передусім сайт Федеральної служби держстату.    

Потрібно також відзначити важливість для нашого дослідження матеріалів 

інформаційних порталів російських неурядових та недержавних громадських і 

дослідницьких організацій і центрів, таких як Горбачов-Фонд, дискусійний клуб "Валдай", 

Ізборський клуб, Московський Центр Карнегі, Рада із зовнішньої і оборонної політики, 

Російська рада з міжнародних справ. Важливими для роботи над нашою тематикою стали 

матеріали таких російських сайтів, як "Геополітика", "EurasiaNet", "Russian Direct" та 

"Inosmi". Останній, зокрема, вміщує оновлювану інформацію зарубіжних ЗМІ про 

політику Росії. Більше того, вказані інтернет-ресурси представлені аналітичними 

публікаціями як російських, так і зарубіжних експертів. Разом з тим, варто виділити сайт 

Інституту світової економіки та міжнародних відносин РАН імені Є.М. Примакова, де 

постійно оновлюється інформація про дослідження та наукову продукцію установи, а 
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весь інститут, як і кожен його структурний підрозділ, має новинний супровід. До того ж в 

установі існує структурний Центр пострадянських досліджень. Дисертантом також 

використано інформацію зарубіжних, аналітичних компаній, "мозкових центрів" 

("фабрик думок") та неурядових дослідницьких організацій на зразок: "Geopolitical 

monitor" (Канада), "Center for Strategic and International Studies" (CSIS) (США), "Chatham 

House" (Великобританія), "Eurasian Geopolitics" (США), "RAND Corporation" (США), 

"Russia Matters" (США), "Stratfor" (США), "Atlantic Council" (США), "The Jamestown 

Foundation" (США), "The Heritage Foundation" (США), "The Asan Forum" (Республіка 

Корея), а також експертного центру "Інститут сучасної Росії" (США) та ін.     

Загалом, пропри надзвичайну кількість наукових академічних розвідок та 

експертних публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів, простежується як загальна 

розпорошеність авторських концепцій, так і фрагментарність вивчення теоретичних 

основ і сутності практичної сторони реалізації геостратегії Російської Федерації, що 

створює нагальність для написання комплексного дослідження, яке б охоплювало 

висвітлення різних аспектів даної проблематики. Супроводу таких студій, зокрема, сприяє 

надзвичайно широка інформаційно-джерельна база.    

 

Висновки до першого розділу  

Геостратегія є алгоритмом діяльності передусім держав, спрямована на 

забезпечення впливу у межах конкретно визначених географічних просторів. Геополітика 

наразі розуміється як суперництво держав за домінування в економічному, 

технологічному, інформаційному, гуманітарному, культурному, цивілізаційному та 

рідше географічному просторі.   

Встановлено, що неоєвразійство як теоретико-методологічний напрям у 

російському геополітичному дискурсі, покликаний обґрунтувати стратегію РФ щодо 

зміцнення своєї геополітичної присутності на пострадянському просторі як 

трансконтинентальної держави-імперії. Надважливими регіонами для забезпечення 

континентального панування представники даного напрямку вважали Східну Європу та 

ЦА, за які наразі триває боротьба між основними світовими гравцями-суперниками.  

У якості першочергових завдань для РФ провідний апологет неоєвразійства 

О. Дугін виокремлював: відновлення так званої Великої Росії за рахунок об’єднання 

східнослов’янського простору в одній державі; відновлення впливу Росії на 

пострадянському просторі через створення сучасної євразійської імперії (Гартленда) з 
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перспективою її континентального розширення передусім за рахунок країн Центрально-

та Південно-Східної Європи; встановлення стратегічного союзу з Іраном, а також Китаєм 

та Індією й низкою держав третього світу, для яких неприйнятною є монопольна 

гегемонія США. В. Цимбурський характеризував Росію у якості своєрідного острова, 

відокремленого від Заходу поясом Великого Лімітрофу – тобто ланцюгом територій, 

населених народами, які не належать до жодної з існуючих цивілізацій.   

Водночас з крахом СРСР популярності набули ліберальні ідеї, які зокрема 

відбилися і на формуванні та реалізації геостратегічних і геополітичних інтересів РФ. 

Ознакою цього стала так звана "доктрина Козирєва", що передбачала деідеологізацію та 

динамічну переорієнтацію Росії на високорозвинені демократичні держави, передусім 

США. При цьому також не відкидалася перспектива інтеграції РФ до західних інституцій, 

зокрема й НАТО. Утім, головною причиною такої нестандартної тоді політики Росії була 

необхідність отримання фінансової допомоги від МВФ.  

Зроблено висновок, що для низки російських політологів, політиків та суспільних 

верств, які представляють пласт так званого державництва й імперства, є неприпустимим 

розширення європейських та євроатлантичних структур на пострадянський простір. 

Свого часу очільник МЗС РФ Є. Примаков запропонував новий геостратегічний 

пріоритет для Росії, що визначав багатовекторність зовнішньої політики, 

"різношвидкісну" інтеграцію пострадянського простору та обрання "третього шляху" 

геополітичного розвитку, який би збалансовував пріоритет як західного, так і східного 

геостратегічного вектора. Контрпродуктивним є концепт відродження Росії у якості 

імперії, за яку виступає радник російського президента С. Караганов, оскільки така 

політика РФ буде й надалі виснажувати її ресурсну базу та посилюватиме антиросійські 

настрої. Суперечливою була ідея ліберальної імперії А. Чубайса, оскільки в її основу було 

покладено два протилежні імперативи – лібералізму та імперії, які передбачають зовсім 

різні підходи до організації державного устрою. За самостійний шлях у зовнішній 

політиці та захист Росії від впливу Заходу виступав В. Путін, основними тезами якого 

стали: неприпустимість розгортання системи ПРО в Східній Європі, неприйнятність 

розширення НАТО на схід, невизнання однополярного світу тощо. Сутність нелінійної 

(гібридної) війни, у якій превалюють неконвенційні (невоєнні) засоби її ведення 

обґрунтували А. Подбєрьозкін та В. Герасимов.   

З’ясовано, що представники західної політичної та історіософської думки 

схарактеризували Росію як центр Євразії, котра у якості свого геостратегічного 
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пріоритету обрала експансію. К. Гаусгофер вважав здобуття виходу до Тихого океану 

головною її геостратегічною перевагою. Британський геополітик Г. Маккіндер розглядав 

Росію як державу-конкурента, що веде боротьбу за "серце Євразії" – Гартленд як 

ключовий регіон для встановлення світової гегемонії, а також Східну Європу, котра є 

важливим плацдармом для встановлення контролю над Гартлендом. У якості противаги 

експансіоністській політиці Росії такі геополітики як Дж. Кеннан, З. Бжезинський, 

Г. Кіссінджер, П. Вулфовіц, Дж. Фрідман визначали встановлення США контролю над 

Євразією як гарантію забезпечення глобального контролю. Виходячи з геополітичного 

дискурсу не менш важливим завданням для Заходу є недопущення посилення Росії-

конкурента в якості великої держави, зокрема через встановлення 

трансконтинентального союзу з Німеччиною. А. Тойнбі розглядав проблему 

вестернізації Росії крізь призму архетипних цивілізаційно-культурних кодів, які беруть 

своє начало в російській культурній традиції. Про фактичну відсутність у РФ "м’якої 

сили" стверджує С. Гантінгтон. Про згубність імперських амбіцій для Російської держави 

відзначає у своїх роботах П. Кеннеді. Теорію центр-периферії, яку можна 

використовувати при розгляді російської політики на пострадянському просторі, 

сформулювали І. Валлерстайн та Т. Барнет. Про механізми відродження радянської 

імперії та небезпеку цього процесу для світового порядку відзначали Т. Хопф, Р. Коллінз 

та Дж. Шерр.   

У ході вивчення даної проблематики встановлено, що хоча дане питання вже 

досить детально розроблено представниками як вітчизняної, так і зарубіжної 

історіографії, політичної та експертної думки, все ж таки дослідження, які б комплексно 

висвітлювали теоретико-концептуальні основи та реалізацію геостратегії РФ в 

глобальному вимірі є вкрай нечисельними. Водночас такі питання, як геополітичний 

статус Росії, вплив внутрішнього стану на її зовнішньополітичну діяльність, ресурсний 

супровід геостратегії залишаються майже поза сферою академічного студіювання. Поки 

незначна кількість наукових робіт стосується питань здійснення Росією новітнього типу 

геополітичної експансії, що поєднує в собі як військові, так і неконвенційні методи 

боротьби. Також встановлено, що джерельна база, яка представлена надзвичайно 

широким спектром монографій, наукової періодики, ЗМІ та електронних ресурсів мережі 

Інтернет є достатньою для вивчення проблематики геостратегії Російської Федерації.   
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РОЗДІЛ 2 

ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕОСТРАТЕГІЇ 

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

2.1. Взаємозв’язок внутрішньополітичного стану та формування геостратегії 

Російської Федерації   

 

Формування, реалізація геостратегії держави, а також її зовнішньополітична 

діяльність в цілому визначається залежністю від її внутрішніх процесів і трансформацій. 

Також геополітичні можливості будь-якої країни, у тому числі й РФ, напряму залежать від 

суспільних настроїв і рівня підтримки влади широкими верствами населення. Загалом же 

російську геополітику можна розцінити як імперську, не в останню чергу через те, що 

російський народ має імперську психологію, свідомість, характер, ментальність тощо. 

Наразі обґрунтовано, що експансіоністська імперська політика була успадкована 

Московським царством від Золотої Орди після її краху. Фактично зайнявши місце 

Монгольської імперії в Євразії, Московська держава, що тривалий час перебувала під 

ординським ігом, перейняла жорстку вертикаль організації одноосібної влади та 

експансіоністську зовнішню політику, а її населення у свою чергу успадкувало імперську 

свідомість та потребу в сильному лідерові. Все це зрештою й дозволило упродовж XVI ст. 

сформуватися Московській державі у якості централізованої та ідеократичної сакральної 

імперії, чому сприяли передусім територіальні завоювання Івана Грозного. У першій 

половині ХVIII ст. Московська держава трансформувалася у Російську (євразійську) 

трансконтинентальну імперію, а у першій чверті ХХ ст. її місце, у межах постімперських 

кордонів, зайняв СРСР, сателітом якого, після завершення Другої світової війни, стала ще 

й Південно- та Центрально-Східна Європа, що була інтегрована в межах так званого 

соціалістичного табору з допомогою ОВД та РЕВ.    

Як слушно зауважив знаний американський політолог і фахівець з пострадянського 

простору П. Гобл: "Росія стала імперією ще до того, як росіяни консолідувалися як нація, 

а психологічні межі держави та російської ідентичності завжди були проблематичними 

для Росії, оскільки вона донедавна завжди була імперією із центром і периферією" [1136, 

p. 11]. РФ має свою геополітичну особливість та ідентичність, пов’язану насамперед зі 

специфікою національної сили, зосередженої на експансіонізмі, яка, незважаючи на 
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трансформацію ідеологій, фактично не піддається еволюції впродовж століть незалежно 

від того, хто є лідером цієї держави.   

На думку автора, геополітична ідентичність – це, перш за все, результат 

когнітивного, ціннісного й емоційного процесу усвідомлення приналежності до певної 

спільноти, а також її місця та ролі в системі державної взаємодії. За словами 

С. Гантінгтона, вибір державою історичного шляху значною мірою є вибором нею 

геополітичної ідентичності. Власне, пошук нової геополітичної ідентичності Росії 

передбачає усвідомлення її нової ролі у світі, визначення характеру відносин з іншими 

державами [930, с. 67]. Не погоджуємося із російським політологом З. Жаде, який 

стверджує, що РФ після холодної війни та розпаду СРСР позбулася (втратила відчуття) 

національної ідентичності та перебуває в пошуках і теоретичному обґрунтуванні ідеї 

ідентифікації як національної держави [242]. Адже із розпадом СРСР населення Росії 

успадкувало і головні його риси – передусім великодержавну ментальність та імперське 

мислення. Російське населення ідентично прив’язує себе до так званого євразійського 

геополітичного ареалу, що охоплює геопростір Російської імперії та СРСР. Саме тому 

росіяни у своїй переважній більшості активно підтримують претензії РФ на весь 

пострадянський простір, та, меншою мірою, й на ЦСЄ. Все це свідчить про те, що вони у 

першу чергу переймаються відновленням імперії, а не створенням національної держави 

з успішною економікою та ліберальними політичними інститутами. Виходячи з цього, ми 

цілком згодні із висновком британського ученого Дж. Шерра про те, що Росії притаманна 

свідомість наддержави, імперська ментальність та прагнення бути своєрідним маятником 

між Азією і Заходом. Зрештою, ці ознаки створюють когнітивні і культурні перепони для 

встановлення найбільш бажаних для Росії відносин з іншими міжнародними акторами. 

Колись СРСР був головним суперником США у сенсі "м’якої сили", нині ж ця ситуація, 

як підкреслює вчений, змінилася не на користь Росії [992, с. 8, 17].   

Обширність території Російської держави із її суворими кліматичними умовами і 

багатими природними ресурсами, величезна довжина кордонів, слабкість комунікацій, 

низька концентрація населення, а також низка інших факторів здійснили істотний вплив 

на формування відповідної політичної свідомості та системи РФ, а отже, і її зовнішньої 

політики. Постійна централізація політичної влади була спрямована на нейтралізацію 

зовнішньополітичних загроз, що, зрештою, негативно позначилося на модернізації країни 

на всіх етапах її розвитку [495, с. 7]. Представники геополітики беруть до уваги не лише 
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зовнішню політику, але й політику внутрішню, тобто внутрішній просторовий порядок та 

устрій держави [1032, с. 92].   

З початку 1990-х рр. формування нової російської ідентичності та зовнішньої 

політики відбувалося в умовах економічних криз і політичних трансформацій. "Хвора 

людина Євразії" та "сіра зона", звідки походять загрози" – стали часто вживаними 

виразами на Заході задля характеристики тогочасного внутрішньополітичного, 

економічного та геополітичного становища РФ на міжнародній арені. Як зазначав 

Дж. Шерр, "...у 1990-х рр. Росія була схожа не на державу, а радше на арену боротьби 

впливових груп інтересів за багатство і владу, часто за рахунок інтересів країни" [992, с. 

54].    

Разом з тим, у середині 1990-х рр. російським президентом було навіть 

запроваджено спеціальну комісію з метою встановлення сутності національної 

ідентичності Росії у контексті риторичного питання "що означає бути росіянином?" 

Власне, вже тоді було здійснено перші пропагандистські кроки по відродженню у 

російському суспільстві відчуття громадянина великої держави. Все ж, на наше 

переконання, намагання Б. Єльцина на початку 1990-х рр. реалізувати стратегію 

багатонаціональної Росії без духовної стрижневої ідеї, яка б стала об’єднавчим фактором, 

не увінчалися успіхом. Останнє було насамперед пов’язано з тим, що росіянин здавна 

ідентифікував себе з імперським підданством, яке до того ж доповнювалося підданством 

православним. Однак з іншого боку, російський етнос завжди позиціонував себе у ролі 

центрального імперського ядра. Нагадаємо, що за часів СРСР, особливо із завершенням 

Другої світової війни, набув актуальності проект створення нової історичної спільноти – 

радянського народу, основоутворюючим стрижнем якого мав би стати саме народ 

російський. Даний проект спрямовувався передусім на попередження сепаратизму через 

посилену асиміляцію російським етносом інших народів та соціальних груп, які населяли 

Російську імперію та СРСР. До всього також варто додати, що даний проект був 

спрямований на утримання Росією України у своїй імперській геополітичній орбіті.    

В умовах економічної кризи пошук російської ідентичності супроводжувався 

відвертими протиріччями, пов’язаними з тим, що імперська свідомість врешті не завадила 

пробудженню на короткий термін російського націоналізму, який і визначив внутрішню 

геополітику РФ 1990-х рр. Все це у підсумку спричинило активізацію сепаратистських 

настроїв у національних автономіях, зокрема в Північному Кавказі (Чечня, Дагестан), що 

в підсумку призвело до двох чеченських війн, а також до формування невдоволення діями 
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центру в Татарстані, Південному та Східному Сибіру тощо. До певної міри тривожним 

для російського центру залишається Волого-Уральський регіон, де фактично зосереджено 

всі поклади енергоресурсів РФ. Так, у 1990-х рр., як доводить американка Д. Стерн, 

націоналістичні групи Татарстану, Башкортостану і так звана Конфедерація народів 

Кавказу заявила про формування власних збройних сил, власної валюти тощо. Татарські 

націоналісти виношують відродження ідеї створення тюркської (татаро-башкирської) 

Ідель-Уральської республіки [1327, p. 57, 60]5.   

Не можна повністю відкидати відродження проекту Сибірської республіки. Хоча 

життєздатність останньої є досить сумнівною, однак актуальним тепер є дискурс про 

економічну самодостатність Сибіру на тлі існування так званого Новосибірського руху, 

мету якого можна звести до слогану "Почути Сибір!" Тому автор констатує, що існує 

ризик сепаратизму в межах так званого тюркського клину "Татарстан – Башкортостан – 

Якутія – Далекосхідна республіка". Хоча явних ознак сепаратизму на Далекому Сході та 

Сибіру поки не простежується, все ж Москві як центру дедалі важче буде контролювати 

розмаїття понад 80-ти регіонів, структура й етнічний склад яких постійно змінюється. 

Тому чим більше РФ буде стикатися з внутрішньогеополітичними проблемами, тим 

дедалі важче їй буде підтримувати свій вплив на пострадянському просторі, а про його 

збереження в глобальному масштабі годі буде говорити.    

Навіть окремі російські експерти, на кшталт М. Неймишева, говорять про 

можливий сценарій "тихої німецької анексії" калінінградських земель у віддаленій 

перспективі, оскільки кількість німецького населення там постійно зростає – із 1,5 тис. 

осіб на початку 1990-х до 10 тис. на початку 2000-х рр. [572]. Також збільшується 

залежність Калінінграду від німецьких інвестиційних проектів і кредитних програм. В 

даному регіоні водночас існує можливість проведення референдуму про визначення 

                                                 
5Ідель-Урал (Урало-Волзький Штат) – проект створення тюркської ісламської національної держави 

татар і башкир. Внаслідок політичної активізації татарського народу після Лютневої революції 2-й 

Всеросійський мусульманський військовий з’їзд (Казань, 8 (21) січня – 18 лютого (3 березня) 

1918 р.) ухвалив резолюцію про створення у складі РРФСР Штату Ідель-Урал (вся Уфимська 

губернія, частина Казанської, Симбірської, Самарської, Оренбурзької, Пермської, В’ятської 

губерній) та формування його законодавчих і виконавчих органів "Міллі Ідар" (Національне 

управління) у складі трьох міністерств (духовного, освіти і фінансів) і двох комітетів (військового і 

закордонних справ). Спроба реалізації плану створення республіки привела лише до нетривалого 

(1–28 березня 1918 р.) існування так званої Забулачної республіки, що функціонувала в татарській 

частині Казані. Досі в татаромовній літературі термін Ідель-Урал (Волга-Урал) використовують для 

позначення всіх тринадцяти регіонів Поволжя і Приуралля: Чувашії, Марій Ел, Татарстану, 

Башкортостану, Мордовії, Удмуртії, Самарської, Ульяновської, Челябінської, Оренбурзької, 

Саратовської, Волгоградської й Астраханської областей [1327. p. 57–61].   
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етнічних німців. Розширення ЄС на схід поступово перетворює калінінградський ексклав 

на анклав, оточений Польщею та Литвою і на 400 км віддалений від основної російської 

території. Із 950 тис. його жителів 425 тис. проживає в м. Калінінграді. За різними 

соціологічними даними 80 % молоді Калінінграду не були в Росії, а сам ексклав перебуває 

в оточенні більш розвинених країн. Одним словом, населення Калінінградської обл. 

дедалі більше дивиться в бік Заходу, аніж у бік Росії [755]. Така внутрішньополітична 

ситуація не давала можливості в повній мірі реалізовувати її традиційну імперську 

геостратегію на пострадянському просторі, хоча вона була такою по відношенню до 

Північного Кавказу, навіть якщо цей регіон і є суверенною територією РФ.     

Автор погоджується з експертом Р. Россо, який стверджує, що стратегія Росії щодо 

перетворення Калінінграду на європейський Гонконг з особливим міжнародно-правовим 

статусом не увінчалася успіхом. З метою недопущення сценарію "тихої німецької анексії" 

Москві нічого не залишається, як дедалі перетворювати Калінінградську область у 

військово-морську базу, що дає їй певні геополітичні прерогативи, оскільки зазначена 

територія є географічно наближеною до розвинених країн Європи [755]. Перебуваючи на 

стику між Євроатлантичним блоком та Східною Європою, Калінінградська область стала 

місцем базування Балтійського флоту. Тим самим Росія як держава, що володіє 

найбільшою територією та не здатна належним чином захищати протяжність своїх 

кордонів, перебрала реалізацію геостратегії СРСР, котра передбачає не лише зміцнення 

своєї державності та територіальної цілісності, але й об’єднання різноманітних територій 

уздовж околиць кордонів та нарощування там військової присутності. У зв’язку з цим 

маємо переконання, що Калінінградська область поряд з анексованим Кримом може 

відігравати роль одного із плацдармів для реалізації геостратегії щодо поширення та 

закріплення геополітичного впливу в сусідніх державах для формування своєрідного 

поясу "безпеки" – буферної чи так званої лімітрофної зони.  

Наприкінці 1993 р., коли конфлікт президента РФ Б. Єльцина та Держдуми переріс 

у збройне придушення антипрезидентського крила, стало очевидним, що розпочалося 

поступове згортання перших ознак демократизації Росії як пострадянської держави. Таку 

тактику тодішнього президента можна розцінювати не інакше як перший крок до 

встановлення авторитаризму в РФ [1227, p. 13]. Саме тоді зазнали поразки ліберали та 

реформатори, а виграли від цих подій державники, які прагнули знову бачити Росію 

надпотугою з імперськими амбіціями та із сильним лідером на чолі. Утім, незважаючи на 

цей тривожний дзвіночок авторитаризму, Захід загалом підтримав Б. Єльцина, оскільки 
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вбачав у діях Держдуми реванш серпневого путчу 1991 р. та небезпеку реставрації 

комуністів, що могло б сприяти повному або частковому відродженню СРСР [822, с. 44].   

В цілому упродовж 1995–1998 рр. на тлі погіршення внутрішньополітичної 

ситуації, викликаної загостренням сепаратизму й економічною кризою – більш відомою 

як валютний дефолт, рейтинг Б. Єльцина впав до безпрецедентних 3 %, а разом з тим і 

довіра до всіх інститутів влади. Надходження до федерального бюджету фактично 

припинилося, а обіцяний пакет допомоги від МВФ так і не було отримано через тотальну 

корупцію у вищих та середніх ешелонах влади. Загалом же Росія, як і її геостратегія 

перебувала на межі колапсу [1094]. Остання чекала на вступ до РЄ п’ять років, а ідея 

побудови "Європи від Лісабона до Владивостока", що вселяла надії на приєднання РФ до 

європейських та євроатлантичних структур, виявилася взагалі примарною. За таких 

обставин, як ми стверджуємо, російське населення тоді більшою мірою переймалося 

своїми соціально-побутовими проблемами та було прикуте увагою до внутрішніх 

проблем країни. Саме тому до тяжкої економічної ситуації, зокрема дефолту у 1998 р., 

додалася ще й втрата соціальної підтримки реалізації будь-яких активних дій як на 

пострадянському просторі, так і за його межами.   

Спроби лібералів у 1990-ті роки виправити ситуацію через проведення ринкових 

реформ, які у підсумку трансформувалися у масову приватизацію підприємств 

вчорашньою партноменклатурою, призвело до тотального збідніння населення, появи 

класу олігархів (надбагатіїв), що також сприяло сплеску ще більшої недовіри до держави 

в цілому. Складна економічна ситуація, колапсуюча промисловість та інші проблеми 

соціального характеру помножені на війну в Чечні традиційно сформували у російського 

суспільства запит на "сильну руку".   

Все це у підсумку змусило єльцинське оточення розпочати вихід із ситуації через 

запуск механізму передачі влади, віддаючи перевагу шефу ФСБ – В. Путіну, прихід якого, 

на думку російських експертів, був заздалегідь зумовлений [274]. Своєї лідерської 

популярності В. Путін набув, уже перебуваючи на посаді прем’єр-міністра, заявивши, що 

"Росія була й буде залишатися великою державою... Росія переживає один із найважчих 

періодів своєї багатовікової історії. Напевне, уперше за останні 200–300 років вона стоїть 

перед обличчям реальної небезпеки опинитися у другому, а то і третьому ешелоні держав 

світу" [67]. Відповіддю на цю загрозу, на думку В. Путіна, мало стати започаткування 

провіденціальної місії й особливої ідентичності Росії. Саме ідея російської винятковості 

стала фактором зміцнення особистої влади [985].   
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Отже, В. Путін після офіційного приходу до влади у березні 2000 р., з перших років 

свого президентства мусив сконцентруватися передусім на внутрішніх проблемах Росії – 

проведенні радикальних політичних та економічних реформ, подоланні проблем 

сепаратизму тощо. У підсумку, як стверджує британський експерт М. Ніколсон, новий 

російський лідер швидко набув образу того лідера, який повернув процес руйнування 

держави у зворотному напрямі, прийнявши низку програмних ідей, у тому числі і щодо 

відродження Росії як великої держави [1249, p. 870]. Як зазначалося в американському 

впливовому виданні "The New York Times" від 27 травня 2002 р.: "49-річний Путін став 

президентом два роки тому завдяки Борису Єльцину. Новий лідер країни надто 

популярний, утім залишається загадкою... Після 15 років хаосу, що панував за часів 

правління Михайла Горбачова і Єльцина, росіянам подобається відчуття порядку, яке 

приніс із собою Путін" [759, с. 801].  

Загалом, політична й економічна стабілізація в Росії, що стартувала з початку 2000-

х рр. і була пов’язана саме з "міцною рукою" В. Путіна та зростанням світових цін на 

нафту, дозволили Росії активізуватися на міжнародній арені. Як зауважує український 

аналітик В. Кулик: "Кінець ідеологічної конфронтації по лінії "Схід – Захід", консолідація 

російського суспільства та політичної еліти, формування "керованої демократії", 

поступове врегулювання чи локалізація внутрішніх проблем, зокрема чеченської, 

дозволили Кремлю значно підвищити ефективність міжнародної політики" [459].   

Активна поява вільних об’єднань громадян і громадських організацій на перших 

порах усе ж до певної міри сприяла публічному обговоренню російської зовнішньої 

політики, світової політики, сучасного світу та місця Росії в ньому. Однак становлення 

ліберально-демократичних інститутів тривало недовго. Фактично з початку 2000-х рр. в 

РФ відбувається процес згортання лібералізаційних трансформацій та перехід до 

перманентної централізації влади попри те, що упродовж 1990-х рр. РФ навіть прагнула 

інтегруватися до європейських та євроатлантичних інститутів. Приміром, ще напередодні 

зміцнення авторитаризму у 2000 р. близько 55 % росіян вважали, що їх держава має стати 

членом ЄС, тоді як приблизно 30 % мали протилежну думку [648, с. 89]. Все це значною 

мірою визначає російську геостратегію та вектори її реалізації. Наразі, враховуючи 

фактор антизахідних настроїв в російському суспільстві, які сформувалися звісно ж під 

впливом безпосередніх дій влади, базованих на антизахідній пропаганді, РФ більше не 

розглядає себе частиною європейського чи західного ліберально-демократичного 

суспільства. Скажімо, більша половина росіян вже тривалий час вважає неможливими 
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дружні відносини їх держави із провідними європейськими країнами. Автор стверджує, 

що паралельно простежуються постійні декларації російського владного істеблішменту 

щодо встановлення в РФ особливого виду лібералізму (системного лібералізму) – 

заснованого на авторитарних началах. Все це у підсумку сприяло визначення для Росії 

"третього шляху" у реалізації владною верхівкою геостратегії, що не передбачала 

зближення її ні з Заходом, ані зі Сходом.   

З приходом до влади В. Путіна, як доводить американський політолог О. Мотиль, 

відбувся остаточний демонтаж демократичних інститутів і формування деспотичного, 

гіпернаціоналістичного режиму [546]. De facto відбулася реставрація авторитаризму у 

вигляді націоналістичної клептократії, який окремі науковці порівнюють із фашистським 

авторитаризмом італійського штибу (З. Бжезинський, А. Зубов) із вкрапленням 

радянської тоталітарної спадщини або ж іменують протофашизмом – "м’якшою" формою 

фашизму порівняно з європейськими фашистськими режимами 1920–1930-х рр. 

(О. Мотиль, В. Іноземцев) [275]. Зрештою, Росію фашистською державою західні вчені 

вже почали іменувати приблизно із 2007 р., воліючи тим самим "називати речі своїми 

іменами та відкидаючи при цьому ілюзорність і самовдоволення" [1241]. Саме тому 

експерти часто проводять паралелі між реалізацією геостратегії РФ та нацистською 

Німеччиною щодо анексії територій інших країн під приводом захисту свого населення. 

Врешті, надто збігаються сценарії анексії Німеччиною Судетської області 

Чехословаччини у 1938 р. та захоплення Росією Криму у 2014 р.   

Зважаючи на необхідність зміцнення влади в Росії, один із авторів концепції 

"суверенної демократії" та тодішній перший заступник голови адміністрації президента 

РФ В. Сурков, запропонував ідею трьох особливостей російської політичної практики: 

прагнення до політичної цілісності через централізацію владних функцій, ідеалізацію 

цілей політичної боротьби, персоніфікацію політичних інститутів [836]. Посилаючись на 

несприйняття та неготовність росіян до демократії західного типу, а також на тлі дебатів 

у колі еліт, які зводилися до риторично питання "Хто втратив Росію?". "Суверенна 

демократія" стала своєрідною апеляцією до національних особливостей та історичних 

традицій Росії як великої держави [467, с. 19].  

Професор Гарвардського університету Р. Пайпс відзначає те, що з 1991 р. у Росії 

відбувається формування режиму як своєрідної еклектичної суміші царизму, комунізму і 

сталінізму переважно шляхом зміцнення владної вертикалі та силових інституцій. Для 

нього путінська Росія – це повернення до диктату всевладної держави та свідчення про 
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стан суспільства, у якому превалюють антиліберальні настрої [1268, p. 13–15]. Тож Росія 

тут розглядається як загроза Заходу. Думку Р. Пайпса підтвердив також політолог 

Дж. Шерр: "Путін вдався до старого методу, випробуваного Сталіним, – відновленню 

"вертикалі влади" як способу повернення Росії її законного місця на міжнародній арені, 

передусім у колишньому СРСР" [993]. При цьому важливо додати, що понад 50 % росіян 

вважають Й. Сталіна видатним політичним лідером. Врешті, саме апеляція до 

імперського минулого й величі СРСР значною мірою впливає на суспільні настрої в Росії 

та, власне, формування і реалізацію її геостратегії, спрямованої на відродження статусу 

великої держави. Саме тому фактично в усіх основоположних документах з організації 

стратегії зовнішньої політики, військової стратегії та нацбезпеки простежується теза про 

зайняття достойного місця РФ на міжнародній арені, еквівалентного тому, яке належало 

свого часу СРСР.    

Погоджуємося із думкою американського вченого М. Голдмана, який твердить, що 

для зміцнення своєї адміністративної вертикалі, повернення довіри суспільства до першої 

особи держави та здобуття іміджу борця з олігархатом, в умовах, коли ФПГ дедалі більше 

претендували на владу, В. Путін різко обмежив її вплив на ухвалення рішень через так 

званий механізм "рівновіддаленості" влади від потужних економічних груп аж до 

"добровільного" вигнання (В. Гусинський, Б. Березовський) чи арешту найменш 

лояльних багатіїв (М. Ходорковський) [1137, p. 36]. Водночас, як твердить російський 

економіст Р. Грінберг, з тим щоб обмежити вплив олігархів на суспільну думку, державою 

було нанесено удар по підконтрольних їм медіа-холдингах. Утім, ситуація набула образу 

двоякості, оскільки досить вузьке коло наближених до влади олігархів (М. Фрідман, 

В. Потанін, В. Алекперов) стали очільниками ФПГ та набули неабиякого впливу в галузі 

видобування й експорту сировини [166, с. 92]. Інакше кажучи, лояльний до Кремля 

олігархат, сформований ще в 1990-х рр., отримав доступ до вільного розпорядження 

природними та фінансовими ресурсами Росії в обмін на лояльність і підтримку політики 

В. Путіна [1029].    

Після серії політичних арештів, зокрема М. Ходорковського, російський лідер став 

менш популярним на Заході, утім забезпечив підвищення свого рейтингу в Росії. Окрім 

розгрому нелояльної групи олігархів та задля підтвердження образу сильного лідера 

В. Путін активно обмежує вплив регіональних лідерів та виступи демонстрантів. Одним 

словом, через серію внутрішніх трансформацій В. Путін зміцнив міжнародний і 

геополітичний статус держави. Важко не погодитися з Дж. Шерром, який відзначає, що 
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особистість В. Путіна для широких верств РФ ретранслюється у пропагандистському 

світлі, завдяки чому його образ постає в іпостасі сильного лідера-месії, що врятував Росію 

від розпаду, "підняв її з колін", вивів із хаосу (після десятиріччя єльцинської анархії), а 

також поборов олігархію і повернув державі законне місце на світовій арені [992, с. 54].  

Вкотре, звертаючись до історичного досвіду, можна стверджувати, що прояв 

авторитаризму в Росії фактично не залежить від лідера, оскільки в цій державі завжди 

існувала потреба в "твердій руці", а тому В. Путін лише вміло скористався цим трендом і 

вдало використовує суспільні настрої в своїх геостратегічних цілях. Зрозуміло, що 

реалізація лідером будь-якої політики прямо залежить від наявності суспільного запиту 

на неї. В Росії склалась досить унікальна ситуація, адже з одного боку суспільство 

потребує сильного лідера і не менш сильної держави, з іншого ж боку влада надто 

зацікавлена у забезпеченні суспільної підтримки реалізації експансіоністської стратегії та 

зміцнення своїх позицій і легітимізації на внутрішньому рівні. Такими чином, інтереси 

російського суспільства і влади у вигляді імпульсів "зверху" та "знизу" надто 

переплітаються. У свою чергу російське керівництво підігріває такі великодержавні 

суспільні настрої з допомогою пропагандистської діяльності підконтрольних йому ЗМІ.   

Загалом, ключовими стовпами опори влади президента В. Путіна є силові 

структури (колеги по КДБ/ФСБ), наближені до нього представники ФПГ, так звані 

системні ліберали (письменники, артисти, вчені, економісти та всі "легальні 

опозиціонери", які проявляють підтримку або ж лояльність до путінського режиму), РПЦ 

та меншою мірою криміналітет. Вдруге посівши президентське крісло, В. Путін зайнявся 

розстановкою на ключові пости сильних фігур, що мали або мають відношення до 

спецслужб, як от: О. Бортніков, С. Іванов, С. Наришкін, Д. Рогозін та ін. Більшість 

представників власного оточення В. Путін свого часу перевів із Санкт-Петербурга до 

Москви, змінивши тим самим чиновників, що зберегли свої пости із часів Б. Єльцина. Як 

стверджує А. Стент, з початку 2000-х рр. силовики, опинившись на ключових постах, 

почали зміцнювати свій вплив у всіх органах влади та деяких сферах бізнесу [822, с. 112]. 

Тим самим позиція представників та вихідців із силових структур – більш відомих як 

"яструби", відзначається своєю жорсткістю та безкомпромісністю, зокрема й у плані 

реалізації геостратегії Росії. Адже, у прийнятті рішення щодо анексії Криму та гібридного 

російського вторгнення на Донбас взяла гору позиція саме прихильників силового 

сценарію щодо України, які входять до вузького оточення В. Путіна.    
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Однак дедалі виразніше простежується перспектива кардинальних трансформацій 

в оточенні В. Путіна. Свідченням цього можуть бути кадрові перестановки, розпочаті у 

2016 р. Особливу увагу аналітиків на цьому тлі привертає зміна очільника адміністрації 

президента РФ С. Іванова, якого вважали представником/очільником радикального крила 

"яструбів" у формуванні та реалізації стратегії російської зовнішньої політики, на більш 

поміркованого й одного з найкращих адміністративних технократів А. Вайно. Також 

Держдуму РФ замість офіцера розвідки С. Наришкіна очолив технократ В. Володін, який 

фактично керував останніми виборами до Держдуми та забезпечував необхідний для 

влади результат [36]. Імовірно, з такими кадровими перестановками В. Путін остаточно 

намагається консолідувати владу та систему ухвалення рішень у своїх руках, а тому 

усуває від керівних постів вихідців із силових структур, які можуть завадити цьому 

процесу. Також не виключено, що В. Путін такими діями хоче обмежити самостійність 

ФСБ та знизити її вплив на прийняття рішень. В усякому разі, російський президент 

спирається на досить вузьке коло радників, жоден із яких не у змозі піддати сумніву його 

пропозиції та рішення. При всьому західні експерти, зокрема такі, як Г. Аллісон та 

Д. Саймс вважають, що у російському владному істеблішменті досі ще превалюють 

прагматики, які здатні запобігти розгортанню повномасштабної війни Росії з НАТО та 

США [1043]. 

На шпальтах авторитетного британського видання "Financial Times" – тодішня 

журналістка, а згодом очільниця МЗС Канади Х. Фріланд презентувала досить стислу 

характеристику путінського режиму. Зокрема йшлося про те, що В. Путін зі своїм 

оточенням із колишнього КДБ, яке поряд із лояльним олігархатом стало опорою його 

режиму, змогли відновити в Росії "м’яку" версію авторитаризму, про яку вони міряли 

після краху СРСР. Погоджуємось також з думкою авторки про те, що деградація 

економіки, пов’язана з геополітичними авантюрами може зробити Росію в найближчій 

перспективі ще більш непередбачуваною [1125]. Зрештою, високі ціни на нафту 

упродовж 2007–2013 рр., які дорівнювали у середньому 100 дол/бар в значній мірі 

дозволяли синонімізувати прагнення російської еліти збагатитися та перетворити Росію 

на потужну державу. На цьому тлі, за словами тієї ж таки Х. Фріланд, режим В. Путіна 

розкручує культ націоналізму задля згуртування російського суспільства перед 

"наростанням тиску" й "агресії" Заходу, який російське керівництво намагається 

оформити як новий виклик. Останнім часом російський націоналізм набуває загрозливих 

ознак масовості та політичної істерії. Утім, ситуація в російській економіці може 
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викликати різке невдоволення путінського оточення, яке має привілейований доступ до 

природних багатств країни та накопичує капітали в західних банках від їх продажу [1125].    

Як стверджує український історик А. Бульвінський, влада В. Путіна набула 

імперських ознак пірамідальності, централізму та крайньої забюрократизованості [61, с. 

173]. Така ситуація стала внутрішнім викликом російській безпеці, що перевершує 

зрештою виклики зовнішні. Зокрема, відомий російський економіст М. Черкасов із цього 

приводу зауважив: "Величезна концентрація влади в руках правлячої еліти неодмінно 

призводить до її загнивання, величезний чиновницький апарат неодмінно породжує 

великомасштабну корупцію, суперечності між різними народами імперії, що опинилися в 

нерівному становищі, претензії на світове панування – об’єктивна основа загибелі 

імперії" [957, с. 33]. Приміром, упродовж лише 1991–2007 рр. чисельність чиновництва в 

Росії зросла із 950 тис. до 1 млн 750 тис. осіб. При цьому загальна кількість населення 

Росії за цей період скоротилася на 6 млн осіб. Як і в усі часи, незмінною залишається 

ключова для імперської держави фігура верховного правителя-суверена, а фактично 

"доброго царя", який формує та є відповідальним за долю внутрішньої і зовнішньої 

політики держави [62, с. 139]. Отже, російським керівництвом в останні роки було 

завершено реалізацію концепту "неліберальної" або "керованої демократії", а надмірний 

чиновницький апарат не сприяє реалізації геостратегії РФ щодо відродження її у якості 

великої держави.     

Враховуючи вищесказане, варто розкрити та проаналізувати ефективність 

механізмів геостратегічного планування в РФ. Так, дедалі актуальнішим для Росії стає 

питання формування Великої просторової стратегії (Grand Spatial Strategy), що базується 

на комплексному врахуванні всіх ресурсних можливостей держави при забезпеченні 

проектування геополітичного впливу [1240, p. 1225]. (Додаток Ґ). Проте гальмом 

розвитку геостратегічного планування став принцип одноосібності, оскільки центр 

ухвалення рішень замикається фактично на одній людині, якою є президент РФ з його 

досить вузьким оточенням [419].    

Російський науковець О. Полтораков відзначає, що уже до середини 1990-х рр. 

відбулося перепідпорядкування всіх зовнішньополітичних відомств безпосередньо 

президенту РФ, що дало можливість відновити зовнішньополітичний механізм майже в 

попередньому (радянському) вигляді, замінивши при цьому Центральний комітет 

Компартії СРСР апаратом президента. Президент як лідер, який фактично володіє 

абсолютною владою, ухвалює рішення з усього спектру питань зовнішньої, оборонної й 
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безпекової політики. У цій системі російське МЗС має досить обмежені повноваження та 

виконує суто технічну роботу в ролі сполучної ланки між центральними органами 

держвлади Росії та закордонними представництвами [401]. Крім МЗС та його 

інфраструктурного апарату, участь у зовнішньополітичній діяльності Росії забезпечують 

понад 40 міністерств і відомств, зокрема такі, як Рада безпеки, Міністерство оборони, 

Міністерство фінансів, ФСБ, Служба зовнішньої розвідки (СЗР), "Газпром", "Роснефть", 

"Росатом", які мають свої дипломатичні представництва за кордоном тощо [659]. До 

процесу геостратегічного планування в РФ активно залучають науково-дослідні установи, 

зокрема такі як Національний дослідницький центр "Курчатовський інститут", а також 

установи РАН, серед яких Інститут світової економіки та міжнародних відносин 

імені Є.М. Примакова, Інститут США і Канади, Інститут загальної історії тощо. Також у 

Росії існує навіть спеціальна установа Академія геополітичних наук, де, зокрема, 

розробляють доктрину протистояння світу капіталізму і "традиційних духовних 

цивілізацій", насамперед православній та ісламській. Зрештою, місія Росії полягає в 

організації та консолідації всіх духовних цивілізацій Сходу і Півдня для боротьби із 

Західною цивілізацією – або тим, що іменують "золотим мільярдом" [269].   

Акцентується увага на програмі розвитку власних інформаційних технологій на 

базі досягнень у галузі фундаментальної науки. Національний центр управління 

обороною Росії (так званий "Російський пентагон"), призначений для моніторингу загроз 

національній безпеці у мирний та воєнний час. Окрім цього, зазначений центр діє в 

системі регіональних ситуаційних центрів держави, покликаний координувати 

проведення інформаційних операцій, смислових і гібридних війн, які використовує Росія 

як засіб геополітичного тиску щодо країн пострадянського простору та ЄС з метою 

впливу на суспільну думку [968]. У свою чергу, комітет Ради Федерації з міжнародних 

справ забезпечує здійснення Радою Федерацій як урядових, так і законодавчих 

повноважень у сфері законодавчого супроводу зовнішньополітичного курсу РФ і 

виконання нею міжнародних зобов’язань [350].   

Можна стверджувати, що сучасний російський механізм ухвалення 

зовнішньополітичних рішень несе на собі відбиток трьох основних факторів: 

інституційного досвіду СРСР, зменшення ролі громадських інститутів та об’єднань і 

паралельне заміщення їх персональними мережами відносин, а також підвищення 

значимості персональної ролі керівництва держави у процесі ухвалення всіх рішень.    
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У період правління Б. Єльцина, незважаючи на його бажання ухвалювати рішення 

одноосібно, свій вплив на зазначений процес здійснювали чисельні інститути, що не 

входили до ближнього кола президента. Централізація в ухваленні рішень, як доводить 

російський політолог В. Аверков, посилилася з обранням президентом РФ В. Путіна, 

який, як виходець із радянських спецслужб багато в чому переніс алгоритм прийняття 

рішень із радянського КДБ за підтримки силових структур та олігархату – тобто з опорою 

на систему особистих зв’язків. Остаточне зміщення центру ухвалення рішень до однією 

особи відбулося у 2004 р., коли з керівництва держави пішли представники попередньої 

правлячої еліти з оточення Б. Єльцина [2, с. 121].   

А. Подбєрьозкін стверджує, що для ефективності національної стратегії Росії 

важливою є власне сама процедура підготовки, ухвалення та реалізації документа, де 

закріплені всі основні її положення. При цьому він наголошує, що у прийнятті стратегії, 

доктрини або концепції простежується цілковита відсутність її публічного обговорення. 

Досить часто після ухвалення відповідного документа, який декларує початок реалізації 

національної стратегії, настає тривалий період її конкретизації [654, с. 293]. Зазначена 

процедура зводиться до наступного алгоритму: поява проекту основоположного 

стратегічного документа в надрах апарату Радбезу → прийняття такого документа до 

уваги Президента РФ з подальшим його підписанням/непідписанням → оголошення 

російським керівництвом кінцевого варіанту документа для інших органів влади. Власне 

ж зовнішньополітичне планування, якщо його розглядати у спрощеному вигляді, 

відбувається за такою схемою: зовнішньополітичні інтереси → зовнішньополітичні 

ресурси → зовнішньополітичні цілі та завдання. Також зовнішньополітичне планування 

РФ має інформаційно-аналітичний супровід ухвалення рішень [440, с. 112]. (Додаток Д, 

рис. 1–2). Президент Росії, як перша особа держави, самостійно приймає остаточні 

стратегічні рішення щодо дій на міжнародній арені, як це було у випадку з анексією 

Криму та початком "гібридної" агресії на сході України [642].    

Характерною ознакою російського стратегічного планування є тотальна 

суперечність між реальним змістом ключових зовнішньополітичних документів та 

реальним процесом реалізації і забезпечення геостратегічних інтересів РФ [959]. Адже у 

документах досить часто містяться декларативні акценти про дотримання норм 

міжнародного права, забезпечення стабільної взаємодії на основі принципів рівності 

невтручання у внутрішні справи та виведення двосторонньої співпраці на якісно новий 

стратегічний рівень взаємної поваги народів, сприяння рівноправному торговельно-
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економічному співробітництву, що лише зайвий раз підтверджує дисонанс між 

декларацією намірів та реальними діями Росії. Загалом же суперечність між реалізацією 

стратегії в зовнішній політиці Росії та її плануванням пояснюють тим, що остання 

більшою мірою не використовує свою писану стратегію у зовнішньополітичній 

діяльності, а діє переважно залежно від ситуативної кон’юнктури та балансу 

геополітичних сил на світовій арені. До того ж такий формат дій характеризується 

відвертою агресивністю. Все це сприяє утвердженню в Росії типової неписаної стратегії, 

характерної зокрема й для авторитарних агресивних держав.    

Тому, як вважає український академічний вчений та аналітик В. Горбулін, зовнішня 

політика Росії не спирається на стратегічне планування щодо забезпечення планування 

коротко-, середньо- і довготермінових зовнішньополітичних рішень. Владні еліти, як 

відзначає експерт, намагаються обґрунтувати цей стан тим, що в сучасному світі стратегії 

стали абсолютно неможливими [149]. Значний дисонанс між плануванням та прийняттям 

зовнішньополітичних рішень пояснюється також неналежністю стратегічного й 

безпекового прогнозування. На думку керівника Центру військово-стратегічних 

досліджень Інституту США і Канади РАН В. Сизова: "Наразі прогнозування у сфері 

національної безпеки, як складова частина і форма аналітичної діяльності супровідних 

структур і самих органів державного управління країни, перебуває на початковій стадії 

свого становлення. Органи державного управління зазвичай зайняті підготовкою і 

реалізацією оперативних рішень поточних проблем національної безпеки. 

Довготермінові прогнози розвитку країни відсутні, середньотермінові мають описовий 

характер, відсутні сценарії розвитку обставин з опорою на обґрунтовані критерії і 

показники. Потенціал ситуативних центрів використовують недостатньо, а можливості 

сучасних технологічних засобів – не повністю" [783, с. 27].     

Отже, російське геостратегічне планування відзначається досить низькою 

ефективністю, передусім через авторитарну організацію влади та відсутність чіткого 

механізму дискурсивного обговорення алгоритму дій держави на міжнародній арені. Все 

це зрештою прямо пропорційно відображається на прийнятті рішень, які зазвичай 

ухвалюються Президентом РФ в колі вузького оточення, що формується з його 

найближчих колег по силових структурах. Дотримуємося думки, що саме через це 

простежуються тотальні суперечності між декларуванням зовнішньополітичної стратегії 

Росії у основоположних документах та її реальними діями у реалізації своїх 

геостратегічних інтересів. Звідси випливає, що РФ задля досягнення своєї геостратегічної 



130 

мети, часто віддає перевагу саме тактичним діям, хоча й намагається у підсумку пов’язати 

їх із бажаною кінцевою стратегічною метою. Прикладом стратегічних прорахунків може 

зокрема бути анексія Криму від чого РФ зазнала більших геополітичних втрат, аніж 

здобутків, втративши при цьому повагу цивілізованого світу, місце в клубі "Великої 

сімки" та опинившись під міжнародними санкціями в напівізольованому статусі.   

Всі найважливіші відомства з підготовки стратегічних рішень і низка інструментів 

щодо їх реалізації сконцентровані в адміністрації президента РФ, зокрема: Управління із 

зовнішньої політики; Управління з міжрегіональних і культурних зв’язків із зарубіжними 

державами; Управління зі співпраці із країнами СНД, Абхазією і Південною Осетією 

тощо [2, с. 113–114]. Рішення питань безпеки і зовнішньої політики в РФ дедалі активніше 

зміщується до Радбезу, який претендує підмінити собою інші ключові інституції. Такі 

громадські інституції як "мозкові центри" (think-tank) та неурядові організації: 

Московський центр Карнегі, Горбачов-фонд, Рада із зовнішньої і оборонної політики, 

некомерційне партнерство – Російська рада з міжнародних справ, Ізборський клуб, 

дискусійний клуб "Валдай" покликані:  

– сприяти виробленню концепції розвитку Росії, формуванню та реалізації 

зовнішньополітичної й оборонної стратегії Російської держави;  

– реалізації стратегічних концепцій розвитку, її зовнішньої та оборонної політики; 

– забезпеченню зв’язку між Російською державою й експертним співтовариством, 

бізнесом і суспільством у розв’язанні зовнішньополітичних завдань [798].   

Останнім часом, за словами В. Горбуліна, навіть сама сутність внутрішньої 

політики РФ підпорядковується зовнішнім цілям і завданням [152]. Стратегія Росії, за 

словами О. Шаповалової, є радше "...опором перифериїзації, який, окрім нетривалого 

початкового бажання увійти до світового центру на повноправних засадах, виражається у 

прагненні домогтися визначення власних статусних характеристик, отримати доступ до 

функціональних мереж і ресурсів, але при цьому зберегти внутрішню та зовнішню 

автономність" [978].     

Зрештою, характерним взаємодоповненням внутрішньої і зовнішньої політики РФ 

є її так звані перемоги в локальних конфліктах (в Чечні, Грузії, Україні), які необхідні для 

збереження існуючого авторитарного режиму та підвищення рейтингу й популярності 

російського керівництва. Приміром, простежено, що президентський рейтинг В. Путіна 

відзначається зростанням під час загострення внутрішнього протистояння в РФ чи 

збільшення напруженості на міжнародній арені, замовленого Росією, або ж за умов так 
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званої загрози національній безпеці. За твердженням американського політолога 

М. Голдмана, дії В. Путіна на посту прем’єр-міністра як жорсткого державника в 1999 р. 

підтримували 80 % росіян, що дозволило йому здобути перемогу вже в першому турі на 

президентських виборах у березні 2000 р. [1138, p. 323].   

Ще однією підставою для такого різкого стрибка рейтингу В. Путіна стала, як 

вважаємо, жорстка реакція на вибухи багатоквартирних будинків у Москві, Буйнакську та 

Волгодонську в 1999 р., за якою була активізована контртерористична операція на 

Північному Кавказі – більш відома як друга чеченська війна. Активна фаза цієї війни, як 

відомо, розпочалася в жовтні 1999 р. із вторгненням федеральних військ до Чеченської 

Республіки. Водночас причиною посилення політичних трансформацій в Росії у бік 

авторитаризму був також вплив ззовні – міжнародна обстановка, яка так чи інакше 

вплинула на внутрішню політику РФ.   

Так, дії НАТО в Югославії у 1999 р. беруться зарубіжними експертами за точку 

відліку погіршення відносин із США та посилення контролю в середині держави, який 

визначив міжнародний вплив на внутрішню політику Росії як загрозу національній 

безпеці. Так, під час бомбардування коаліцією НАТО Югославії російське керівництво 

намагалось всіляко мобілізувати громадську думку, передусім з метою демонстрації того, 

що Росія не лишається осторонь цієї проблеми, а засуджує подібні дії Альянсу та 

висловлює стурбованість. Саме тому, геополітичний страх Росії перед діями НАТО в зоні 

колись радянських інтересів, за словами російського вченого В. Барановського, було 

акумульовано в заголовку першої сторінки газети "Червона зірка", один із випусків якої 

вийшов у 1999 р. під назвою "Сьогодні вони бомбардують Югославію, а цілять у Росію" 

[28, с. 35]. Такий пропагандистський жест свідчив про збереження образу головного 

геополітичного супротивника Росії, яким залишалось НАТО та подальшого формування 

й реалізації стратегії щодо неприпустимості розширення інфраструктури НАТО на 

терени пострадянського простору.    

Політика США щодо втручання у справи інших держав подавалася в російському 

суспільстві як необхідність відмови від постулатів західного лібералізму та переходу до 

так званої керованої демократії. Погоджуємося із твердженням американського вченого 

К. Дардена відносно того, що кожне розширення НАТО у 1999, 2004, 2009 рр. Росія 

розглядала і як черговий привід до обмеження політичної свободи та посилення тиску на 

громадські інституції [176]. Свого часу, на думку автора, такі події, як спроба державного 

перевороту в Венесуелі 2002 р. за підтримки США та Чилі, а також операція НАТО в Іраці 
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2003 р. (без відповідного мандату ООН) та Лівії 2011 р., на офіційному рівні 

засуджувалися Росією, яка не могла хоч якось активно вплинути на хід тих подій у силу 

відсутності необхідних для цього геополітичних важелів та змушена була задовольнятися 

роллю учасника переговорів. Все це створило фон для широкої пропаганди у середовищі 

російського суспільства з метою роздмухування негативного образу США та 

колективного Заходу як такого, що несе екзистенційну загрозу країнам (у тому числі й 

Росії). Керівництву РФ зрештою необхідна була суспільна підтримка у закликах коаліції 

НАТО припинити воєнну операцію в Іраці, а згодом у Лівії та повернутися до 

дипломатичних механізмів вирішення ситуації. Зрештою операції НАТО за межами зони 

його безпекової відповідальності під впливом пропаганди підсилили думку про те, що 

Захід більше не рахується з Росією, що також налаштувало російське суспільство проти 

останнього, яке у свою чергу надактивно підтримує антизахідну політику.   

У 2006 р. було законодавчо обмежено діяльність неурядових організацій у Росії. 

Згідно зі звітом організації "Freedom House" у 2013 р. Росія за індексом свободи преси 

перебувала на 176 місці зі 197 країн [60, с. 83]. У 2015 р. за даними організації "Worldwide 

Press Freedom Index" РФ посіла 152 місце зі 180 можливих у світовому рейтингу країн за 

рівнем свободи преси [720]. У 2017 р. видання "The Economist" розмістило Росію на 134 

місце із 167 можливих у рейтингу демократії. Як бачимо, рівень централізації влади та 

згортання демократичних свобод у цій державі є одним із найвищих у світі, що й 

відображається врешті на формуванні та реалізації зовнішньополітичної стратегії і 

геостратегії РФ. Адже авторитарний внутрішньополітичний стиль управління, як вже 

відзначалось, прямо пропорційно впливає на прийняття рішень у сфері реалізації 

геостратегічних інтересів у межах середніх і великих географічних просторів та на 

міжнародній арені загалом.    

Цілком доречно відзначає Г. Перепелиця, що населення Росії фактично є вилученим 

із політичних і суспільних процесів та не впливає на ухвалення ключових рішень. У 

зв’язку з цим росіяни, як і мешканці інших пострадянських країн відрізняються низьким 

рівнем самоорганізації та впевнено заявляють, що не впливають на рішення влади і тим 

самим знімають із себе відповідальність за події у власній державі та її геополітичну 

поведінку на світовій арені [639, с. 103].   

Анексія Криму була використана керівництвом РФ на внутрішньополітичному 

рівні як тотальний пропагандистський захід по створенню образу відродження її у якості 

великої держави, на що росіяни відповіли масовою підтримкою як факту силового 
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приєднання півострова, так і власне політики В. Путіна. Підтримка курсу російського 

керівництва сприяла появі такого пропагандистського феномена як "кримнашизм". 

Загалом, Крим для РФ, як підкреслює український вчений І. Піляєв, має 

виняткове/сакральне внутрішньополітичне значення, передусім для імперського коду та 

підтримки відповідних настроїв у суспільстві [647, с. 356]. Тези про Херсонес як Мекку 

російського православ’я та значимість повернення півострова як своєрідний реванш за 

поразку Росії у Кримській війні в 1856 р. є прямим тому свідченням. В. Путін досить 

вдало тоді зіграв на патріотизмі та імперських почуттях росіян. Зокрема, у згадуваному 

виступі 18 березня 2014 р. з нагоди приєднання Криму він наголосив: "...Росія відчула, що 

її не просто обікрали, а пограбували. Забули про Крим, про базу ЧФ, про Севастополь... 

Мільйони росіян вмить опинилися національними меншинами. Російський народ став 

одним із найбільш розділених народів у світі... А Росія опустила голову і змирилася із 

цією образою. Наша країна перебувала в такому важкому стані, що не могла захистити 

свої інтереси" [110]. Водночас розіграш патріотичної карти з анексією Криму базувався 

на пропаганді того, що Росія своїми діями врятувала російське населення від 

переслідувань українського націоналістичного режиму, а також відвернула розміщення 

бази НАТО на півострові, яке активно "розширюється на схід".   

Імперське мислення росіян та зростання підтримки правлячого режиму, як 

доведено та зазначалося вище, надто активізується після локальних перемог Росії. За 

соціологічними даними на 2011 р. кількість невдоволених політикою Росії становила 

понад 60 %. Упродовж 2008–2012 рр. В. Путін втратив третину свого електорату і 

здавалося, російський режим опинився в безвиході. Зрештою, існує припущення, що 

впевнено виграти березневі президентські вибори 2012 р. В. Путіну вдалося не без 

застосування фальсифікацій. За твердженням американського експерта В. Сперлінга, 

якщо ще в січні 2014 р. за діючого президента готові були віддати свої голоси лише 29 % 

росіян, то з анексією Криму у березні цього ж року, за даними ВЦВГД (звісно 

завищеними), рейтинг В. Путіна підвищився – із 60,6 % у лютому до 82,3 % наприкінці 

березня 2014 р. і до 89,9 % у жовтні 2015 р. [1320]. (Додаток Е).   

Водночас з анексією Криму, навіть на тлі погіршення економічної ситуації у країні, 

зростання цін та падіння курсу рубля, відбулося поліпшення ставлення російського 

суспільства до більшості державних інститутів [644]. Отже, В. Путін як збирач так званих 

істинно російських земель продемонстрував широким верствам, що повернення Криму 

"у рідну гавань" повернуло Росії статус наддержави. Саме це покликано було вселити 
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росіянам відчуття впевненості за майбутнє своєї держави, а також розуміння того, що їх 

образи й приниження з боку Заходу лишилися позаду.    

З огляду на це, варто зауважити, що анексія Криму набула переважно 

внутрішньополітичного змісту та була потрібною російському президенту насамперед 

для підвищення свого рейтингу серед російського суспільства. Останнє також дозволило 

В. Путіну повернути собі статус лідера, який урятував Росію від розпаду та повної 

поразки на міжнародній арені. Згідно із твердженнями Дж. Фрідмана, імідж В. Путіна 

будується на жорсткій зовнішній політиці, а стан економіки свідчить про те, що до 

інтервенції в Україну його рейтинги були не надто високими [926]. Крім того, поясненням 

утримання високого рейтингу В. Путіним є пропагандистське нагнітання в суспільстві 

російськими провладними ЗМІ відчуття безальтернативності вибору лідера, експлуатації 

існуючих у населення комплексів і фобій, більшість яких сформувалася ще в часи 

холодної війни. Паралельно за активної участі ЗМІ відбувається створення ілюзії 

соціальної стабільності. Загалом внутрішньополітична ситуація в Росії, що визначає її 

зовнішню політику, залежить в однаковій мірі як від президента, так і, власне, самих 

росіян [98].    

Як зауважує американський політолог О. Мотиль, В. Путін вибудував хоча й досить 

авторитарний режим за сутністю, утім нестабільний за своїм змістом [1242]. Першою 

ознакою "крихкості" та неефективності путінського режиму, на нашу думку, стала серія 

масових демонстрацій у Росії на Болотній площі та проспекті академіка Сахарова після 

виборів до Держдуми 4 грудня 2011 р. після очевидних фальсифікацій під час виборчого 

процесу, коли правляча партія "Єдина Росія" "отримала" найбільшу кількість голосів – 

49,3 % [617].   

Досить масштабним було також суспільне обурення (вилилося в мітинг "Марш 

мільйонів") після президентських вибрів у березні 2012 р., унаслідок яких прем’єр 

В. Путін та президент Д. Медведєв здійснили чергове владне рокірування, помінявшись 

постами прем’єр-міністра та президента. Особливу активність тоді виявили середній клас 

і молодь Росії, які не погодилися із результатами президентських виборів, де В. Путін 

здобув 71,31 % суспільної підтримки на тлі падіння його популярності в середньому на 

20 % [1241]. Американська експертка Л. Шевцова зауважує, що із 2011 р. після виступів 

на Болотній площі та проспекті Сахарова російське керівництво взяло курс на подальше 

зміцнення авторитаризму в РФ. Такі дії не могли не позначитися на російській зовнішній 

політиці, що в підсумку вилилися в геополітичну експансію [986].   
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Ще одним сигналом для влади стали масові антикорупційні виступи у понад сотні 

російських міст 26 березня 2017 р. після викриття опозиціонером О. Навальним 

корупційних схем прем’єр-міністра Д. Медведєва. Однак, переважна більшість (біля 70%) 

росіян поки не готові вийти на масові акції протесту попри наростання соціальних 

проблем [716, с. 11]. Після масових виступів, як зауважує К. Дарден, російська пропаганда 

дедалі більше характеризувала опозиційні сили, як такі, що служать Заходу, ФСБ 

отримала дозвіл на застосування вогнепальної зброї, а керівництво РФ створило 

Національну гвардію, що підпорядковується виключно президентові [176]. До 

зазначеного варто додати, що В. Путін та його оточення боїться сили вулиці, оскільки вона 

наразі виступає єдиним інструментом усунення його від влади, тим паче, російський лідер 

пам’ятає силу виступів у Дрездені у 1989 р., де він перебував тоді на резидентській службі 

як офіцер КДБ.    

Саме тому сплеск невдоволення політикою влади з боку окремих верств населення 

трактується в РФ не інакше як підготовка Заходом сценарію державного перевороту по 

зміні правлячого режиму. Характерно, що неоліберальні реформи 1990-х рр. в Росії та 

інших пострадянських країнах, спрямовані та лібералізацію економіки та демократизацію 

суспільно-політичних відносин, трактувалися путінською владою не інакше, як заходи 

Сполучених Штатів, спрямовані на підрив та знищення Росії. Подібну оцінку верхів та 

низів в Росії дістали й так звані зміни пострадянських режимів в Грузії та Україні, що 

часто інтерпретуються як "кольорової" революції, інспіровані та спонсоровані ззовні – 

передусім США. Черговою ключовою підставою для запуску механізму невдоволення 

широких верств російського суспільства стала підтримка й нагнітання (головно через 

провладні ЗМІ), масового обурення діями США в Іраку та Лівії в обхід рішень РБ ООН, а 

також розширення НАТО на схід з метою стримування Росії.   

Занепокоєння із приводу можливої "кольорової" революції викликано насамперед 

тим, що політичний устрій і режим інших країн пострадянського простору були надто 

схожими на російську автократію [822, с. 139]. Одним із прикладів авторитарного та 

волюнтаристського підходу Москви до прийняття геостратегічних рішень є реакція на 

"інсценізацію" колективним Заходом подій у Грузії (2008) й Україні (2014). Воєнні дії РФ 

активно супроводжувалися пропагандистською політикою щодо запобігання 

"кольоровій" революції в самій Росії. Водночас зауважимо, що підтримка ескалації 

конфлікту в Україні є ні чим іншим як намагання російського істеблішменту зберегти 

путінську систему авторитаризму в умовах економічної рецесії і запроваджених санкцій. 
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Як вже йшлося, для росіян важливішим є відновлення імперської величі їх держави, аніж 

збереження соціальних зав’язків на пострадянському просторі через інтеграційні проекти. 

Саме тому росіяни масово підтримали вторгнення до Грузії у 2008 р. та анексію Криму у 

2014 р. З іншого боку створення видимості наддержави дозволяє режиму В. Путіна 

здобувати внутрішньополітичні дивіденди та утримувати владу. Отже, підтримуючи хаос 

в Україні влада РФ прагне продемонструвати російському суспільству наслідки 

"кольорових" революцій та "нелегітимного" зміщення влади й тим самим не допустити 

процес ліберально-демократичних трансформацій та зберегти власний режим.  

Розцінюючи події в Україні 2014 р. як американський сценарій, в РФ було ухвалено 

рішення розпочати спецоперацію із дестабілізації України задля закриття їй шляху до ЄС 

та НАТО. Водночас, як твердить Л. Шевцова, російському суспільству було презентовано 

пропагандистський масмедійний симулякр про захист співвітчизників у Криму і на 

Донбасі від українських націоналістів та протистояння розширенню НАТО до кордонів 

РФ [987]. У зазначеному випадку Україна стала для РФ своєрідною "лабораторією" для 

втихомирення російського суспільства. Саме тому наукова й експертна громадськість 

дедалі частіше схиляється до думки, що розв’язання Росією війни проти України 

зумовлене насамперед внутрішньополітичними й пропагандистськими міркуваннями – 

не допустити майдану в Росії [547]. До слова, під тиском пропаганди, Україна поряд із 

США у 2018 р. згідно соціологічних опитувань були визначені громадською думкою Росії 

як головні супротивники.    

Не менш характерною рисою для російського владного істеблішменту є 

пропагандистське формування образу внутрішнього та зовнішнього ворога, 

розпалювання ксенофобії, а також образного перетворення Росії на "оточену фортецю". 

Відтак вважаємо, що з погіршенням внутрішньої ситуації російському керівництву 

вдається на певний час відволікти населення від соціальних проблем з допомогою 

підконтрольних медіа через експлуатацію ностальгічної тези про особливість і російську 

пасіонарність, що, як стрижень православ’я, перебуває у ворожому оточенні, протистоїть 

"розбещеному" Заходу тощо. Зважаючи на це, так звана пасіонарність росіян часто 

використовується керівництвом РФ задля нагнітання антизахідних/антиамериканських 

настроїв. Також на фоні розгортання "кольорових" революцій, які на фоні зниження 

рейтингу В. Путіна розцінювалися як пряма загроза його режиму.    

До того ж усі локальні конфлікти російські провладні ЗМІ інтерпретують як 

політику США, спрямовану на знищення російської державності. Отже, однією із 
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головних складових геостратегії Росії, як стверджує німецький політолог А. Умланд, є 

формування образу ворога задля  консолідації/мобілізації російського суспільства довкола 

путінського режиму, зокрема й з метою запобігання сепаратизму [901]. Характерно, що у 

цьому контексті відбувається санкціоноване обмеження доступу російської аудиторії до 

західних ЗМІ.     

На тлі згортання демократичних свобод, у РФ продовжується загострення її 

відносин із Заходом, що насамперед проявляється у так званому "версальському 

синдромі", а саме – прагненні відродити велич Російської держави, втраченої з розпадом 

СРСР. У той же час радикальні та войовничі заяви російського лідера, на кшталт відомої 

Мюнхенської промови 2007 р., були значною мірою розраховані й на внутрішню 

аудиторію в РФ [546]. У Росії впродовж останнього півтора десятиліття культивується 

антиамериканізм, який фактично зводиться до такої тези: "Вашингтон скористався 

розпадом СРСР, втягнув країни Східної Європи до НАТО та намагається знищити Росію 

як цілісну державу". Нині, за даними групи соціологів із "Гамільтон-коледжу", 88 % 

російської еліти вважає, що США вороже налаштовані до РФ, а тому унеможливлюється 

будь-яке зближення із цією державою та Заходом загалом. Також останнім часом серед 

росіян значно збільшилася кількість прибічників мілітаристських та експансіоністських 

ідей, а кількість прибічників використання Росією військових інструментів у міжнародній 

політиці вперше перевищила кількість прихильників інструментів економічних. У 

російському суспільстві власне антиамериканізм корелюється з націонал-патріотизмом 

шовіністичного толку [294].  

Риторика російського керівництва підкріплена пропагандистською діяльністю ЗМІ, 

зокрема щодо "змови" Заходу стосовно розчленування Росії і встановлення протекторату 

над її ресурсами та ядерною зброєю. Крім того, на офіційному рівні політики РФ 

апелюють до заяв перших осіб США щодо інтернаціоналізації ресурсів російського 

Сибіру в контексті нераціонального розпоряджання ними однією державою.  

Культивування антиамериканізму актуальне також на тлі зниження рівня життя 

росіян, який вигідно пов’язати з діями Заходу щодо начебто безпідставного введення ним 

санкцій. З огляду на цю ситуацію російська влада намагається унеможливити масовість 

соціальних протестів і забезпечити собі подальше безпроблемне перебування при владі 

[824]. Так, за даними опитування авторитетної російської недержавної дослідницької 

організації "Левада-Центр" у жовтні 2015 р. 29 % росіян назвали відносини їх держави із 

США ворожими, а ще 45 % напруженими. В останні роки у колах російської еліти та 
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суспільства зросла кількість тих, хто вважає пострадянський простір зоною особливих 

національних інтересів Росії. У 2017 р. за результатами опитування цієї ж служби 68 % 

росіян вважали США ворожою державою, Україну до числа ворожих держав відносять 

29% росіян, а ЄС – 14% [104].  

Спостерігається також підтримка експансіоністської геостратегії росіянами. Згідно 

із соціологічними дослідженнями того ж таки "Левада-Центру" на 2016 р., 88 % 

представників російської еліти та 81 % верств російського суспільства вважають 

приєднання Криму законним. Крім того, 76 % російських еліт і 53 % російського 

суспільства вважають російську операцію в Сирії правомірною, а також спрямованою на 

нейтралізацію терористичної загрози. До того ж, на тлі участі РФ у конфлікті, російські 

ЗМІ транслювали пропаганду про прахристиянську солідарність російського і 

сирійського народів. У цьому сенсі ситуація схожа на 1999 р., коли спостерігалася 

негативна реакція російського суспільства на операцію НАТО в Косово [294]. Тоді весною 

тисячі громадян Росії узяли участь у масових акціях протесту проти військової кампанії в 

Косово [278]. Таким чином, можемо констатувати, що антиамериканізм й антизахідні 

настрої притаманні як російським елітам, так і російському суспільству загалом.  

У 2016 р. було проведено масштабні навчання в Росії – "Кавказ-2016", які також 

були зорієнтовані на широкі верстви російського суспільства. Внутрішній аспект таких 

навчань, у яких узяло участь 120 тис. військових, полягав у тому, що Генштаб проводив 

випробування нової системи управління державою на випадок військового конфлікту з 

НАТО. Згідно з останньою, за умов військового стану функції всіх керівних інститутів 

мають бути негайно передані чотирьом військовим округам, які терміново будуть 

сформовані в межах усієї території держави [96]. До зазначеного варто додати, що 

практично всі зустрічі В. Путіна з лідерами великих держав, передусім США, Китаєм, а 

також рештою країн БРІКС, створюють на російському телебаченні зручний відеоконтент, 

покликаний сформувати у суспільній свідомості розуміння того, що Росію не вдалося 

ізолювати і вона вирішує найнагальніші політико-економічні та безпекові проблеми 

глобального рівня. Водночас російські військові маневри поблизу арктичного узбережжя, 

а також Африки та Латинської Америки зорієнтовані у тому числі й на внутрішню 

аудиторію задля демонстрації відродження Росії як великої держави, яка може 

закріпитися в глибокому тилу Сполучених Штатів. Здебільшого віртуальна активність РФ 

у зазначених регіонах надає можливість російському суспільству "переконатися" в тому, 
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що вона повертається на міжнародну арену на тлі нової холодної війни у якості гравця 

світового масштабу, для якої головним геополітичним супротивником знову є США.    

Також, з пропагандистською ціллю, по всій країні масово проводять навчання із 

цивільної оборони, оновлюють бомбосховища, ведуть розрахунок продовольства на одну 

особу упродовж 20 днів ведення бойових дій тощо. Одним словом, російське керівництво 

готує свою країну до війни, демонструючи всьому світові, що РФ упорається з будь-якими 

викликами й тим самим натякає на неефективність запроваджених санкцій і необхідність 

їх зняття. Ураховуючи таку ситуацію, експерти вважають, що В. Путін "грає м’язами" як 

для блефу перед Заходом, так і не меншою мірою з метою консолідації суспільства перед 

гіпотетичними/надуманими викликами, передусім задля зниження ризику розпаду 

держави [96]. Все це дає російському керівництву додаткові можливості у зарученні 

підтримкою населення в реалізації імперської та експансіоністської геостратегії.   

За даними соціологічних досліджень, проведених у 2001 та у 2003 рр. 71 та 75 % 

росіян, відповідно, вважали свою державу євразійською чи православною цивілізацією. 

Західною цивілізацією, за результатами даних опитувань, Росію вважали не більше 13 % 

її громадян [106]. Примітно, що в 1992 р., коли проголошена зовнішньополітична 

доктрина РФ відзначалася своєю орієнтованістю на США та Європу, кількість 

опитуваних респондентів, які висловили позитивне ставлення до Заходу, становила 40 % 

[1157, p. 26]. У 1999 р. кількість тих, хто вважав, що Росії варто прагнути до членства в 

Євросоюзі сягнула вже 67 %. Однак на 2014 р. прибічників зближення Росії із ЄС 

набралося лише 13 %, тоді як 64 % вважали, що таке зближення є протипоказане для 

їхньої держави. За даними організації "Левада-Центр" на початок 2016 р. 60 % жителів 

РФ не визнавали свою державу європейською і лише 32 % бачили її частиною Європи 

[752]. Водночас росіяни прагнуть зміцнення позицій і присутності їх держави в Європі, 

більшою мірою через видобування та постачання сировинних ресурсів (Додаток Є).    

Загалом же, зовнішня політика покликана компенсувати недоліки внутрішньої, 

зокрема й економічного спаду, який продовжується в Росії упродовж кількох останніх 

років. Зрештою, в умовах нагнітання антизахідної пропаганди російськими провладними 

ЗМІ свою суспільну підтримку отримують ідеї євразійства та великодержавності. За 

даними соціологів, ідеї євразійства знаходять підтримку в російському суспільстві, проте 

це жодним чином не позначається на чисельності та якісному впливі євразійських 

організацій на політичні процеси в державі. Загалом же, згідно з даними соціологічних 

опитувань, більшість росіян визнають, що "Росія – це євразійська цивілізація, яка 
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об’єднує в собі Схід і Захід" [158, с. 25]. Водночас на 2002 р. 35 % опитаних респондентів 

вважали Росію в рівній мірі як європейською, так й азійською. Простежуються при цьому 

і глибоко патерналістські традиції в російському суспільстві, оскільки понад 50 % 

респондентів прагнуть бачити Росію насамперед сильною і великою, а не розвиненою і 

заможною державою [348, с. 49]. У 2014 р. за даними різних соціологічних інституцій з 

анексією Криму кількість громадян РФ, які бажають бачити свою державу великою, 

зросла до 67 % [105]. Зрештою згідно соцопитувань, на грудень 2017 р. 72% росіян 

вважали свою країну великою державою, тоді як на 1991 р. кількість таких було лише на 

рівні 31% [739]. Також на листопад зазначеного року біля 70 % росіян вважали, що Курили 

мають велику значимість для їх держави з військової і стратегічної точки зору [734].   

Радикальні кроки Росії на світовій арені у відстоюванні своїх геостратегічних 

інтересів багато в чому залежать від запиту в суспільстві на ревізіоністську політику, що 

є підставою для отримання карт-бланшу на свободу геополітичних дій. Нашу думку 

певною мірою підтверджує С. Сестанович, який зауважує, що саме відчуття розпачу від 

втрати величі держави, яке панує в російському суспільстві, визначає експансіоністські 

мотиви В. Путіна як першої особи держави [1305, p. 7]. З огляду на це, стверджуємо, що 

у Росії продовжує мусуватися міф про її месіанську місію інтернаціональної 

державотворчої ролі в об’єднанні під своїм началом всіх слов’янських і православних 

народів. Саме на цьому базисі формується так званий цивілізаційний націоналізм та 

теорія мобілізаційного суспільства, яке оформлюється перед тотальними загрозами 

ззовні. Отже, неоімперські риси суспільної психології росіян можна розглядати як 

наслідок загальнонаціональної свідомості, що сформувалася упродовж багатовікової 

історії.     

Російське суспільство поки не в змозі подолати постімперський синдром, від якого 

у свій час відмовилися Британія, Іспанія, Франція та інші "імперіалістичні" та колоніальні 

держави, що перетворився зараз на національний комплекс і гальмо інноваційного 

прогресу. Отже, за словами російського дослідника Є. Анісімова, розпад СРСР не привів 

до зникнення імперської ментальності в російській суспільній свідомості [17]. Ба більше, 

останнім часом відбувається навіть посилення великодержавницьких настроїв, у тому 

числі завдяки наростанню ілюзії "збирання" імперії через інтеграційні механізми МС, 

ЄАЕС та анексію Криму. Подібне можна стверджувати і про російську еліту, яка, за 

словами З. Бжезинського, "...шкодує, що Москва вже не перебуває на вершині світової 

ієрархії, і незадоволена тим, що місце тепер беззастережно належить Америці" [39, с. 138]. 
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Разом з тим, 3/4 населення вважають Росію самобутньою державою, у якої власний 

історичний шлях розвитку і ця думка зрештою превалює серед усіх соціальних верств 

населення. На відміну від західного політичного простору стабільних демократій, де 

панує соціальний лібералізм, у Росії ідеологічними акторами є авторитарно-

державницька ідеологія й імперська свідомість, що активно підтримується в елітах та 

широких колах російського суспільства [59, с. 89].     

Російський учений та експерт із питань безпеки С. Кортунов зауважував, що всі 

намагання поставити під сумнів великодержавний статус Росії сприймаються в 

російському суспільстві вкрай негативно. Ним, зокрема, констатовано, що "ідеал Великої 

Росії залишається однією з основоположних національних цінностей не лише в 

політичній риториці, але й у національній самосвідомості" [439, с. 19]. За соціологічними 

даними, у середньому 35 % росіян вважають, що РФ варто повернути статус наддержави, 

яким володів Радянський Союз. Стільки ж росіян стверджують, що Росії в ХХІ ст. варто 

увійти до кола 10–15 економічно розвинених і політично впливових країн світу. Крім того, 

16 % хотіли б створення ядра інтеграції на пострадянському просторі, а потім зайняти 

місце поряд із США та Євросоюзом. Зрештою, лише 7 % опитаних російських громадян 

не бажають, щоб Росія ставила перед собою глобальні стратегічні цілі [517, с. 7–8]. Також 

згідно з опитуваннями, які проводили в першому десятилітті ХХІ ст. за участі РАН у 

межах дослідження питань енергетики і довкілля, 38 % опитаних росіян пріоритетом 

вважали не розвиток демократії, а великодержавний статус, який найбільше відповідає 

їхнім інтересам або інтересам їхніх сімей. Водночас понад третина росіян підтримувала 

державне регулювання енергетичного сектора, а для 68 % опитаних є абсолютно 

неприйнятною ідея іноземних інвестицій у цей сектор економіки [1162, р. 123].   

Відповідно до соціологічних досліджень останніх років – 58 % росіян сприймають 

розпад СРСР як велику трагедію, утім, якщо говорити про громадян старшого віку, то 

кількість таких у Росії сягнула 85 %. Для росіян як імперського народу саме велич 

Російської держави є чи не головною ціллю та сенсом їхнього етнокультурного буття. Так, 

згідно даних, які наводить П. Желіс, близько 47 % росіян воліють бачити Росію імперією, 

яка б значно перевершувала нинішні територіальні межі, досягаючи розмірів 1917 р. 

Загалом же 58 % росіян вважають, що частина територій сусідніх країн має бути 

російською. До того ж, серед опитаних респондентів 53 % молоді, віком від 18 до 29 років 

стоять саме на таких імперських позиціях, що не може не викликати занепокоєння 

сусідніх пострадянських держав перед ймовірною російською територіальною 
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експансією [244]. Також владний істеблішмент РФ, як стверджує білоруський експерт 

О. Федоров, є по суті виразником бажання широких верств російського суспільства щодо 

збирання колишніх радянських територій та відновлення супердержави, зокрема через 

ЄАЕС, який бачиться для багатьох оновленим СРСР [912].    

Задля підтримки своєї геостратегії та стратегії зовнішньої політики В. Путін дедалі 

активніше апелює до таких почуттів росіян, як історичні образи і втрати, колишня слава, – 

відкрито при цьому вихваляючи мілітаризацію та іредентизм [275]. Падіння світових цін 

на енергоресурси та прямий вплив цієї кон’юнктури на подальше загострення 

економічних проблем, може похитнути ауру непереможності та всемогутності В. Путіна, 

що тим самим не унеможливлює прискорення краху його режиму. Проте загалом, на 

думку низки експертів, зокрема швейцарського економіста Ч. Виплоша, поки не варто 

сподіватися на швидкий відхід В. Путіна від влади або ж радикальну зміну стратегії його 

геополітичної поведінки на світовій арені під тиском економічних проблем [108]. Тому є 

всі підстави припустити, що в міру падіння рівня життя росіян, єдино можливою 

стратегією збереження влади для російського керманича буде його агресивна політика, 

спрямована на підтримку старих і розпалювання нових криз.    

Також із головних внутрішніх ворогів Росії було визнано "ісламських терористів", 

які міцно укорінилися в російській свідомості як виклик ХХІ ст., що формує тим самим 

своєрідний ідеологічний базис правомірності заходів, спрямованих проти ісламських 

радикалів, зокрема кавказців, як на внутрішньому, так і зовнішньому фронтах російської 

політики [837]. Останнім часом активно лунають заяви щодо протистояння Росії з НАТО 

та ймовірності третьої світової війни. Тому російська суспільна думка щодо підтримки 

агресивної політики РФ дедалі більше перетворюється на проблему світової політики 

[415]. Отже, як доводить автор, пошук образу ворога та нагнітання загроз російській 

безпеці покликані сприяти монолітності та єднанню російського суспільства, нехай і 

перед штучно сформованими загрозами та викликами. Тож подібні фобії мають 

відповідати масовим антимітинговим настроям у російському суспільстві. Врешті, 

російська геостратегія загалом полягає у протистоянні формуванню однополярного світу, 

протидії геополітичній гегемонії США, визнанні за Росією сфери її особливих інтересів 

на пострадянському просторі та забезпеченні їй особливого – "третього шляху" 

геополітичного розвитку.    

Таким чином, Росія сформувалася як держава із власною специфікою організації 

влади та внутрішньої політики, характерною рисою якої є так звана керована демократія, 
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що безумовно позначається на формуванні й реалізації її геостратегії та поведінці на 

міжнародній арені загалом. Водночас, формування та реалізація геостратегії РФ прямо 

залежать від суспільного запиту на імперську політику, що й визначає рівень підтримки 

дій влади на міжнародній арені. З’ясовано, що переважна більшість широких верств 

російського суспільства й еліти підтримує експансіоністський геостратегічний курс 

діючої влади як у регіональному, так і глобальному вимірах. У свою чергу російська влада 

через ЗМІ формує порядок денний підтримки геостратегії РФ, спрямованої на повернення 

статусу наддержави, зокрема й через нагнітання антизахідних настроїв.  

 

2.2. Ресурсне забезпечення геостратегії та геополітики Росії  

 

Геополітична активність великих держав у сенсі здатності проектувати свій 

просторовий вплив на інших учасників міжнародних відносин у певних географічних 

межах чи на глобальному рівні, напряму залежить від їх ресурсних можливостей, що й 

визначають рівень могутності. Традиційно під зовнішньополітичними ресурсами 

(критеріями могутності) розуміють потенціал геополітичного гравця, який може бути 

використаний як інструмент для досягнення зовнішньополітичних цілей [996]. Тому 

маємо підставу стверджувати, що співмірність засобів і цілей – це найважливіший аспект 

забезпечення зовнішньої політики, геополітики та підтримки нацбезпеки держави в 

інтересах стратегії її розвитку. Встановлено, що у будь-якої держави є ресурсні критерії 

могутності, за якими визначаються можливості поширення її впливу, серед яких варто 

виділити: територіальний, демографічний, економічний, військовий, репутаційний та 

критерій можливості забезпечення поширення "м’якого впливу". Скажімо, 

територіальний критерій могутності створює умови до нарощування геополітичної 

(просторової) присутності, що для РФ, як держави з найбільшою територією у світі, є 

особливо актуально. Однак, з розпадом СРСР, окрім держав пострадянського простору, 

Росія втратила своїх традиційних союзників в інших регіонах, зокрема це стосується 

країн ЦСЄ, що входили до ОВД та РЕВ. Така ситуація призвела до різкого пониження її 

геополітичного статусу й ступеню могутності та спричинила транзит з глобальної 

держави в регіональну.    

Наразі РФ опинилася в кардинально інших геостратегічних умовах унаслідок 

зазначених процесів. З крахом СРСР Росія втратила 5,2 млн км2 (25 %) території та 

половину населення, а також опинилася географічно та геополітично відкинутою від 
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Заходу до кордонів XVII ст. Водночас кордони інших республік із Російською Федерацією 

стали такими як вони були – з Кавказом на початку 1800-х рр., із центральноазійськими 

країнами – у середині 1800-х рр. [40, с. 6]. (Додаток Ж). Значна частина морських портів 

опинилася в нових незалежних державах – головно в Україні та країнах Балтики, що тим 

самим знижує можливості до морської присутності РФ. Враховуючи таку ситуацію, 

пов’язану зі скороченням території, ліквідацією геополітичної "подушки", роль якої 

виконував блок країн ОВД та РЕВ, а також зниженням можливостей виходу до моря 

Російська держава стала більш геополітично вразливою порівняно з СРСР. Загалом же 

зміщення РФ центру відбулося на схід, а вона стала більш азійською державою за своїм 

географічним розташуванням порівняно з СРСР [358]. Однак, попри втрату своїх 

імперських територіальних надбань, РФ усе ж залишається й нині територіально 

найбільшою державою світу, площа якої сягає 17,5 млн км2 6 . Також Росія продовжує 

займати ключове геостратегічне трансконтинентальне положення, що дає їй можливість 

забезпечувати присутність як на сході, так і на заході. Водночас, територія для Росії є чи 

не головним фактором підвищення національної безпеки та створює додаткові 

можливості для розвитку транснаціональних коридорів [346, с. 42]. Іншими словами, 

унікальна географія робить її великою державою та в цілому підтверджує амбіції на 

наддержавність. Скажімо, співмірний за населенням з Росією Бангладеш не має подібних 

геополітичних та геостратегічних переваг у силу своєї порівно невеликої території.  

Одним із ключових критеріїв могутності держави є її демографічний ресурс, який 

визначає її економічний, трудовий, інтелектуальний потенціал та мобілізаційні 

можливості. Так, якщо РФ володіє найбільшою у світі територією, то за кількістю 

населення вона посідає вже дев’яте місце в ньому з населенням близько 144 млн осіб (без 

урахування анексованого Криму), хоча, як відомо, на момент розпаду СРСР у Російській 

Федерації проживало 148,3 млн осіб [412]. (табл. 1.1). Констатовано, що Федеральна 

служба держстату подає звісно ж інші цифри, додаючи із 2015 р. населення анексованого 

Криму, яке становить близько 2 млн осіб [966].  

 

 

 

                                                 
6На відміну від Російської Федерації, яка має площу 17,5 млн км2, територія СРСР становила 22,5 

млн км2.  
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Таблиця 1.1 Динаміка чисельності населення Російської Федерації 1991–2016 

рр., в млн осіб [966] 

1991 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

148,3 148,3 146,3 145,2 145 144,3 143,8 143,2 142,8 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

142,8 142,7 142,8 142,9 143 143,3 143,7 146,3 146,5 

 

Виходячи зі структурного складу населення є всі підстави називати Росію 

національною державою, оскільки за даними перепису 2010 р. частка росіян від загальної 

кількості населення становить 78 %, або близько 111 млн осіб. При цьому друге місце за 

чисельністю населення у розмірі 3 % посідають татари – тобто неслов’янська меншина. 

За низкою прогнозів частка росіян буде постійно скорочуватися, що, зрештою, буде 

змінювати етнічно-культурну картину РФ [412].   

Ресурсне співвідношення потенціалів Російської Федерації та її основного 

конкурента/супротивника США від часів холодної війни різко змінилося. Якщо на 1991 р. 

населення США становило 253 млн осіб, а СРСР – 290 млн, то нині у Сполучених Штатах 

воно зросло до 325 млн та збільшується швидкими темпами [568], тоді як у РФ кількість 

населення зменшилася до 144 млн осіб [157]. Загалом же, за останніми даними, частка 

російського населення становить 2 % від загальної кількості жителів планети, тоді як їй 

належить біля 12 % площі земної суші та близько 40 % усіх розвіданих природних 

ресурсів. Для порівняння: частка населення СРСР від світового становила на 1991 р. 

близько 7 %. За різними прогнозами на 2050 р. частка росіян у світі буде лише на рівні 

1,59 % від 8 млрд населення планети [689]. Зрештою, демографічна криза в Росії тісно 

пов’язана зі зниженням мобілізаційного ресурсу як запоруки стабільності її армії та 

безпеки державних кордонів. У зв’язку із цим, для РФ вже в середньотерміновій 

перспективі доволі гостро постане питання про можливості стратегічного контролю як 

власних територій, так і сировинних ресурсів.    

Зважаючи на це, В. Путін досить регулярно акцентує свою увагу саме на 

"...демографічному розвитку держави, нарощуванні людського потенціалу, освоєнні своїх 

територій". В іншому разі, за словами російського керманича "...Росія ризикує 

перетворитися у глобальному сенсі в "порожній простір" [697]. За різними прогнозами 

аналітичних інституцій на 2040 р. кількість населення Росії зменшиться до близько 

90 млн осіб. Основними факторами негативної демографічної ситуації в державі є 



146 

високий рівень смертності, що перевищує рівень народжуваності (у середньому в 

1,7 раза) та відносно коротка тривалість життя, що становить у середньому 69 років [966]. 

Загалом же за такими показниками як кількісне скорочення працездатного населення, 

"відтік мізків" за кордон, травматизм на виробництві, масова злочинність, алкоголізм, 

самогубства, кількість розлучень, дитяча смертність, убивства та нещасні випадки Росія 

втричі перевищує країни Західної Європи та цілком зрівнюється із країнами Чорної 

Африки [1111].  

В останнє десятиріччя Росію за демографічними показниками випередили такі 

країни, як Нігерія та Бангладеш. Примітним є те, що на півночі Росії та Далекому Сході в 

останні чверть століття чисельність населення скоротилася на понад 40 %, а на Крайній 

Півночі на 60 % [645]. Саме тому, як доводить Г. Мальгін, не випадково настороженість у 

російських можновладців викликає Далекий Схід і Південний Сибір, що межують із 

демографічно перенасиченим Китаєм [512, с. 97].   

Характерною демографічною рисою РФ є нерівномірність розміщення населення 

(демографічний дисбаланс), що на тлі депопуляції несе в собі значні геостратегічні 

ризики. Примітно, що після розпаду Радянського Союзу із 208 млн жителів європейської 

частини колишнього СРСР Росія "отримала" 116 млн, подібно склалася ситуація і в 

азійській її частині, де із 82 млн жителів азійської частини СРСР, на Російську Федерацію 

після його краху припало лише 32 млн осіб [567]. Як відзначає Г. Перепелиця, територія 

Якутії та Красноярського краю, а також зона від Алтаю й Байкалу до Тихого океану 

утворюють досить своєрідний геополітичний ареал, населення якого формує два 

самостійні ядра євразійської імперії і лише формально відіграє роль "другої Великоросії". 

Значною мірою ця частина росіян втратила свої етнокультурні зв’язки зі 

східнослов’янським походженням та розглядає себе як нащадків експансії Росії [638, с. 

17–18]. Також відомо, що близько 70 % жителів Росії (110 млн осіб) проживають у її 

європейській частині або в межах своєрідного трикутника, що окреслює головну смугу 

розселення, де вершинами відповідно є Санкт-Петербург на півночі, Сочі на півдні та 

Іркутськ на сході [638, с. 18]. До того ж варто додати постійну міграцію населення із 

Зауралля, Далекого Сходу та Сибіру до європейської частини Росії, що у віддаленій 

перспективі загрожує демографічним спустошенням азійської частини РФ, заселенням її 

вихідцями з Китаю та втратою цих територій.   

Зазначимо, що у Москві та Московській обл., як у найбільш заселених 

територіальних суб’єктах РФ, проживає наразі приблизно 19,6 млн осіб, тоді як у 
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Ненецькому автономному окрузі, який до того ж в чотири рази територіально більший у 

порівнянні з Московською обл., – лише 43,8 тис. осіб (різниця, у середньому, у майже 500 

разів). З додатку видно, що навіть здавалося б у відносно економічно благополучній – 

європейській частині Росії відбувається невпинне скорочення населення саме через 

високий рівень смертності [849]. Варто також згадати ситуацію з мозаїчною густотою 

населення, що коливається від 27 осіб у європейській частині РФ до 2 осіб в азійській 

частині на 1 км2 (Додаток З). [886]7. Врешті, демографічна криза в Росії перетворюється 

на питання національної безпеки, а подальше скорочення населення може спричинити 

проблему утримання обширних територій та різко скоротить її можливості до 

геополітичного експансіонізму.     

Водночас, у Росії триває активна трансформація демографічної картини та 

національно-етнічного складу. За різними даними слов’янська демографічна складова 

Росії щороку скорочується у середньому на 300 тис. осіб., у той час як, наприклад, на 

Північному Кавказі за 2015–2016 рр. природний приріст населення досяг 89,3 тис. осіб. 

Таким чином, упродовж останніх 25 років відбувається процес "розмивання" російської 

демографічної складової за рахунок зростання корінного населення національних 

федеральних та автономних адміністративних одиниць (Додаток И, рис. 1–3). [886].    

За даними американської розвідувальної компанії "Stratfor", такі процеси упродовж 

трьох останніх років викликали перманентні суспільні протести з вимогами провести 

імміграційну реформу і припинити субсидіювати мусульманські регіони Північного 

Кавказу [1286]. Саме тому РФ активно зайнята розробкою програм повернення 

співвітчизників до Росії, створенням умов для залучення мігрантів – більшою мірою 

східнослов’янських національностей [825]. З іншого боку, за твердженням українського 

експерта І. Тишкевича, неконтрольоване зростання трудової міграції на територію Росії, 

особливо з Китаю та країн ЦА, несе в собі відповідні загрози, оскільки може в перспективі 

повністю змінити демографічну картину низки її регіонів та зумовити створення проблем, 

пов’язаних із сепаратизмом та територіальними претензіями сусідніх держав [887].     

Саме складна демографічна ситуація в РФ стала однією з основ для ідеї формування 

слов’яно-тюркського союзу як основи стабільності в Євразії, а також концепту 

багатонаціональної Росії-вітчизни. Не виключено, що у перспективі постане питання 

формування російської поліетнічної великодержавної нації, як і свого часу була 

                                                 
7Cеред суб’єктів РФ найбільша густота населення зафіксована в Москві – понад 4600 осіб на 1 км2, 

тоді як найменша густота зафіксована на Чукотці – близько 0,07 особи на 1 км2 [886].   
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актуальною ідея великого радянського народу – історичної спільноти людей різних 

національностей. Вагомим фактором при визначенні геополітичної стратегії РФ є 

етноконфесійний склад населення, який охоплює християнсько-православну й ісламську 

складові. Із православними християнами ідентифікує себе близько 70 % росіян, або 

близько 100 млн осіб. Проте варто визнати, що частка мусульманського як і загалом 

неросійського населення, що невпинно зростає, становить понад 15 % від загальної 

чисельності. За даними, що наводить К. Гробе, кількість людей у Росії, що сповідують 

іслам, нараховує 23 млн осіб [167].  

Отже, можемо прогнозувати, що у віддаленій перспективи існують ризики 

ісламізації Росії та деформації православного обличчя у зв’язку зі зниженням відсотка 

слов’янського населення. Тому виходячи з демографічної кризи, викликаної скороченням 

населення та поступовою зміною демографічної картини загалом, даний критерій не 

визначає потугу Росії, знижує її економічний, інтелектуальний та мобілізаційний 

потенціал, що у підсумку не забезпечує їй можливість набуття статусу наддержави. 

Враховуючи таку ситуацію, для РФ надважливим залишається завдання збереження 

впливу на Україну, Білорусь, Молдову та Казахстан (особливо його північні області, що 

мають значний відсоток слов’янського населення). Тож створення різних програм в РФ 

для залучення імміграції з названих країн спрямовано на те, щоби хоч якось 

відтермінувати колапс слов’янського ядра Росії.   

Чи не головним критерієм геополітичної могутності держави є її збройні сили. 

Фактична чисельність російської армії станом на кінець 2017 р. становила 798 тис. осіб8, 

яка тим самим є однією з найбільших армій світу, оскільки посідає друге місце після США 

у світовому рейтингу за боєздатністю та має один із найвищих кількісних показників 

основних видів озброєння (Додаток І) [1008]. Росія приділяє значну увагу розвитку ЗС, 

адже використання сили (у тому числі й військової), перетворюється на один із ключових 

інструментів її зовнішньої політики.     

Однак, саме з демографічною кризою прямо пов’язані також проблеми 

мобілізаційного характеру до ЗС РФ, оскільки до загального скорочення кількості осіб 

призовного віку, здатних заключити контракт на військову службу, додається ще й 

зниження стану їх здоров’я. Це стало одним із факторів того, що в січні 2015 р. В. Путін 

                                                 
8На 1993 р. Збройні сили Російської Федерації нараховували 2 млн 750 тис. військовослужбовців, 

згодом, упродовж кількох хвиль скорочення особового складу, їх кількість була оптимізована до 

рівня оборонної достатності та становить нині близько 1 млн вояків.    
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підписав указ про надання дозволу іноземцям служити у російських збройних силах. 

Зазначений документ надає можливість іноземцям заключати відповідний контракт, не 

набуваючи російського громадянства як, зрештою, було до цього [279].    

Серед ключових проблем російських збройних сил автор виокремлює: застарілість 

бойової техніки, недостатній рівень модернізації існуючих і розробки новітніх видів 

озброєнь, проблеми кадрового складу та мобілізаційного резерву тощо. Значну частку 

російської армії досі складають строкові призовники невисокого професійного рівня і 

лише близько половини особового складу ЗС РФ представлена професіоналами, які 

проходять військову службу за контрактом і здатні виконувати складні завдання, проте 

більшою мірою, локального характеру. Сучасний стан звичайних збройних сил хоч і дає 

можливість Росії домінувати на теренах пострадянського простору, однак, попри 

створення бригадних з’єднань замість громіздких полків і дивізій, теоретично не дозволяє 

брати повноцінну високотехнологічну участь на європейському та азійському театрі 

бойових дій у разі виникнення масштабного конфлікту. Серед факторів, що впливають на 

стан російської безпеки, є відсутність системи договорів, здатних забезпечити військово-

політичну стабільність у можливій загрозливій ситуації [386].   

Вважається, що нині близько 80 % російського озброєння є застарілим, більшість 

вироблено ще за радянських часів, або у кращому разі пройшло символічну модернізацію 

[157]. Так, із 12 тис. танків, що перебувають відтепер на озброєнні в Росії, лише 2,8 тис. у 

робочому стані. До того ж основним російським танком є застаріла модель "Т-72" (взятий 

на озброєння в 1973 р.), який був базовим бойовим танком СРСР [571]. Нові розробки 

російського танкобудування на кшталт експериментального танка "Армата" та БМП 

"Курганець-25" досі не прийняті на озброєння, оскільки мають значні недопрацювання, 

що до кінця не усунуті. Водночас масове виробництво подібних бронемашин є надто 

витратним і фінансово недоцільним на тлі погіршення економічної ситуації.     

Якщо говорити про ВМФ РФ, то більшість суден і підводних човнів є зразками 

радянського виробництва, хоча й не варто забувати, що останнім часом Росія приймає на 

озброєння атомні підводні човни четвертого покоління – три атомні ракетні підводні 

крейсери (ще п’ять перебувають на стадії будівництва) стратегічного призначення 

проекту "Борей" та чотири багатоцільові атомні підводні човни проекту "Ясен" 9 . 

                                                 
9За різними даними на озброєнні Росії наразі знаходиться 13 стратегічних атомних ракетоносців, 7 

атомних підводних човнів, оснащених ядерними крилатими ракетами, 17 атомних ударних підводних 

човнів і біля 20 дизельних підводних човнів. Однак, значний їх відсоток перебуває на модернізації чи 

ремонті.   
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Зазначені проекти покликані створити противагу американській системі ПРО, яка 

активно формується в Європі. Атомні підводні човни є фактично єдиною сферою, де 

російське кораблебудування досягло непоганих результатів після холодної війни [1216]. 

Усе ж таки, за даними американського військового експерта К. Мізокамі, кількість 

російських військових човнів порівняно з СРСР скоротилася удвічі, а 60 % потребують 

ремонту [1237]. Додамо, що Росія володіє лише одним застарілим авіаносцем радянського 

зразка "Адмірал Кузнєцов", який класифікують здебільшого як авіаносний крейсер. 

Загалом порівняно з Китаєм РФ поступається за кількісними і якісними показниками 

ВМФ. Все це свідчить про слабкість військового ресурсу як фактору визначення 

могутності РФ (Додаток Ї).    

Погоджуємось із думкою американського науковця Е. Боуена, який стверджує, що 

для пострадянської безпекової периферії, Росія залишається серйозною загрозою, тоді як 

за межами пострадянського простору Росія бачиться набагато слабшою, аніж вона звикла 

себе позиціонувати [54]. Відзначаючи помітні досягнення в галузі авіабудування, все ж 

варто акцентувати на тому, що такий технологічний поступ має місце лише у вигляді 

поодиноких експериментальних розробок, а тому говорити про їхнє серійне виробництво 

та прийняття на озброєння ВПС Росії поки не доводиться, зокрема й через економічні 

проблеми. Ідеться насамперед про такі новітні зразки літальних апаратів, як МіГ-41, Су-

35, а також Су-57 відомий також як перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації 

п’ятого покоління (Т-50 ПАК ФА), що мають стати відповіддю просунутим 

американським винищувачам F-22 "Raptor" та F-35 "Lightning II" [314]. Отже, ЗС РФ хоч 

і посідають у світовому рейтингу друге місце після свого головного суперника – США 

(передусім завдяки наявності потужного ядерного арсеналу), однак вони значно 

поступаються чисельному та якісному складу, бойовій потузі, інноваційним та 

технологічним можливостям американської армії, а за більшістю критеріїв взагалі не 

відповідають вимогам ЗС сучасного типу.    

Від СРСР Росії дістався у спадок ядерний статус, який усе ж дедалі втрачає роль 

геополітичного аргумента на світовій арені за умов зростання ролі звичайної 

високоточної зброї, розширення можливостей "м’якої сили", геоекономіки, економічної 

дипломатії, інформаційного впливу тощо. Якщо СРСР разом з ОВД мав перевагу над 

НАТО в Європі в період холодної війни в конвенційному контексті, то нині ситуація для 

Росії складається з точністю до навпаки, оскільки конвенційно РФ значно поступається 

Альянсу як у кількісному, так і якісному форматі [1033]. Паралельно як на рівні 
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російського політичного істеблішменту, так і на рівні російського суспільства тривалий 

час ведеться дискурс щодо статусу Росії – регіонального, великої держави чи статусу 

наддержави. Скажімо, О. Маруєв сходиться на тому, що наразі Росія є великою державою, 

оскільки володіє потужним ядерним арсеналом та входить в десятку найпотужніших 

економік світу, зокрема завдяки можливостям впливу на глобальну енергетичну безпеку. 

За всіма іншими параметрами оцінки потенціалу Росія не може нині претендувати на 

статус великої держави, а тим паче наддержави [517, с. 8]. Тож, як зауважує латвійський 

експерт Б. Латковскіс: "Росія – гравець світового рівня за кількістю ядерних боєголовок. 

Це єдина причина, за якою Росію можна вважати світовою наддержавою" [472].   

Ураховуючи реальний стан справ у сучасній російській армії, яка все ж поки не 

готова до сучасних масштабних операцій і протистояння з армією НАТО, політичний 

істеблішмент та представники військового керівництва, як доводить американський 

військовий експерт Д. Маджумдар, дедалі більше роблять ставку на ядерні збройні сили 

стратегічного характеру, використовуючи останні переважно як засіб стримування та, 

більшою мірою, інструмент шантажу [1215]. З політичного погляду ядерні сили є 

важливим фактором залякування сусідніх держав, проте ефективність цього ресурсу має 

переважно статусний характер через неможливість використати ядерний фактор у 

рутинній зовнішньополітичній практиці. Зважаючи на це, стратегічна ядерна зброя для 

держав, що нею володіють, є винятково політичним чи психологічним аргументом, 

оскільки реальність її застосування фактично дорівнює нулю.   

На 2015 р., за даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), 

у Росії нараховувалося 7,5 тис. ядерних боєзарядів стратегічного й оперативно-

тактичного характеру [420]. Виходячи з цього, РФ залишається ядерною надпотугою 

поряд із США, оскільки має повний комплекс ядерних озброєнь – так звану стратегічну 

тріаду, а також гарантовану можливість знищення всього живого на планеті. Водночас 

Росія має повний цикл виробництва, тестування та експлуатації ядерних боєзарядів. 

Відомий американський політик П. Вулфовіц у своїй доктрині "Єдиної наддержави" 

зважив на те, що Росія досі залишається найбільш потужною військовою та ядерною 

силою в Євразії, яка здатна скласти загрозу США аж до повного їх знищення [205].    

Росія, попри економічні складнощі, активно намагається забезпечити модернізацію 

своїх ядерних сил і розробку нових типів стратегічних озброєнь та засобів їх доставки 

[1215] 10 . У 2015 р. з ухваленням нової військової доктрини президентом Росії була 

                                                 
10 У 2006 р. Росією прийнято на озброєння новий оперативно-тактичний комплекс наземного 
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зроблена заява про створення та постановку на бойове чергування сорока новітніх 

балістичних міжконтинентальних ракет, яким немає світових аналогів [712]. Також 

передбачається модернізація засобів наземного базування та стратегічних 

бомбардувальників до 2021 р. У зв’язку з цим, Росія і на подальшу свою перспективу 

зробила ставку на ядерну зброю як засіб стримування від потенційних загроз [711].  

Як зауважував російський фахівець у сфері безпеки С. Кортунов, фактична 

відсутність модернізації ядерного комплексу призведе до того, що вже у найближчі роки 

він буде знівельований не лише американськими ПРО, але й звичайним високоточним 

озброєнням "п’ятого" та "шостого" поколінь [379, с. 21]. На наше переконання, РФ не в 

змозі тривалий час утримувати ядерний потенціал, успадкований переважно від СРСР, а 

також забезпечувати його повну модернізацію на фоні завершення терміну придатності 

ЗМЗ. Усе це буде змушувати Росію вдаватися до поступового скорочення стратегічного 

ядерного арсеналу та подальшої утилізації його надлишків, що також несе в собі низку 

проблем. Також процес прийняття нових зразків ядерного озброєння супроводжується 

низкою складнощів, про що зокрема свідчать 10 невдалих запусків ракет "Булава" із 21 

проведеного.   

Тим часом високорозвинені технократичні держави роблять ставку саме на 

неядерне стримування – тобто на високотехнологічну високоточну зброю, що концентрує 

в собі засоби розвідки, управління, доставки і враження. Наразі Вашингтон обговорює 

проект "швидкого глобального удару", який нівелює ядерну перевагу Росії. Реалізація 

такої стратегічної переваги, як стверджує український експерт Б. Яременко, покликана 

здійснюватися через застосування звичайних збройних засобів, що за своїми 

характеристиками максимально наближаються до ядерної зброї, утім не підпадають під 

міжнародні обмеження [1033]. Отже, внаслідок активного розвитку високоточного 

озброєння, ядерна зброя дедалі більше перетворюється на свого роду рудимент холодної 

                                                 

базування 9К720 "Іскандер". У 2009 р. на бойове чергування було прийнято якісно нову 

твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету мобільного і шахтного базування з роздільною 

головною частиною індивідуального наведення (РГЧ ІН) РС-24 "Ярс". Із 2011 р. РФ почала 

оснащувати свої підводні човни новітньою інтегрованою ракетною системою "Калібр" (може нести 

ядерні боєзаряди), дальність дії якої становить 2,6 тис. км. Крім того, у Росії існує низка програм 

прийняття на озброєння до 2020-х рр. різних типів і класів ядерних бойових зразків, таких як 

балістична ракета морського базування з роздільною головною частиною Р-30 "Булава", 

перспективний російський стратегічний комплекс РС-28 "Сармат", покликаний повністю замістити 

балістичні ракети з роздільною головною частиною індивідуального Р-36М "Воєвода" (колишня 

"Сатана" за класифікацією НАТО). Оремо варто додати про підготовку до введення на бойове 

чергування залізничного ракетного комплексу "Баргузин" (аналог радянського РТ-23 "Молодец"), 

оснащеного шістьома новітніми ракетами "Ярс".  
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війни та не відповідає сучасним геополітичним реаліям і засобам досягнення 

геостратегічних цілей, а отже, уже не може повноцінно виконувати роль засобу 

стримування, як це було за часів біполярності. Тим не менш, на наше твердження, Росія 

використовує ядерне озброєння у якості засобу шантажу, що дозволяє їй мати низку 

переваг перед колективним Заходом, головно через демонстрацію ареалу 

непередбачуваності. Зокрема, про готовність застосувати ядерну зброю у разі 

протистояння із західними країнами під час анексії Криму у березні 2014 р. говорив 

В. Путін. Хоча російське керівництво навряд чи наважиться перетнути ядерний поріг та 

нанести превентивний ядерний удар по західних країнах – членах НАТО, де зрештою 

зберігаються їх фінансові капітали, знаходиться придбана нерухомість та навчаються їхні 

діти.   

З метою оптимізації потенціалу ЗС та нарощування своєї військової потуги, 

починаючи ще із 2008 р., Росія окреслила стратегічний курс щодо підвищення свого 

військового потенціалу, професіоналізму армії та модернізації збройних сил загалом 

[1066]. У 2012 р. на офіційному рівні було прийнято програму переозброєння, що 

передбачає до 2025 р. витратити на модернізацію своєї армії 540 млрд дол або 23 трлн руб. 

Водночас було схвалено державну цільову програму роботизації ЗС РФ до 2025 р. [871]. 

Зазначені кошти заплановано спрямувати переважно на новітні види озброєнь нових 

поколінь – засобів доставки ракет, здатних долати РЛС. Крім того, в Росії планують 

створення нових систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та засобів ведення кібервійн. 

Також до 2025 р. заплановано на 80 % оновити військову техніку [512, с. 101]. Зрештою, 

зростання цін на нафту принесло Російській Федерації значні фінансові доходи, більшу 

частину яких уряд скерував на модернізацію та переозброєння ЗС.   

Чи не головним критерієм могутності західних країн є "м’яка сила", що дозволяє, 

як вже зазначалося, забезпечувати свій вплив через міжнародний авторитет та 

привабливість внутрішньополітичної моделі. Зважаючи на порівняно маловитратний 

механізм забезпечення впливу, РФ намагається активно розвивати інститут "м’якої сили" 

[379]. У 2012 р. В. Путін визначив "м’яку силу" як "комплекс інструментів і механізмів 

досягнення зовнішньополітичних цілей без застосування зброї, а за рахунок 

інформаційних та інших важелів впливу" [702]. При всьому, російський "м’який вплив", 

що розглядається у стратегічному плануванні в якості "…доповнення до традиційної 

дипломатії", є досить специфічним, а межа між її "м’якою силою" і гібридною агресією є 

надто розмита. Виходячи з такої геополітичної ситуації, Росія здійснює агресивну 
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політику захисту "русского мира", російського культурного ареалу або російського і так 

званого російськомовного населення на пострадянському просторі, результатом чого 

стала російська агресія в Молдові, Грузії та Україні. Отже, Росія доволі швидко 

переходить від дипломатичного до силового сценарію реалізації своїх геостратегічних 

інтересів, часто використовуючи при цьому "м’яку силу" лише у якості засобу прикриття 

своїх агресивних намірів і дій.     

Росія намагається створити собі позитивний імідж як на пострадянському просторі, 

так і за його межами, використовуючи часто психологічний та інформаційно-

пропагандистський вплив. У цьому ключі також відбувається переписування та ревізія 

російської історії в контексті ідеологізації цивілізаційної місії Російської імперії та СРСР, 

а також прославляння російської воєнної героїки, що виявляються у встановленні 

монополії на перемогу у Другій світовій війні тощо. Вважаємо, що з метою забезпечення 

свого "м’якого впливу" та геополітичної присутності на пострадянському просторі РФ 

активно експлуатує стереотипні радянські міфи про виключність СРСР/Росії у перемозі 

над фашизмом та у Другій світовій війні загалом, про що свідчить щорічне помпезне 

святкування Дня перемоги. Прикладом того є захід, відомий як "Марш безсмертного 

полку", проведення котрого окрім Росії забезпечують проросійські політичні сили і в 

низці інших пострадянських країнах, зокрема і в Україні. Організація таких заходів, 

здійснюється передусім з метою відродження своєрідної ідеологічної імперії на 

пострадянському просторі через мобілізацію ностальгічних почуттів старших поколінь. 

Водночас, такі засоби передусім розраховані на мобілізацію етнічних росіян 

пострадянського простору та так званого російськомовного населення, які активно 

підтримують політику РФ. У 2018 р. напередодні відзначення 9 травня, російський 

прем’єр Д. Медведєв прямо наголосив на тому, що пам’ять про Велику перемогу має 

об’єднувати всіх громадян СНД [528].    

Загалом, РФ витрачає значні ресурси задля власної інтерпретації історичних подій, 

що має важливе значення для легітимізації відстоювання нею виключних геостратегічних 

інтересів на пострадянському просторі як частини так званої Великої Росії [413]. Також 

задля підняття міжнародного іміджу й демонстрації своєї могутності Росія вдається до 

таких заходів, як проведення Олімпіади-2014, грант-прі з автоперегонів "Формула-1" 

[1105] й Чемпіонату світу з футболу у 2018 р. [774]. Домігшись проведення в себе 

провідних спортивних змагань, Росія значною мірою демонструє свою відкритість та 

заперечує власну міжнародну ізоляцію й "безглуздість" введення санкцій. До всього варто 
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додати активне пропагування російської естрадної культури через проведення за 

кордоном всіляких конкурсів і фестивалів.  

З метою забезпечення державної політики по відношенню до співвітчизників 

Росією створені відповідні координаційні інститути. Зокрема, для налагодження 

співпраці з діаспорою у 1994 р. було створено Урядову комісію у справах співвітчизників, 

а у 2002 р. Міжнародну раду російських співвітчизників, яка об’єднує понад 140 

організацій російських емігрантів у 53 країнах світу (у тому числі й в Україні) та надає 

всебічну підтримку російській діаспорі [376]. У 2007 р. булу створено Всесвітню 

координаційну раду російських співвітчизників, що проживають за кордоном як 

виконавчий орган Всесвітнього конгресу російських співвітчизників. Координаційні ради 

російських співвітчизників, що входять до Всесвітньої координаційної ради, створено у 

97 країнах світу, зокрема й Україні. При Держдумі РФ функціонує Комітет у справах СНГ 

та зв’язкам зі співвітчизниками. Також спеціальним державним органом у сфері культури 

є Російський центр міжнародного наукової і культурної співпраці при російському МЗС 

[612].    

Однією із форм поширення російського "м’якого впливу" є так звана публічна 

дипломатія, яка має на меті будівництво довготривалих відносин через формування 

сприятливого середовища для реалізації геостратегічних інтересів Росії. Зокрема, у 

Концепції зовнішньої політики РФ від 15 липня 2008 р., окрім культурної дипломатії, було 

також поставлено питання розвитку публічної дипломатії як нового інструменту 

російського геополітичного впливу [423]. Задля нарощування своєї культурної 

привабливості Росія вжила заходів щодо коригування стратегії своєї "м’якої сили" шляхом 

відкриття російських філій неурядових організацій. Цей вид дипломатичної діяльності 

РФ здійснюється завдяки відкриттю за кордоном відповідних центрів науки і культури 

(зокрема й в рамках так званого російсько-європейського співробітництва), організації 

російськомовних шкіл, культурних представництв, філій провідних російських вузів, 

музеїв, а також їх віртуальних представництв за кордоном. Так, ще у 1994 р. був створений 

"Російський культурний центр Узбекистану". У 1999 р. було започатковано організацію 

"Русский блок" на території України, яка активно домагалася надання російській мові 

статусу другої державної. Цього ж року, місцевими вихідцями із російської діаспори було 

сформовано організацію "Русь", котра, як встановило слідство Казахстану, робила спроби 

захоплення збройним шляхом Східно-Казахстанської області з подальшим її відділенням 

від Казахстану та створення на її місці республіки Руський Алтай [341]. Потужним 
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інструментом такого впливу на пострадянському просторі є активно діючі неурядові 

організації, як от "Фонд підтримки публічної дипломатії імені О.М. Горчакова", фонд 

"Русский мир" (нараховує понад 200 російських центрів по всьому світу, зокрема 11 з яких 

в Україні), Федеральне агентство у справах СНД "Россотрудничество" (має 95 

закордонних представництв, а в 62 країнах функціонує 72 російські центри науки і 

культури) [612].  

Зокрема, варто зупинитися на тому, що саме В. Путін у 2007 р. започаткував своїм 

указом фонд "Русский мир" як спільний проект МЗС та Міністерства освіти РФ, 

покликаний мобілізувати проросійськи налаштовану громаду як на теренах 

пострадянського простору, так і в інших країнах світу шляхом пропаганди мови, культури 

тощо. На пострадянському просторі організації проросійського толку переслідують ще й 

агресивні наміри. Зрештою, народний фронт "Севастополь – Крым – Россия", створений 

у 2005 р. сприяв анексії Криму Росією. У 2002 р. в Алма-Ати було відкрито "Русский дом", 

покликаний перетворитися на свого роду культурний центр російської діаспори в 

Казахстані. Практично всі названі організації займаються масовою вербовкою та 

навчанням майбутніх московських агентів впливу з числа представників російської 

еміграції. У 2001 р. було навіть розроблено Концепцію діяльності МЗС РФ із розвитку 

культурних зв’язків Росії із зарубіжними країнами. У кінцевому підсумку саме від 

координації зусиль та злагодженості дій цих зовнішньополітичних інститутів, багато в 

чому залежить реалізація стратегії "soft power" як на пострадянському просторі, так і у 

світі. Все це також можна розцінювати як інвестиції російського капіталу в масову 

культуру сусідніх держав.     

Як відзначає у своїй статті А. Торкунов, починаючи з 1998 р. РФ виступила 

ініціатором створення єдиного освітнього пострадянського простору у складі 

традиційних учасників інтеграційних процесів у Євразії – РФ, Білорусі, Казахстану й 

Таджикистану. Основною метою цього проекту було вироблення спільної освітньої 

політики у рамках пострадянських інтеграційних структур та взаємне визнання 

державами-учасниками освітніх документів і наукових ступенів враховуючи міжнародні 

стандарти ЮНЕСКО [865, с. 87–88]. Саме тому, свого часу В. Путін підкреслював, що: 

"Не імперія, а культурне просування, не гармати, не імпорт політичних режимів, а експорт 

освіти і культури допоможуть створити сприятливі умови для російських товарів, послуг 

та ідей. Ми повинні у кілька разів посилити освітню і культурну присутність у світі – і на 
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порядок збільшити її в країнах, де частина населення розмовляє на російській чи розуміє 

російську" [697].  

Забезпечення освітньої політики Росії здійснюється в основному за рахунок 

відкриття за кордоном філій її провідних університетів. Сьогодні практично у всіх 

державах пострадянського простору існують філіали російських вузів – загалом біля 40 

одиниць. Наприклад, Московський державний університет (МДУ) має найбільшу 

кількість філій в зарубіжних країнах у порівнянні з іншими навчальними закладами. 

Найбільше в російських вузах з числа іноземців навчаються студенти, які представляють 

країни ЄАЕС, як от Білорусь, Казахстан, Киргизстан. Для абітурієнтів цих держав, Росією 

постійно переглядаються квоти у бік збільшення. Врешті, як нам відомо, навіть у 

Південній Кореї була відкрита російськомовна школа для співвітчизників.  

Все ж, з розпадом СРСР російська частка на міжнародному ринку освітніх послуг 

постійно знижується і наразі становить не більше 2 %. Російська Федерація займає лиш 

дев’яте місце у світі за кількістю іноземних студентів, основну частку яких складають 

вихідці з країн СНД [865, с. 89]. Також за безпосередньої участі Росії відбувається 

створення широкої мережі російськомовних ЗМІ у країнах пострадянського простору, 

орієнтованих на якнайширшу зарубіжну російськомовну аудиторію.    

Ще одним засобом та стовпом забезпечення впливу РФ є російська мова, яка, поряд 

з російською культурою, є компонентною основою "русского мира". Безсумнівно, що 

мова вважається важливим чинником просування російської культури за кордоном, а 

також є невід’ємним інструментом "м’якого впливу". Саме російська мова слугувала для 

розмаїття етносів Російської імперії та СРСР провідником до світових соціально-

культурних і науково-технічних досягнень. Задля зміцнення позицій російської мови та 

культури за кордоном РФ патронує відкриття різних фондів з підтримки російськомовних 

ЗМІ, а також забезпечує функціонування російськомовних курсів для трудових мігрантів 

з пострадянського простору [582]. На державному рівні було також прийнято федеральну 

цільову програму "Російська мова" на 2011–2015 рр., спрямовану на популяризацію 

російської мови. Така підтримка буда пов’язана з необхідністю збереження мовної та 

етнокультурної ідентичності російських співвітчизників, які проживають за кордоном 

[591].     

Однак, на переконання автора, попри те, що російська мова досі залишається на 

пострадянському геокультурному просторі мовою міжнаціонального спілкування (наразі 

російська мова поки залишається першою на теренах СНД та п’ятою в Європі), а також 
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засобом комунікації для робочих мігрантів, студентів, бізнесменів, політиків, дедалі 

відбувається демографічне скорочення ареалу російського і так званого російськомовного 

населення пострадянського простору, що тим самим звужує можливості збереження 

російського впливу в регіоні. Дедалі кількість користувачів російською мовою постійно 

знижується за рахунок активного відродження мови титульних націй. Так, згідно 

твердження відомого британського журналіста М. Оуена, в таких країнах, як Україна та 

Грузія, російська мова стрімко виходить з ужитку, здебільшого через те, що молодь нових 

незалежних держав віддає перевагу англійській мові як другій за значимістю після 

національної. Останнє обумовлено перспективами отримання вищої освіти в 

університетських центрах Європи і США. До того ж, у провідних університетах низки 

пострадянських країн дедалі активніше запроваджуються англомовні програми навчання, 

що сприяє подальшому працевлаштуванню за кордоном. Навіть в низці університетів 

Грузії, Азербайджану та вищих навчальних закладах країн ЦА навчання ведеться 

відповідно до західних англомовних програм. При цьому для української, грузинської, 

азербайджанської та балтійської політичних еліт Москва перестає бути культурним 

центром тяжіння [615]. Наведені приклади попереджають про те, що російська мова 

ризикує бути витіснена з ужитку на євразійському лінгвістичному ареалі уже в 

недалекому майбутньому.   

У якості потужного інструменту регіонального та глобального впливу РФ розглядає 

свою діаспору, яка за різними даними налічує сьогодні біля 30 млн. росіян та вихідців з 

Росії у світі. Враховуючи це, порівняно новою є ідея "русского мира", яка полягає в тому, 

що Росія є там, де є росіяни як носії мови, культури та релігії своєї великої батьківщини. 

Дана ідея покликана мобілізувати патріотизм всіх росіян та російськомовних громадян як 

на пострадянському просторі, так і на міжнародному рівні. До представників "русского 

мира" останнім часом зараховують не лише російських співвітчизників та вихідців з Росії, 

але й тих, хто їй симпатизує та навіть тих, хто спеціалізується по Росії як дослідник чи 

експерт. Одначе, так званий "русский мир", який є сферою російського культурного й 

канонічного впливу та водночас інструментом ідеологічної скріпи всіх росіян світу і 

лояльних до Москви іноземців, знаходить підтримку лише на пострадянському просторі, 

але й то тільки в країнах компактного проживання представників російського етносу і так 

званого російськомовного населення.  

Специфічним різновидом "м’якої сили" РФ є фінансування нею (особливо з 2014 р.) 

західних науковців і експертів задля формування проросійського порядку денного у ЗМІ, 
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зокрема й щодо сприйняття України. Прикладом тому є те, що після анексії Криму 

розпочалася компанія низки західних науковців під колективною назвою "Десять причин, 

чому США не воюватимуть за Крим". До всього варто додати й те, що ідею 

неприйнятності війни за Україну між РФ та США підхоплюють і політики провідних 

європейських держав, як от екс-канцлер Німеччини Г. Шмідт. Звісно, що зіткнення двох 

ядерних держав є наразі малоймовірним, утім подібні експертні заяви та інформаційні 

вкидання створюють у свідомості західного суспільства психологічний фон відсутності 

російської агресії, безпідставності накладення на РФ міжнародних санкцій, а також 

наявності в Україні "громадянської війни", що спалахнула після державного 

"перевороту".   

Інструментом забезпечення російського так званого "м’якого впливу" у 

глобальному інформаційному просторі слугують російські та проросійські ЗМІ, 

передусім через надання їм необхідної фінансової підтримки. У якості прикладу варто 

назвати медіа із закордонним віщанням на кшталт телеканалів "Russia Today" та "Sputnik", 

які критикують Захід за тими напрямами, що піддається Росія: проблеми з правами 

людини, порушення міжнародного права, корупція. Водночас вказані ЗМІ виправдовують 

поведінку Російської Федерації на міжнародній арені та представляють її у якості 

своєрідної альтернативи західній ліберальній демократії, що нібито перебуває в глибокій 

кризі. При цьому зауважимо, що в документах, які визначають інформаційну політику РФ, 

жодним чином не йдеться про її участь в інформаційних війнах чи їх попередження, а 

лише про захист власного інформаційного простору [206].    

Також, як відзначає М. Лебедєва, Росія забезпечує свій "м’який вплив" через 

кіберпростір, мережу Інтернет, зокрема пропаганду в соціальних мережах 

"Однокласники", "ВКонтакте", домен "mail.ru" тощо. Вагоме значення для розширення 

культурної та мовної присутності РФ має відкриття філіалів російських вузів в країнах 

пострадянського простору, а також поширення там російської поп-музики і масової поп-

культури, теле-, кінопродукції, популяризації російського спорту тощо [473, с. 200]. Все 

це створює переваги для пропагандистського впливу РФ на пострадянському просторі, 

порівняно з іншими державами, що наразі дає підстави говорити про певну ефективність 

ресурсу "м’якої сили" як визначення критерію її геополітичного впливу. Також можемо 

стверджувати, що у сфері кіберможливостей і пропаганди, Росія поступово набуває 

статусу гравця з глобальними можливостями.   
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Одним із інструментів російського "м’якого впливу" та стовпів "русского мира" є 

православ’я. РПЦ поки залишається важливим інструментом впливу Росії на 

пострадянському просторі, утім обмежується Білоруссю, Молдовою й частково Україною, 

країнами Балтії, Киргизстаном та Казахстаном через церковні приходи, які відносяться до 

Московського патріархату, а також є однією з небагатьох "ниток", що духовно зв’язує 

Росію з цими пострадянськими країнами. Тим не менш РПЦ впливає на православну дугу 

Європи, яка проявляє лояльність Московському патріархату, а не Константинопольському. 

Сюди слід віднести такі країни, як от: Греція, Румунія, Болгарія та Сербія. Крім того, РФ 

перманентно використовує РПЦ для забезпечення свого впливу у світі в рамках так званої 

церковної (духовної) дипломатії [254].    

Загалом, православ’я в Росії трансформується із релігійного в політичний зміст, 

схожий на той, який мають політичний іслам (ісламський фундаменталізм, радикальний 

іслам), що нарощує свою популярність у країнах Близького і Середнього Сходу та ЦА. 

Досить активними є такі прибічники єдності православного світу, як рухи і партії 

проросійської соціалістичної орієнтації, що займають серединну позицію між 

православними, комуністами та панславістами.  

При всьому, Росія намагається досить збалансовано використовувати ресурси 

"м’якої сили" задля нарощування свого впливу. Однак, такі ресурси зрештою не стали 

головним геополітичним критерієм впливу Росії як на пострадянських теренах, так і у 

світі загалом. Можемо говорити, що в РФ немає наразі тієї ідеологічної компоненти, яка 

б визначала її геополітичне домінування хоча б у регіональному масштабі, а тому вона 

нині знаходиться у стані пошуку механізмів розвитку "м’якого впливу" за межами свого 

простору. Доходимо висновку, що євразійська, державницька, неокомуністична чи 

імперська ідеологема, що культивується в Росії, представлена за кордоном лише надто 

вузьким прошарком "русского мира" та може претендувати на популярність хіба що у 

російських протекторатах на кшталт самопроголошених Л/ДНР. Останнім часом навіть у 

найближчих союзників РФ по пострадянському простору – Білорусі та Казахстану – 

російська імперська політика викликає значне занепокоєння щодо їх нацбезпеки. Одним 

словом, характерною ознакою сучасної геостратегії РФ є відсутність будь-якого 

потужного ідеологічного забезпечення, здатного мобілізувати більш-менш значне коло 

союзників. Адже нинішні російські ідеологеми не можуть сприяти формуванню 

політико-ідеологічного та геокультурного базису на кшталт Pax Sovietica, що слугувала 

СРСР у якості інструменту для забезпечення свого глобального впливу, а тим паче не 
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можуть претендувати на альтернативу глобальної ліберально-демократичної доктрини 

США. Лише деякою популярністю на регіональному рівні користується суміш 

євразійства, православ’я та лівої політичної ідеології. Скажімо, лівоцентристські ідеї є 

досить привабливими для проросійських сил у православному світі, що частково 

окреслює контури Гартленда Г. Маккіндера.    

Виходячи із вищезазначеного варто погодитися зі словами американського експерта 

та керівника аналітичного центру "Council of Foreign Relations" Р. Гааса, що: російська 

"м’яка сила" надто обмежена і "...Росія більше не здатна запропонувати щось таке, що 

сподобається кому-небудь, окрім етнічних росіян" [929]. Росія досі залишається 

слаборозвиненою в очах світу державою, що надто залежить від експорту енергоносіїв, а 

тому не має значної привабливості навіть серед пострадянських країн, а тим паче для 

країн ЄС чи інших регіонів [439, с. 18]. Наразі навіть російські експерти, на кшталт 

О. Шишкіної, зауважують, що "...відсутність елементу поширення політичних ідеалів і 

цінностей відрізняє російську зовнішню політику від політики Радянського Союзу, який 

достатньо успішно користувався створеною привабливою державною моделлю в 

зовнішній політиці у дусі принципу, зафіксованого в сучасній стратегії національної 

безпеки США: кращий спосіб поширювати наші цінності – це жити відповідно до них" 

[997, с. 97].   

Загалом попри те, що РФ останніми роками, згідно даних британського PR-агенства 

"Portland", увійшла в топ-30 країн за критерієм "м’якого впливу" (посівши 26-е місце у 

2017 р.) можна стверджувати, що у неї простежується відсутність власного глобального 

історичного проекту лідерства, який базувався б на привабливості [741]. Немає власне у 

Росії ресурсів, щоби запропонувати і якийсь відносно привабливий економічний проект, 

так як ЄАЕС носить досить сумнівний характер та володіє низькими інтеграційними 

можливостями. Тому можна стверджувати про відносну слабкість та неповноцінність 

"м’якої сили" Росії і лише специфіка використання пропаганди та підтримки російського 

і так званого російськомовного населення дає їй відповідні політичні дивіденди за умов 

низької іміджевої привабливості та падіння міжнародного авторитету.   

Попри те, що Росія успадкувала статус постійного члена РБ ООН та є членом низки 

інших авторитетних міжнародних організацій на кшталт АТЕС чи БРІКС, її міжнародна 

репутація, що перебуває під тиском негативного іміджу не сприяє підвищенню 

популярності серед політичних та соціальних зарубіжних кіл і тим самим знижує 

компонент "м’якого впливу". Зокрема, негативний імідж Росії створюють виражено 
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політичні справи на кшталт арешту ще 2003 р. власника нафтової компанії "ЮКОС" 

М. Ходорковського, війна в Чечні, війни із Грузією та Україною тощо. Політичний 

поворот Росії відбувся після ухвалення Закону "Діми Яковлєва" у 2012 р., який став 

своєрідною дзеркальною відповіддю на прийняття у цьому ж році США "акта 

Магнітського", що передбачав заборону на в’їзд окремих громадян США, причетних до 

порушення прав російських громадян й арешту їхніх активів, а також забороняв 

усиновлення російських дітей громадянами США [911].   

Різке зниження іміджу РФ на Заході відбулося після вбивств відомих журналістів і 

політиків, серед яких: Г. Старовойтова у 1998 р., П. Хлєбніков у 2004 р., А. Політковська 

у 2006 р., А. Бабурова у 2009 р., Б. Нємцов у 2015 р. Досить резонансним було 

організоване російськими спецслужбами вбивство підполковника держбезпеки 

О. Литвиненка у 2006 р., отруєння колишнього російського розвідника С. Скрипаля та 

його доньки у Лондоні в березні 2018 р., а також масове ув’язнення українських громадян 

з політичних мотивів. Не менший резонанс у сенсі погіршення політичного іміджу Росії 

мало надання Москвою політичного притулку колишньому спецагенту та співробітнику 

ЦРУ Е. Сноудену у 2013 р. В цілому ж, у громадській думці Заходу Росія часто постає в 

образі бідної, часто слабкої, другорядної авторитарної держави зі слабкою сировинною 

економікою, що організовує політичні вбивства, захоплюється відновленням імперії, 

збиранням пострадянських земель під виглядом економічних об’єднань і нових 

військово-політичних блоків, таких як ЄврАзЕС, МС, ЄАЕС, ОДКБ, ШОС тощо.   

Отже, з розпадом СРСР, Російська Федерація зіштовхнулася зі значною асиметрією 

зовнішньополітичної ресурсної структури, що безумовно позначається на її 

геостратегічних і геополітичних можливостях. На основі аналізу критеріїв ресурсного 

потенціалу встановлено, що Росія наразі не є наддержавою чи великою державою з 

глобальними геополітичними можливостями. Характерно, що за такими критеріями, як 

вплив на перебіг подій у світі, представництво в міжнародних організаціях, наявність 

ядерної зброї, розмір території, військово-стратегічні та енергетичні можливості, Росія 

залишається великою регіональною державою. Проте, за такими характеристиками, як 

демографічна ситуація, стан економіки, якість життя населення, РФ здебільшого 

відповідає категорії держав другорядного порядку.   
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2.3. Економічний фактор у реалізації геостратегії Росії   

 

Економіка держави є одним із ключових критеріїв її геополітичної могутності та 

ресурсним інструментом формування й забезпечення реалізації геостратегії. Зрештою, від 

стану економіки держави, рівня її інноваційного забезпечення, зростання/спаду ВВП 

залежать можливості щодо проектування впливу держави на міжнародній арені. Цілком 

логічним виглядає те, що здатність проектувати потужний регіональний та глобальний 

геополітичний вплив мають зазвичай держави з потужною економікою. Однак, у випадку 

з Росією та її сировинною економікою ситуація виглядає досить нестандартно, оскільки 

свою економічну слабкість, як вже зазначалося, вона намагається компенсувати за 

рахунок військового ресурсу (зокрема ядерної зброї), а також через проектування 

гібридного впливу та дестабілізації ситуації в різних регіонах.    

Як наголошує відомий російський політолог А. Торкунов: "У межах 

геоекономічного бачення світової політики, загрози національній безпеці Росії породжені 

в підсумку її економічною слабкістю і, що особливо важливо, відставанням у розробці й 

освоєнні нових технологій. Разом з тим, технологічний процес неможливий без 

соціальної та політичної конкуренції, свободи інтелектуальної творчості й ефективного 

громадянського суспільства" [866, с. 103]. Слід підкреслити, що РФ успадкувала від СРСР 

60 % економіки, стільки ж основних виробничих фондів та 76 % підприємств, що 

виробляли засоби виробництва [1001, с. 10]. Проте, дані російські підприємства, як 

зрештою й інших пострадянських республік, були зорієнтовані головно на внутрішні 

потреби колишнього СРСР, а тому їх продукція не витримала конкуренції на інших 

ринках, у результаті чого значну їх частину було ліквідовано, решта намагаються 

переорієнтувати свою продукцію в бік інших країн. За таких умов РФ не може повноцінно 

конкурувати на світових ринках зі своєю низькотехнологічною продукцією [393].   

У щорічному рейтингу, що складає швейцарський Інститут менеджменту ("Institute 

of Management Development"), на 2012 р. Росія посіла 48-ме місце із 59 країн із створення 

сприятливого для підвищення конкурентноспроможності бізнес-середовища [1160]. У 

2016 р. вона зайняла 44-те місце із 61-го можливого, що говорить про фактичну 

відсутність поліпшення бізнес-атмосфери в РФ протягом п’яти років [1160]. За 

результатами дослідження Всесвітнього економічного форуму "Global Competitiveness 

Report", Росія упродовж 2008–2012 рр. опустилася з 51-го на 66-те місце за рівнем 

конкурентноспроможності економіки, а за ефективністю ринку праці посіла 65-те місце, 
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за рівнем професійної і вищої освіти – 52-ге, за рівнем здоров’я і початкової освіти – 68-

ме місце. РФ тоді також зайняла 71-ше місце за рівнем інноваційності економіки [1334]. 

Виходячи з означеного, можна зробити попередній висновок, що такий стан економіки не 

дозволяє Російській Федерації впливати на глобальні геоекономічні процеси та повною 

мірою реалізовувати амбітні завдання її геостратегії щодо забезпечення повноцінного 

регіонального, а тим паче глобального впливу.   

Хоча РФ і вдалося у 2016 р. й наступні два роки переміститися з 66-го на 45-те місце 

за економічною конкурентноспроможністю, проте за такими показниками, як 

інноваційність економіки та привабливість бізнес-середовища, вона посіла лише 68-ме та 

80-те місця (із 140 можливих) відповідно, а також 56-те місце за рівнем охорони здоров’я 

та станом початкової освіти [1335]. За даними такої організації як Всесвітній банк з 

інвестицій, на 2011 р. Росія посідала 10-те місце у списку найнебезпечніших для 

інвестицій країн світу та 123-ю позицію за інвестиційною привабливістю [632, с. 279]. 

Все це говорить про вкрай низьку інвестиційну привабливість РФ для інших країн та не 

сприяє притоку іноземних капіталів і модернізації її економіки в цілому.    

До всього варто додати колосальні масштаби відпливу капіталу, який став майже 

критичним у 2014 р. Згідно з даними ЮНКТАД Росія у 2014 р. через кризу в Україні 

втратила близько 70 % іноземних інвестицій [606]. Це є свідченням прямого впливу 

геополітичних ризиків на інвестиції в національні економіки держав. Варто додати, що за 

даними Федеральної служби держстатистики, різниця між відпливом капіталів і прямим 

інвестиціями до РФ просто колосальна. Так, у 2015 р. чистий відплив капіталів досяг 

56,9 млрд дол, тоді як обсяг прямих зовнішніх інвестицій цього року був на рівні 

6,7 млрд дол, що у 2,8 раза менше порівняно з попереднім роком. Загалом же, від’ємне 

сальдо балансу інвестиційних доходів у Росії цього року становило 67 млрд дол [693].  

Справжнім критерієм економічного розвитку будь-якої країни та рейтингу її 

економіки у світі є показники ВВП, що визначають дохід на душу населення. Реальна 

питома промислова вага РФ, яка намагається увійти до числа найбільших економік світу 

є досить незначною, оскільки її частка у світовому ВВП після розпаду СРСР становить у 

середньому 2,5 % або 1,8 трлн дол. Власне російський економіст Р. Грінберг виокремлює 

три ключові проблеми російської економіки:    

– примітивна структура, що відображає домінування сировинних галузей; 

– нерівномірність розподілу доходів між соціальними групами та прошарками 

суспільства;  



165 

– зношеність інфраструктури, що є справжнім гальмом економічного зростання 

Росії [163, с. 77–80].  

Крім того, Р. Грінбергом наводяться дані, які свідчать про відставання Росії в 

інноваційній сфері. Практична відсутність механізмів диференціації економічного 

розвитку свідчить про те, що Росія експортує високотехнологічної продукції на 60 % 

менше ніж США і на 16 % менше ніж Китай [163, с. 79–80]. Загалом же частка РФ у 

світовому експорті дорівнює 1,8 %, також частка ВВП на душу населення становить у 

середньому лише 14 % від ВВП на одного жителя країн "Великої сімки". При цьому, за 

різними даними, Росія володіє природно-мінеральними ресурсами вартістю 160 тис. дол 

на душу населення, у той час як Канада і США лише 16 тис. дол [306, с. 391]. (Додаток 

Й). Зрештою, витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДКР) в 

Росії разюче відстають від провідних наукових центрів світу – США, ЄС і Китаю. Так, 

вона у сімнадцять разів менше витрачає на ці заходи, ніж США, у дванадцять разів менше 

від ЄС, у 6,4 рази менше від Китаю та в 1,5 рази менше за Індію [595, с. 25–26]. До того 

ж, невпинне кількісне і якісне скорочення кваліфікованого наукового, конструкторського 

й інженерного персоналу прямо відбивається на можливостях Росії у створенні зразків 

сучасної високотехнологічної зброї як одного з головних факторів забезпечення 

геополітичного домінування.   

Фактор недофінансування впливає на зниження кількісних і якісних показників 

наукової продукції відповідно до "Індексу Хірша" (h-index). Так, за кількісними 

показниками наукової продукції Росія відстає від Франції та Індії у два рази, від Китаю у 

вісім, а від США в одинадцять разів [887]. Отже, російський вплив на світовий ринок 

інновацій є мінімальним, що говорить про сировинний характер її економіки, яка не 

здатна продукувати високотехнологічну продукцію. Автор стверджує, що такий стан 

речей знижує міжнародну інноваційну репутацію РФ та скорочує її можливості щодо 

продукування "м’якого впливу", передусім через непривабливість економічної моделі, а 

також низький інноваційний та науково-технічний статус. Все це врешті стало однією з 

причин низької популярності, проектованих Росією євразійських інтеграційних проектів 

для широкого загалу потенційних учасників.    

Щодо показників кількості наукових публікацій на рік з розрахунку на 1 тис. 

населення, Росія ледь потрапляє тепер до топ-30 країн, поступаючись у науковій площині 

навіть таким країнам, як Іран, Польща, Сербія, Малайзія, Саудівська Аравія. Якщо 

говорити про індекс (регулярність) цитування, то за цим показником Росія вже відстає 
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навіть від Білорусі удвічі, а від Естонії втричі [204]. За твердженням науковців, індекс 

складності російської економіки упродовж 2000–2017 рр. скоротився з 1,09 (22 місце за 

складністю економіки у світі) до 0,41, що відповідає рівню сировинних економік [887]. 

Останнім часом основою як ВВП, так і наповнення національного бюджету (понад 15 % 

та 50 % відповідно) є саме енергоресурси і сировинна продукція, які становлять близько 

70 % російського експорту. Наприклад, федеральний бюджет Росії у 2010 р. формувався 

із доходів від продажу нафти і газу на 46,3 %, у 2011 – на 49,8, у 2012 – на 50,4, у 2013 – 

на 50,18, у 2014 р. – на 53 % [547].   

Відомо, що саме продуктивність праці вважають показником стану економіки в 

державі. Продуктивність праці в РФ у чотири рази нижча порівняно із США, навіть 

найпотужніші російські компанії поступаються зарубіжним за даним критерієм. Скажімо, 

найпотужніша російська енергетична компанія "Газпром" у десять разів менш ефективна 

ніж норвезька "Stat Oil", а хімічний гігант "Уралкалій" відстає від корпорації "SABIC" із 

Саудівської Аравії у тридцять разів [632, с. 69]. Годі говорити про колосальний дисбаланс 

розподілу економічного, фінансового та наукового потенціалу Росії. Так, про 

гіпертрофованість російських регіонів свідчить те, що половина ВВП РФ формується 

лише у 9 регіонах із 83 федеративних суб’єктів, частка Москви в сукупному російському 

ВВП становить 23 %, також Москва забезпечує 20 % усіх надходжень до російського 

бюджету, тоді як друге місто – Санкт-Петербург забезпечує лише 4 %. Загалом же, лише 

п’ять регіонів Росії перераховують половину всіх надходжень до федерального бюджету 

держави. У Москві та Московській обл. зосереджено 43,9 % російського персоналу, що 

займається науковими дослідженнями і розробками та лише 11 % у Санкт-Петербурзі 

[824]. Така нерівномірність розподілу фінансового та науково-технічного потенціалу несе 

негативний вплив на російську й без того вкрай деформовану економіку. Такий стан речей, 

як ми рахуємо, багато в чому й пояснює існування відносно благополучних Московської 

та Ленінградської областей, а також кількох регіонів, де зосереджений науково-технічний 

потенціал та потужне промислове виробництво.   

Також на 2012 р. та у 2017 р. РФ посіла 114-те місце зі 142-х можливих за рівнем 

розвитку бізнес-процесів, у тому числі пов’язаних із торговельним сектором, попри те, 

що РФ було зроблено ставку на перетворення експортного сектора паливно-

енергетичного комплексу (ПЕК) на локомотив екстенсивної інтеграції у світове 

господарство [7; 674]. На думку російського економіста В. Загашвілі, Росія поступається 

світовим лідерам за продуктивністю праці саме унаслідок низького рівня розвитку бізнес-
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процесів, недостатнього рівня підготовки кадрів, нерозвинених технологій, 

бюрократичних проблем тощо. До того ж, упродовж 2005–2016 рр. частка російського 

ВВП, яка приходиться на державні компанії, зросла із 35 до 70 % [248, с. 105–107]. Все це 

засвідчує про те, що у Росії превалює державний сектор економіки на тлі низького 

внутрішнього попиту на інноваційну продукцію, тому високі технології разом із 

"мізками" втікають за кордон.  

Загалом же, за підрахунками навіть російських експертів, таких як М. Черкасов, 

середня продуктивність праці в російській економіці на 2005 р. була в дев’ять разів 

нижчою, ніж економіка США й у сім разів нижчою порівняно з економікою ЄС [958, с. 

38]. Враховуючи зазначене, про жодну альтернативність Заходу та економічну 

привабливість Росії говорити не доводиться. Дедалі переконливішою тезою значної 

частини російського політикуму та багатьох експертів стає апелювання до внутрішньої 

трансформації країни. На їхню думку запорукою успіху в контексті посилення 

геополітичного впливу та зміцнення позицій РФ на міжнародній арені має стати саме 

економіка, що потребує модернізації. Приміром, В. Путін в одній зі своїх статей 

закцентував увагу на зміні структури російської економіки, у якій ключові позиції займає 

паливна промисловість, електроенергетика, чорна і кольорова металургія, а в експорті їх 

частка сягає 70 % [696].   

Ще одним прикладом низького інноваційного розвитку РФ є те, що лише трохи 

більше 5 % організацій із видобування енергоносіїв упроваджують високі технології. 

Частка російського бізнесу в науково-дослідних розробках становить не більше 35 %, у 

той час, як у розвинених державах така частка сягає 70 % [409]. Усе це не дозволяє 

російській економіці хоч якось помітно впливати на світові економічні та політичні 

процеси. Зокрема, як зауважує у своїй статті відомий російський економіст, чл-кор. РАН 

Д. Сорокін: "…розміри економіки Росії у світогосподарській системі такі, що вона навряд 

чи зможе відігравати роль одного з локомотивів глобального зростання…" [817, с. 49]. До 

всього додається ще й негативний стан її національної фінансової системи. Так, за даними 

того ж "Clobal Competitivenes Peport" у 2011–2012 рр. Росія займала 127-ме місце зі 142-х 

можливих за рівнем розвитку фінансового ринку. Вважаємо, що останнє не дозволяє 

перетворитися російському рублю хоча б на регіональну резервну валюту [1334].  

Погоджуємось із думкою А. Бульвінського, який стверджує, що імперська 

державність є малопридатною для модернізаційних процесів, оскільки посилення 

демократії призводить до ослаблення зв’язків між центром і національними окраїнами, а 
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також делегітимізації владної традиції [62, с. 135]. Інакше кажучи, здійснення 

масштабних макроекономічних реформ за умов авторитарно-консервативного режиму є 

неможливим під загрозою того, що паростки лібералізму знищать, власне, сам режим 

[152].   

Зауважимо, що спад темпів розвитку російської економіки та відправна точка 

початку її рецесії розпочалася ще за кілька років до введення санкцій (за різними оцінками 

із 2012) та різкого зниження цін на нафту. На думку експертів, Росія дедалі більше 

перетворюється на "економічного карлика" у міру зниження в останнє десятиріччя її 

економічної частки у світовому ВВП до 1,8 %. Частка ж Сполучених Штатів у світовій 

економіці становила близько 24 % ВВП або 18,5 трлн дол на 2016 р. Частка китайської 

економіки у світовому ВВП дорівнює 15,4 трлн дол. За інформацією різних джерел, 

розмір російської економіки менший навіть від економічного потенціалу штату 

Каліфорнія, або ж такої країни, як Італія чи дорівнює економіці Нью-Йорка з околицями 

[1014]. Наразі Росія, за даними МВФ та ВБ, вже займає 11-те місце за рейтингом частки 

у світовому ВВП провідних економік світу, "випавши" таким чином із топ-10 та 

поступившись таким державам, як Італія, Бразилія та Канада. Якщо порівнювати із США, 

то російська економіка менша за 1/12 американської. Саме тому, за словами В. Горбуліна, 

із втратою економічної та фінансової значимості у світі, Росії залишається лише "брязкати 

зброєю" [151]. Найімовірнішим сценарієм у цьому контексті є, на нашу думку, те, що в 

міру наростання економічної кризи в Росії дедалі агресивнішою ставатиме її політика на 

міжнародній арені, оскільки вона матиме у своєму розпорядженні все менше ресурсів, які 

визначатимуть критерії її могутності, геополітичний статус як великої держави та 

геополітичний вплив загалом.     

Вважаємо, що з такими економічними показниками Росія не в змозі бути однією із 

рівнозначних учасниць побудови нової світ-системи у плані перерозподілу трудових та 

інтелектуальних ресурсів, товарів і послуг, а також економічної підтримки реальних та 

потенційних союзників. У стратегії зовнішньої політики РФ до 2020 р. чітко зазначено: 

"Через накопичені проблеми і спад економіки Росія не в змозі в найближчі роки 

економічно підтримувати і субсидіювати союзників" [825]. У свою чергу, провідні 

технологічні держави світу в умовах накладених проти Росії санкцій за гібридну агресію 

проти України обмежили їй доступ до ринку новітніх технологій і фінансів. Наміри 

прискореного переходу РФ на інноваційну економіку за рахунок поглиблення 

інтеграційної співпраці та перетворення ЄАЕС і ШОС на стартову інноваційну ділянку 
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також є нераціональними, оскільки основним інноваційним модератором 

пострадянського простору в найближчій перспективі стане саме Китай, а не Росія. Також 

накопичені за попередні роки нафтодолари в різних спецфондах вона змушена витрачати 

не на проведення реформ щодо модернізації своєї економіки, а на розв’язане нею ж 

протистояння із Заходом. Зважаючи на це, на думку низки українських і зарубіжних 

експертів, попри численні заяви щодо завантаження національного виробництва в умовах 

західних санкцій, модернізувати російську економіку за нинішнього неоімперського 

стану практично неможливо [1004, с. 12].  

Хоча Росія на тлі здорожчання нафти у середньому до 70 дол/бар й вийшла 

насьогодні на пік її видобування, яке становить 11 млн барелів на добу, однак це практично 

не вплинуло на ріст російської економіки, яка продовжує стагнувати практично з 2008 р. 

Однією з ключових причин такого економічного стану РФ є недолуга політика її уряду та 

Центрального банку, а також управління економіки в ручному режимі, що фактично й 

перетворює врешті Росію на закриту економічну автаркію.    

Загалом, як вже зазначалося, базисом зростання економіки та наповнення 

держбюджету Росії залишаються переважно енергоресурси. Так, РФ успадкувала від 

СРСР 73 % запасів природного газу та майже 100 % його експорту. Відповідно до оцінок 

міжнародних експертів обсяг розвіданих запасів природного газу в Росії становить 

47,65 трлн м3 або 26 % світових запасів, що ставить її на перше місце за показниками 

обсягу цього енергоресурсу порівняно з іншими країнами11. При цьому додамо, що частка 

Євразії у світових запасах природного газу сягає 35 %. Також РФ посідає перше місце за 

експортом природного газу, який становить понад 200 млрд м3 на рік, або 20 % частки 

світового експорту блакитного палива. Як відомо найбільшим ринком збуту російського 

блакитного палива залишається ЄС, куди РФ останніми роками постачає у середньому 

близько 190 млрд м3 газу на суму близько 50 млрд дол. На європейський ринок газу 

припадає близько 80 % російського блакитного палива, а власне частка російського газу в 

Європі сягає близько 30–35 %, що становить значну залежність Євросоюзу саме від 

російського газу. Найбільшими імпортерами російського газу є насьогодні Німеччина (на 

неї припадає біля чверті всього російського газу, експортованого до Європи), Туреччина, 

Італія, Великобританія та Франція [306, с. 391].   

                                                 
11За різними оцінками вчених, у надрах Росії перебуває майже половина із 560 трлн кубометрів (або 

42 %) світових покладів газу, ураховуючи як розвідані, так і не розвідані запаси.   
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Одне із провідних місць належить Росії за запасами нафти, 90 % видобування та 

80 % експорту якої вона успадкувала також від СРСР. За різними даними експертів 

розвідані нафтові запаси в РФ становлять 87,2 млрд барелів (близько 10 млрд тон) або 6 % 

(за деякими даними 15 %) від світових запасів, що дозволяє їй входити до топ-десятки 

найпотужніших нафтових країн, займаючи в середньому впродовж десяти останніх років 

друге/третє місце (у 2017 р. експорт російської нафти склав близько 250 млн тон на суму 

понад 90 млрд дол) з видобутку й експорту цього енергоресурсу після таких держав, як 

Саудівська Аравія та США. Варто додати, що провідна російська нафтовидобувна 

компанія "Роснефть" в останні роки посідала перше місце з експорту нафти, випередивши 

навіть відому американську корпорацію "ExxonMobil". Загалом, Росії належить близько 

13 % постачання нафти на світові ринки. Пріоритетним ринком постачання російської 

нафти як і у випадку з газом залишається Євросоюз, на який припадає близько 75 % 

всього експорту даного енергоресурсу. Серед найбільших імпортерів російської нафти в 

ЄС виступають: Нідерланди, Німеччина, Польща, Італія та ін. [718].      

З огляду на ситуацію, пов’язану з різким здорожчанням енергоресурсів, починаючи 

із 2000 р., в РФ зробили ставку на активізацію зміщення акценту з індустріалізації на 

видобуток сировини (Додаток К). Отже, було розпочато реалізацію стратегії щодо 

перетворення Росії в енергетичну наддержаву й одного із провідних постачальників 

сировинної продукції в світі. На думку американського аналітика Дж. Фрідмана, 

сировинна економіка, на відміну від індустріальної, потребує відносно менших затрат і 

дозволила Росії створити ту економічну основу, яку можна підтримувати за умов 

скорочення населення [925]. Останнє твердження є небезпідставним, оскільки за 

неофіційними даними за період пікових цін на нафту та газ Росією було отримано від 1,5 

до 3 трлн доларових прибутків [1004].   

Якщо ціна на нафту в період кризи російської економіки упродовж 1991–1998 рр. 

знизилася із 19 до 11,9 дол/бар (що наклалося на фінансову кризу в Росії), то вже на 

початку 2000-х рр. відбувся різкий стрибок цін на "чорне золото", зумовлений 

прискоренням економічного зростання таких гігантів, як США, Китай та Індія. Приміром, 

барель російської нафти марки "Urals" коштував уже 69,3 дол, тобто збільшився 

порівняно з початком 1990-х рр. у 5,8 разів, а на початку 2008 р. світові ціни на нафту 

досягли рівня 147,2 дол/бар [1154, p. 43–44]. Врешті висока ціна нафти та вдала фіскальна 

політика у 2000–2008 рр. забезпечувала річний приріст російської економіки у 

середньому на рівні 7 %. За цей період російський ВВП виріс у десять разів, а 
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матеріальний добробут росіян зріс у понад чотири рази. Загалом можна стверджувати про 

взаємозв’язок цін на нафту з російською імперською агресивною політикою, оскільки 

саме на фоні так званих нафтових піків – різких зростань світових цін на нафту 

відбувалась активізація експансіоністської політики Росії, зокрема її вторгнення в Грузію 

у 2008 р., Україну в 2014 р. та експансія в Сирію у 2015 р. Саме в зазначені роки світова 

ціна на нафту попри коливання складала у середньому близько 100 дол/бар., хоча воєнна 

операція Росії в Сирії, що розпочалася у вересні 2015 р. спиралася ще на інерцію пікових 

нафтових цін попередніх двох років. Отже, все це дає автору підстави до судження, що 

енергоресурси є як одним з основних засобів геополітичного впливу, так і своєрідним 

сировинним амортизатором у підтримці російської економіки загалом та підтримці всіх 

соціальних програм зокрема.    

Зрештою, економічне зростання в Росії за рахунок високих цін на нафту, починаючи 

з 2002 р., дозволило вчасно виплачувати пенсії та підвищити заробітні платні в різних 

галузях господарства, у тому числі й бюджетній сфері, що також сприяло підтримці 

політичного курсу В. Путіна. Усе це, як вважає британська дослідниця Ф. Гілл, так чи 

інакше, забезпечувало зростання популярності нового російського президента, рейтинг 

якого коливався в межах 70–80 % [1154, р. 15–18]. Черговим подібним прикладом стала 

спецоперація Росії у Грузії у 2008 р., після якої рівень підтримки В. Путіна зріс до 

безпрецедентних 88 %, незважаючи навіть на черговий нафтовий шок (у грудні 2008 р., 

коли В. Путін обіймав посаду прем’єр-міністра, ціни на нафту знизилися до 33,73 

дол/бар.), що дозволило йому, умовно кажучи, випередити у змаганнях за народні симпатії 

діючого тоді президента Д. Медведєва [717].    

Дедалі помітніше ціни на енергоресурси набувають коливальної тенденції. 

Фінансова криза 2008 р. спричинила чергове падіння цін на нафту через зниження на неї 

попиту. У підсумку, вартість світової ціни на цей енергоресурс у четвертому кварталі 

зменшилася на 54,3 % порівняно із другим кварталом зазначеного року або зі 117,3 до 

53,6 дол/бар. (в окремі дні падіння сягало до 35 дол). Російський фондовий ринок тоді 

втратив 75 % вартості, а валютні резерви скоротилися за 2008 р. із 600 до 400 млрд дол 

[817, с. 51]. На 2009 р. ВВП Росії знизився вже до рівня 0,2 %, промислове виробництво 

скоротилося на 5,7 % експорт на 43 %, інвестиції на 1,7 %12. Усе це в підсумку зумовило 

                                                 
12Федеральна служба держстатистики подає дещо інші показники. Так, у 2007 р. за її даними ВВП 

Росії зріс на 8,5%, у 2008 р. на 5,2% і лише у 2009 р. її ВВП скоротився на 7,9 % (Див.: Федеральная 

служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/).   
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зростання бюджетного дефіциту РФ на середину 2009 р. до 170 млрд дол [259, с. 39]. Ціна 

бареля нафти на світовому ринку у межах 100–110 дол у 2012–2013 рр. була більш ніж 

прийнятною, що зумовило економічне зростання та приріст ВВП Росії. Однак, зниження 

обсягів експорту нафти – на 2,3 % та газу – на 6,1 % призвело до падіння доходів 

російського "Газпрому" на 10 % [327].   

З кінця 2013 р. та упродовж 2015–2016 рр. відбувалося різке падіння цін на нафту 

марки "Brent" – у середньому зі 110 до 30 дол/бар, що призвело до подальшої рецесії в 

економіці РФ та падіння російського рубля. Врешті, хоча у 2017–2018 рр. ціни на нафту у 

середньому складали 50–70 дол/бар (наразі, головно через зниження обсягів постачання 

Іраном нафти на світові ринки після посилення санкцій США, а також зниження її 

видобування країнами ОПЕК, ціна марки "Brent" зросла до 85 дол/бар, що є справжнім 

рекордом від 2014 р.), однак це зовсім не сприяє зростанню російської економіки, яка 

продовжує залишатися в стані рецесії.   

Варто наголосити, що вищезазначене вартісне зниження нафтових цін 

розглядається як черговий – другий цикл (перший відбувся у 1981–1999) спаду, який 

відбувся головним чином унаслідок збільшення обсягів її видобування такими нафтовими 

країнами, як Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, а також через загострення геополітичної кризи 

довкола України [146]. Ще однією причиною падіння ціни на нафту, як відомо, є 

сповільнення темпів зростання світової економіки. Тут доречним є вираз американського 

журналіста М. O’Брайана: "Росія – це не так економіка, як бізнес з експорту нафти, з якого 

фінансується все інше" [1255]. У схожій манері після анексії Росією Криму 

висловлювався американський сенатор Дж. Маккейн, назвавши її "великою 

автозаправкою" [506]. Загалом же, здешевлення нафти означає, що в російських компаній 

буде менше доларів, які зрештою можна буде обміняти на рублі.   

Отже, автор зазначає, що задля бездефіцитного наповнення російського бюджету та 

його збалансованості у 2015 р. прийнятна ціна на нафту мала становити з розрахунку у 

117 дол/бар. До речі, щорічні втрати Росії з 2014 р. через санкції та здешевлення нафти 

оцінюють у середньому від 50 до150 млрд дол. Нагадаємо також, що у 2008 р., під час 

грузинського конфлікту, відплив капіталу внаслідок економічних санкцій оцінювали на 

рівні 120 млрд дол. Також серед факторів, що сприяли зниженню цін на провідний 

енергоресурс, стала так звана сланцева революція. Зниження вартості нафти прямо 

пропорційно впливає і на цінову політику щодо експортованого газу, оскільки, як відомо, 

ціни на газ за контрактами "Газпрому" індексуються з урахуванням змін світових цін на 
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нафту і нафтопродукти. Така цінова тенденція на нафту, помножена на різке падіння курсу 

російського рубля є критичною, оскільки призводить до мільярдних втрат державного 

бюджету, скорочення резервних запасів, а також фактично нульового зростання російської 

економіки.   

На 2015 р., унаслідок здешевлення нафти, у Росії зазнали падіння всі основні 

макроекономічні показники, її ВВП, як і загалом економіка, скоротилися на 3,7 %, 

інфляція досягла 12,9 %, а девальвація рубля сягнула 60 % [75]. Утім, за даними 

ЮНКТАД падіння російської економіки у 2015 р. та на початку 2016 р. було ще 

суттєвішим (Додаток Л, рис. 1). Варто зауважити, що Росія надто залежить від 

європейського енергетичного ринку, а тому зацікавлена в сильній економіці ЄС, оскільки 

саме від темпів її розвитку залежить попит на енергоресурси, а отже, доля російського 

бюджету. Тож провідним ринком експорту російських енергоресурсів та іншої сировинної 

продукції є саме європейський, на який припадає понад 50 % усього експорту РФ, у тому 

числі 67,5 % нафти та 64,7 % природного газу. Для порівняння – країни АТЕС займають 

19 % у торговельному балансі Росії, а країни СНД лише 14 %, включаючи 27,5 % 

російського газу [448]. Зважаючи на це, російський економіст І. Фількевич відзначає, що 

надмірна експортна залежність Росії від країн Євросоюзу, які активно запроваджують 

енергозберігаючі технології та в майбутньому використовуватимуть альтернативні та 

відновлювальні джерела енергоресурсів, змусить її дедалі активніше вдаватися до 

розробки стратегії диверсифікації постачань нафти та газу шляхом зміни енергетичного 

вектора в напрямку Китаю, Південної Кореї та Японії [917, с. 156–157].  

Російська атомна енергетика займає 5 % світового ринку атомної електрогенерації, 

також Росія через свою компанію "ТВЕЛ", що спеціалізується на виробництві 

тепловидільних елементів для ядерних реакторів АЕС, контролює 17 % світового ринку 

ядерного палива (американсько-японська компанія "Westinghouse" контролює 31 % 

світового ринку у цій галузі), а також 15 % – світового реакторобудівництва, 45 % – 

світового ринку збагачення урану та 8 % світового видобутку природного урану. Також 

Росія в особі корпорації "Росатом" нині є фактично лідером з експорту ядерних реакторів. 

Водночас, будуючи енергоблоки для АЕС в різних країнах, Росія у такий спосіб формує 

залежність останніх від постачання тепловидільних елементів (ТВЕЛ). Серед країн, у 

яких Росія будувала чи продовжує будувати енергоблоки та постачає реактори, 

обладнання та паливо до АЕС, варто назвати Білорусь, Китай, Індію, ПАР, Іран, Туреччину, 

Єгипет, Аргентину, Бразилію, Фінляндію, Угорщину. Загалом портфель зарубіжних 
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замовлень "Росатому" становить насьогодні 36 енергоблоків [1019]. Все це, у поєднанні 

із експортом нафти та газу, на наше переконання, дає РФ можливість помітно впливати на 

енергетичну картину світу в цілому та європейську енергетичну безпеку, зокрема, шляхом 

нарощування постачання енергоресурсів на світові ринки та неринкове регулювання цін 

(штучне завищення вартості енергоносіїв) для їх споживачів. Однак, впливати на світову 

економіку лише шляхом нарощування постачання енерго- та сировинних ресурсів в 

умовах прискорених темпів її трансформації, передусім саме через бурхливий розвиток 

інноваційної сфери, видається наразі вкрай неефективно. 

Аналізуючи видобувну галузь, до всього варто додати, що за різними даними, Росії 

належить близько 20 % розвіданих запасів кам’яного вугілля, що також ставить її на третє 

місце у світі серед країн-експортерів вугільної продукції з обсягом майже 200 млн тон на 

рік. РФ до того ж належить провідне місце у світі за обсягами видобування та експорту 

алмазів (алмази посідають 11–12 місце в рейтингу всієї експортної продукції Росії та 

складають близько 20 млн карат на суму близько 5 млрд дол щорічно), що водночас робить 

Росію найбільшим у світі виробником діамантів. Серед найбільших покупців російських 

алмазів є: Бельгія, Індія, Китай, США, Ізраїль тощо. Також РФ є третьою у світі за 

обсягами видобування золотої руди, що дає їй можливість посідати шосте місце в 

рейтингу країн із найбільшими золотовалютними запасами з обсягом близько 2 тис. тон 

золота. Окрім нафти та природного газу, експорт Росії охоплює металургійну, аграрну 

продукцію та ліс-кругляк. Так, вона посідає п’яте місце у експорті сталі й прокату, який 

становить у середньому близько 70 млн тон на рік. Крім того, Росія посідає третє місце за 

обсягом виплавки чавуну, що становить понад 40 млн тон на рік, а також експортує 

близько 5 млн тон цієї металопродукції щорічно на суму у середньому 1,5 млрд дол. При 

всьому, РФ дедалі втрачає лідерство з експорту нікелю, займаючи наразі вже не перше, а 

третє місце у світі за обсягом постачання цього металу на суму 1,3 млрд дол., загальним 

обсягом біля 200 млн тон щорічно. Водночас простежується зниження експорту алюмінію 

з Росії з 3,4 у 2016 р. до 3,2 млн тон на 2017 р. Росії в цілому належить 25 % світових 

запасів лісу, що зокрема виводить її у лідери по експорту лісу-кругляку та пиломатеріалів 

[1073]. Приведені дані свідчать про поступове зниження російського геоекономічного 

впливу на світових сировинних та металургійних ринках.    

Загалом, у кризовому стані перебуває російське сільське господарство, оскільки під 

час так званих ринкових реформ Росія втратила значну кількість орних земель. До цієї 

втрати додалася фактична відсутність здійснення підтримки агарного сектора з боку 
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держави. Ще одним важливим моментом є те, що близько 40 % продовольчого ринку 

формується за рахунок імпорту, а за окремими показниками ця цифра становить 80 %, що 

є прямою загрозою продовольчій безпеці Росії. У середньому РФ, як відзначає С. Дєдєєва, 

щорічно збирає близько 90 млн тон зерна, з яких експортується у середньому понад 30 

млн тон, що дозволяє їй помітно впливати на структуру світової продовольчої безпеки. 

Утім, середня урожайність в державі становить близько 15 ц з 1 га, тоді як показники 

скажімо Німеччини, Франції та Великої Британії становлять понад 70 ц з 1 га [177].  

З цього видно, що Росія експортує не лише енергоресурси, як це зазвичай 

доводиться зустрічати в колі експертних оцінок, утім сировинний сектор активно 

превалює в її структурі. Також доводиться констатувати відсутність явних ознак 

диверсифікації російської економіки, оскільки остання переживає так званий 

"голландський синдром" (чи енергетичне "прокляття") у зв’язку з тим, що базується 

переважно на виробництві та експорті сировинної продукції, значною часткою якої все ж 

таки є енергоресурси, ціна яких тісно залежить від кон’юнктури на світовому ринку 

вуглеводнів. Скажімо, різке зниження ціни на "чорне золото" на світових ринках ставить 

під сумнів рентабельність інвестицій у нафтові компанії, а несприятлива цінова 

кон’юнктура – доцільність розробки нових енергетичних проектів – нафтогазових 

родовищ і трубопроводів. Також існує досить вірогідний сценарій, який полягає в тому, 

що за умов впровадження енергозберігаючих технологій, розвитку в Європі мережі LNG-

терміналів та подальше проникнення США на європейські ринки енергоресурсів, 

поставить під сумнів ефективність трубної енергетичної геополітики РФ, частка якої на 

європейському енергетичному ринку буде дедалі знижуватися.   

Зауважимо також, що на початку 1990-х рр. Росія входила до переліку держав із 

найбільшим у світі зовнішнім боргом, "успадкувавши" при цьому борг колишнього СРСР 

у розмірі близько 50 млрд дол. Упродовж 2007–2009 рр. борг російських компаній і банків 

збільшився утричі, або зі 175,1 до 497,8 млрд дол, а на 2016 р. він уже перевищив за 

різними даними 700 млрд дол і все це відбувалося на тлі обов’язкового щорічного 

погашення тіла кредиту в розмірі близько 180 млрд дол [817; 768, с. 52–53]. Як наслідок, 

державний борг Росії зростав на 22,1 % (до 10,5 % від ВВП), а також дефіцит державного 

бюджету РФ фіксується на рівні 0,06 % від ВВП (у 2012 профіцит становив 0,8 % від 

ВВП). Іншими словами, попри заяви представників різних політичних сил про повну 

відсутність російського зовнішнього боргу, на 2014 та 2015 рр. він досяг 25 % ВВП. 
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Загалом зовнішній борг Росії упродовж 2014–2016 рр. становив у середньому 500–

700 млрд дол [209]. (Додаток Л, рис. 2).  

За умов санкційної політики Заходу, що зумовила обмеження джерел зовнішніх 

фінансових позик, РФ по суті нічого не залишається, як використовувати резерви 

золотовалютного запасу, а також кошти Резервного фонду та Фонду національного 

благополуччя (ФНБ), які практично не поповнюються знову ж таки через низьку ціну на 

енергоресурси. На 2016 р. запаси Резервного фонду складали 38,6 млрд дол, а ФНБ – 

72,99 млрд дол, що за мірками Росії не є надто достатнім та свідчить про їх поступове 

фінансове виснаження, а на початок 2018 р. даний фонд вичерпав свої ресурси та 

фактично припинив своє існування [294].   

При цьому відплив капіталу із Росї у 2014 р. становив понад 100 млрд дол, а 

падіння рубля перебувало на рівні 50 % щодо долара на тлі інфляції у понад 8 %, що тим 

самим дозволило говорити прагматичному керівництву Китаю про значні ризики 

подальшої економічної співпраці з Росією [814]. Навіть створення альтернативних МВФ 

фінансових інституцій, таких як Банк розвитку БРІКС, не змінить залежність Росії від 

валютної гегемонії США та ЄС, оскільки головними бенефіціаріями такого банку будуть 

саме Китай та Індія. Останні не зможуть цілком відмовитися від торговельних відносин і 

валютних розрахунків (відповідно, у доларах та євро) із США та ЄС, які є рушійним 

механізмом розвитку світової економіки [768]. Все це вкотре свідчить про слабкість 

російської економіки, яка надто обмежує РФ у реалізації її геостратегії на різних рівнях.  

Дедалі активніше залучення енергетичного ресурсу як зовнішньополітичного 

змушує РФ виявляти ширшу зацікавленість щодо участі у сфері перерозподілу 

енергетичних потоків як у Євразії, так й у світі загалом. Наразі російська економіка, 

незважаючи на її сировинний характер та падіння ВВП, поки здатна мінімально 

забезпечувати добробут населення, що тим самим знижує актуальність розвитку науки й 

інноваційних технологій. Переконливим свідченням сировинної структури російської 

економіки є те, що енергетичні компанії Росії та корпорації, базовані на експорті сировини, 

мають статус транснаціональних корпорацій (ТНК), серед яких "Газпром", "Роснефть", 

"Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Транснефть", "Норильский никель" та 

"Уралкалий". Винятками є лише два російських банки – "Сбербанк" і "ВТБ", а також 

російська "АФК Система", яка в різні роки була пов’язана з високотехнологічним 

бізнесом [835].   
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Таким чином, російська економіка здатна вирішувати нині лише ситуативні 

регіональні завдання та конкурувати переважно на пострадянському просторі. Загалом же, 

за понад два десятиліття Росією так і не було зроблено відчутних кроків у бік 

високотехнологічної та інноваційної модернізації держави. Значним гальмом 

інноваційного розвитку РФ є корупція та невдала приватизація підприємств, зумовлена 

так званою гайдарономікою 13 . Так, скажімо, за даними неурядової організації 

"Transparency International", в індексі сприйняття корупції у 2013 р. Росія посіла 143-тє 

місце зі 180 держав світу – нижче, аніж такі африканські держави, як Еритрея та Сьєрра-

Леоне [1034]. У подальші п’ять років ранжування Росії за рівнем сприйняття корупції 

майже не змінилося, а тому автор намагається надмірно не деталізувати окремі показники, 

пов’язані з російською економікою з тим, щоби уникнути надмірної перевантаженості 

підрозділу статистичними даними.    

В умовах знищення науково-технічного потенціалу російська економіка не здатна 

виробляти конкурентноспроможну експорт орієнтовану продукцію в режимі 

імпортозаміщення. Компанії "Сколково", "Ростех", "Роснано", "Композити Росії" та інші 

відомі науково-технічні проекти без активного залучення західних технологій та 

інвестицій поступово перетворюються на збиткові об’єднання. Тим паче, названі 

державні корпорації, засновані на тотальній централізації в умовах недостатнього 

фінансування, не сприятимуть створенню конкурентного інноваційного середовища в 

майбутньому [835].   

За 20 років пострадянського існування частка сировинних товарів в експорті РФ 

зросла в середньому з 40 до 70–80 % (з яких на нафту та газ припадає 60 %), а відсоток 

інноваційно-активних підприємств порівняно з СРСР скоротився із 50 до 9 %. Приміром, 

частка таких підприємств у технологічно розвинених країнах становить у середньому 60–

80 %. На 2005 р. питома вага інноваційних підприємств, що здійснюють технологічні 

інновації в загальній кількості організацій Німеччини, досягла 60,9 %, тоді як у Росії такий 

показник був на рівні лише 9,7 %, а на 2014 р. частка російських підприємств, що 

займаються інноваційною діяльністю, знизилася до 8,8 % [570].   

У західних країнах, на відміну від Росії, частка інноваційних підприємств за даний 

період помітно збільшилася. Також питома вага нової ринкової промислової продукції від 

                                                 
13Термін пов’язаний з іменем колишнього заступника голови уряду з питань економічної політики 

РРФСР і міністра економіки та фінансів РФ у 1991–1992 рр. Є. Гайдара, якому належить стратегія 

переходу від планової до ринкової економіки в Росії.   
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загального її обсягу у Фінляндії досягла 27,2 %, тоді як у РФ цей показних залишається 

на рівні 0,5 %. Російська частка в інноваційному секторі світової економіки, ураховуючи 

експорт наукомісткої продукції, не перевищує 0,3 %, а на національного виробника 

припадає не більше 1 % верстатів, які закуповуються російським бізнесом. Для 

порівняння: частка в інноваційному секторі світової економіки США становить 33 %, 

Японії – 30, Німеччини – 16 % [204]. Частка технологій п’ятого укладу в РФ перебуває на 

рівні всього лише 10 %, до того ж переважна більшість із цього обсягу припадає на ВПК 

та аерокосмічну промисловість, на четвертий технологічний уклад припадає 50 % 

російської економіки, на третій – 35 %. Для порівняння – у США частка технологій 

шостого (відсутнього в Росії) укладу становить 6 %, п’ятого – 60 %, четвертого – 20 % 

[1033]. Тому за оцінками навіть російських експертів, реальний вклад "інтелектуальної 

економіки" у ВВП Росії становить лише 13 %, тоді як цей показник в Європі становить 

понад 30 %, а у США – 40 %. Зрештою в окремих високорозвинутих та 

високотехнологічних країнах "інтелектуальна економіка" становить від 60 до70 % [742].   

Наукомісткість ВВП Росії перебуває нині в середньому лише на рівні 1–1,5 %, на 

відміну від технологічно розвинених країн, де цей показник сягає 3–5 %. Чисельність 

персоналу, зайнятого дослідженнями і розробками, скоротилася на 18,1 % у 2012 р. 

порівняно із 2000 р., а порівняно з 1992 р. – у два рази [27]. Ще одним прикладом 

секторальної диспропорційності російської економіки є те, що в розвинених країнах 

частка машинобудування дорівнює 30–40 %, тоді як в РФ вона не досягала й 20 %. Така 

ситуація загрожує Росії перетворенням із суб’єкта в об’єкт політико-економічних 

відносин та сировинний придаток глобальної економіки, що є прямою загрозою її 

національній безпеці. Зокрема, світова роль Росії в уже середньотерміновій перспективі 

може звузитися до функцій нафтогазового емірату, експорт сировини якого цілковито 

контролюватиме наближений до російського керівництва олігархат [688]. Отже, усю 

решту російського експорту, окрім енергоносіїв, формує переважно металургійна 

продукція, сільгосппродукція, обладнання й озброєння.  

Росія успадкувала від СРСР доволі потужний ВПК, на який припадає 26 % усіх 

постачань на світовому ринку озброєння, що дає їй можливість займати друге місце у світі 

серед країн – експортерів зброї після США та серйозно впливати на глобальну систему 

безпеки. Так, згідно з аналітичними даними Стокгольмського інституту досліджень 

проблем миру (SIPRI) російські виробники військової техніки у 2014 р. збільшили обсяг 

продажу своєї продукції на 50 % з тим, щоби хоча б частково компенсувати фінансові 
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втрати від падіння цін на нафту [897]. Тому вважаємо, що єдиною надією трансформації 

та модернізації російської економіки залишається ВПК, покликаний стати її інноваційним 

локомотивом та одним із небагатьох механізмів забезпечення російських геостратегічних 

інтересів. Саме через експорт озброєння Росія здатна поширювати геоекономічний вплив 

у світі, завойовуючи тим самим відповідні ринки ВПК та впливаючи тим самим на 

безпекову ситуацію в різних регіонах (табл. 1.2 – 1.3).   

 

Таблиця 1.2 Найбільші експортери озброєння та військової техніки в млн дол 

на 2016 р. [654, с. 5] 

США Росія Німеччина Франція Китай Британія Іспанія Італія 

20954 10951 3835 3746 3326 2857 2340 1312 

Ізраїль Нідерланди Україна Швей-

царія 

Канада Швеція Туреч- 

чина 

- 

1110 1087 980 711 566 528 470 - 

 

Таблиця 1.2 Найбільші імпортери озброєння та військової техніки в млн дол 

на 2016 р. [654, с. 55] 

Індія Сауд. Аравія Австралія Китай ОАЕ Туреччина В’єтнам Ірак 

6565 5943 2506 2398 2019 2004 1947 1865 

Єгипет Індонезія Тайвань Пакистан США Ізраїль Алжир - 

1844 1819 1765 1487 1131 1126 1123 - 

 

Все ж таки, частково модернізований військовий сектор є не менш вагомим 

джерелом отримання іноземної валюти для РФ, ніж енергоресурси. На думку експертів, 

торгівля зброєю займає п’яту графу у списку російських експортних товарів після нафти, 

газу, чорних і кольорових металів. Зокрема, дані свідчать про те, що вже упродовж 1992–

2009 рр. доходи "Рособоронекспорту" зросли у понад чотири рази або із 2,7 до 

8,5 млрд дол. Основним вектором експорту російського озброєння є азійський, де 

превалюють Китай та Індія. Щорічно Росія укладає понад 700 контрактів на постачання 

зброї зарубіжним країнам. Отже, завдяки створенню відносно сучасного та високоточного 

озброєння Росія намагається певною мірою розвивати в російській економіці 

інноваційний сектор. Скажімо, ВПК РФ забезпечує виробництво 70 % усіх засобів зв’язку, 

60 % – складної медичної техніки та 30 % високотехнологічного обладнання для паливно-
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енергетичного комплексу країни. Також на частку ВПК припадає 20 % усіх 

високотехнологічних підприємств, 70 % – наукової продукції та понад 50 % чисельності 

всіх наукових працівників Росії [229].   

Найбільшим попитом на світовому ринку озброєнь користується російська 

стрілецька зброя концерну "Калашников"; артилерійські протитанкові ракетні комплекси 

"Корнет"; зенітно-ракетні комплекси, "Бук", "Вікінг", "Куб", "Панцир"; зенітно-ракетні 

системи С-300 та С-400; вогнеметна система "Солнцепек", а також бронетехніка, зокрема 

танки Т-72 і Т-90 та бойові літаки, насамперед винищувачі – Міг-29, МіГ-35, Су-30, Су-

35; військові та цивільні гелікоптери концерну "Вертолеты России". РФ здійснює експорт 

озброєння у середньому на суму близько 10–15 млрд дол в рік до понад 50-ти країн світу. 

Найбільшими покупцями російської зброї є Індія, Китай, В’єтнам, Алжир, на які припадає 

понад 70 % всіх постачань. Утім, останніми роками є помітними й прецеденти відмови 

від закупки російського озброєння, і такими країнами стали Індія та Індонезія. Основними 

причинами розриву контрактів на постачання озброєння були низька його якість або ж 

санкційна політика Заходу проти Росії.   

Говорячи конкретно про фінансування військового сектора відмітимо, що у 1992 р. 

Росія змушена була скоротити свої військові витрати приблизно втричі – до 5,5 % ВВП, 

згодом на 1995 р. її військовий бюджет знизився до 2,6 % ВВП, незважаючи на початок 

першої чеченської війни, що можна констатувати як скорочення оборонних витрат на 1/3 

з кожним роком упродовж 1992–1995 рр. на тлі зниження її ресурсного потенціалу. У 

подальші роки хоча й простежувалося незначне зростання фінансування військового 

сектора, усе ж частка виділених коштів у 1999 р. від ВВП держави становила 2,43 %, а у 

2000 р. вона була на рівні 2,75 % ВВП, що свідчило про фактичну відсутність реального 

збільшення військових витрат на тлі складної ситуації в економіці [759, с. 642–643]. Проте, 

з підвищенням цін на енергоресурси, РФ отримала змогу більше витрачати на безпекову 

й оборонну сфери. З огляду на це, особливо після 2010 р. частка російського ВВП на 

оборону лише зростала, досягнувши 4 % (Додаток М).   

Маючи військовий бюджет на рівні близько 70 млрд дол (за неофіційними даними 

90 млрд дол), Росія за військовими видатками донедавна посідала третє місце у світі, 

поступаючись за цим показником лише США та Китаю. За різними даними на 2014 р. для 

прямих військових статей було заплановано фантастичну для Росії суму витрат – 

106 млрд дол, при тому, що утаємничені статті російського бюджету вперше досягли 

25 %. Звісно, що виділити такі кошти Росія не могла собі дозволити, а тому військовий 
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бюджет того року було значно скорочено [980]. Проте, навіть секвестрований військовий 

бюджет Росії у 2014 р. став більшим порівняно з попереднім роком на 13 %, що по суті 

нагадував бюджет воєнного часу. Також за умов відсутності зростання та поступового 

падіння російського ВВП, фінансує військові видатки лише за рахунок інших бюджетних 

статей, попередньо піддаючи їх секвестризації. Того ж року на 13 % скорочено видатки на 

освіту – таким чином, що військовий бюджет було збільшено саме за рахунок освітньої 

галузі. Крім того, на 8,6 % зменшено фінансування охорони здоров’я та на 23,7 % 

житлово-комунального сектора [980].   

Однак, навіть за умов збільшення фінансових видатків на оборонну сферу, розмір 

російського військового бюджету становить у середньому лише 7–8 % від американського. 

Зрештою, починаючи з 2015 р., унаслідок зниження світових цін на нафту, падіння 

національної валюти, уведення економічних санкцій (що слугують у якості інструменту 

зниження ресурсних можливостей Росії як агресивно налаштованої держави), скорочення 

економічного зростання та ВВП загалом, вона змушена була секвеструвати свій річний 

бюджет у середньому на 5 % порівняно із 2014 р. Згідно з даними Стокгольмського 

інституту досліджень проблем миру (SIPRI), у 2015 р. військові витрати Росії скоротилися 

до 66,4 млрд дол порівняно із запланованими видатками – на рівні понад 80 млрд дол. 

Інакше кажучи, можна вважати, що її військовий бюджет у 2015 р. був недовиконаний, а 

РФ тоді зайняла лише четверте місце в рейтингу топ-10 країн за оборонними витратами, 

поступившись при цьому такій відносно невеликій державі як Саудівська Аравія [97; 750]. 

(Додаток Н). Така ж ситуація простежувалась і в 2017 р., коли Росія вимушена була 

скоротити свій військовий бюджет порівняно з попереднім роком на 20 % (з 87,7 до 66,3 

млрд дол) унаслідок низьких цін на нафту та впливу західних санкцій, поступившись при 

цьому за військовими витратами Саудівській Аравії.  

Проте, у 2017 р. за даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру 

(SIPRI) Росія знову піднялася на третє місце в рейтингу країн із найбільшими витратами 

на озброєння, збільшивши їх на 5,9 % – відповідно до 69,2 млрд дол, що фактично 

свідчить про її підготовку до участі в повномасштабній війні [748]. При всьому окремі 

автори, на кшталт Л. Савіна, посилаючись на зарубіжні видання, стверджують: "Росія із 

запізненням зрозуміла, що вона вразливіша, ніж здавалося. Передбачалося, що РФ зі своїм 

гігантським військовим бюджетом, який підживлюється нафтовими доходами, може 

одночасно збільшувати витрати на соціальне забезпечення, стимулювати інвестиції 
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приватного сектора, при цьому ще й жорстко демонструвати всім російську потугу. Утім, 

ця програма обернулася проблемами ще раніше через інфляцію, що зростає" [767, с. 49].    

Загалом, на наше переконання, лише ВПК й аерокосмічна галузь зберігають 

високотехнологічний потенціал, продукція яких загалом відповідає світовим стандартам 

і є тією незначною часткою російської високотехнологічної продукції, здатною 

конкурувати на внутрішньому та світових ринках. Останнім часом зберегти позиції на 

світовому оборонному ринку дозволяє Росії розробка зброї нових поколінь, яка, окрім 

залучення значних фінансів, вимагає застосування новітніх технологій і високого рівня 

наукового потенціалу.     

Однак, проблеми існують й у військовому секторі, оскільки будь-яке російське 

військове обладнання використовує насамперед електронну компонентну базу західного 

виробництва, імпорт якої надто обмежений через накладення санкцій, зокрема й на 

оборонний російський сектор [647, с. 355–356]. До того ж, як відомо, РФ поки не в змозі 

компенсувати інноваційну залежність від комплектуючих авіаційної та ракетної техніки, 

що виробляються на стратегічних підприємствах України, зокрема таких, як "АНК 

ім. О.К. Антонова", "Моторсіч", "Південмаш", "Хартрон" тощо.   

Вищевикладене зайвий раз яскраво ілюструє відносно низьку конкурентність 

російської продукції та "сировинний перекіс" економіки загалом. Одним словом, окрім 

нафти, газу та деяких інших сировинних товарів, а також зброї та ядерних реакторів РФ 

фактично не виробляє жодної конкурентної експорторієнтованої інноваційної продукції 

для світових ринків. Російська Федерація хоча значною мірою й впливає на міжнародну 

систему безпеки, зокрема військової, енергетичної та продовольчої, завдяки значним 

обсягам експорту енергоносіїв, зброї та збіжжя, однак вона не може кардинально 

впливати на розстановку продуктивних та інтелектуальних сил у світі, а також 

перерозподіл світових ринків через низький рівень і обсяг інноваційної та 

високотехнологічної складової в структурі її експорту.    

Врешті транспортна інфраструктура Росії як один з важливих засобів визначення її 

геополітичного статусу наразі залишається в кризовому стані, займаючи лише 93 місце у 

світовому рейтингу з показників якості та розвиненості. Хоча РФ і має у своєму 

розпорядженні 85,3 тис. км залізниць, 1,3 млн км автодоріг та 53 морські порти, які 

забезпечують вихід до трьох океанів, утім за умов відсутності залучення необхідних 

інвестицій (зокрема вельми складна ситуація простежується з російськими портами, 

автодорогами, аеропортами, лініями електрозабезпечення), модернізація російської 
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інфраструктури видається навряд чи можливою. Відносно високі місця посідає лише 

російська залізниця, однак у даному разі, якщо мережа залізниць європейської частини 

РФ є однією з найбільш конкурентних серед інших складових російської транспортної 

інфраструктури, оскільки саме в цьому регіоні є найбільшою густота населення та висока 

економічна активність держави порівняно з регіонами на сході РФ, то такі відомі 

інфраструктурні проекти як Байкало-Амурська і Транссибірська магістралі мають 

відносно низький рівень рентабельності. За словами німецького геополітика Е. Яна, 

будівництво Транссибірської магістралі Росії розглядалося лише як геополітично 

мотивований акт внутрішньої політики, метою якого було встановлення сполучення між 

так званими підпросторами держави і таким чином між просторово віддаленими одна від 

одної частинами суспільства Євразії [1032, с. 92]. Те ж саме можна сказати й про 

гігантський інфраструктурний проект радянських п’ятирічок (будівництво століття) – 

БАМ, враховуючи його досить низьку завантаженість та незначний обсяг пасажирських 

перевезень – близько 12 млн чол. (близько лише 1 % всіх пасажирських перевезень Росії) 

та 12 млн тон вантажів на рік. Наразі існує переконання, що БАМ фактично дублював 

Транссибірську магістраль і не був чисто економічним проектом, а мав передусім 

геополітичне значення, особливо після локального зіткнення СРСР з Китаєм на о-ві 

Даманському у 1969 р. та покликаний був убезпечити й зміцнити радянські далекосхідні 

рубежі на кордоні з КНР. В цілому ж, як вважає автор, порівняно низький рівень розвитку 

та якості російської транспортної інфраструктури, передусім на сході, може 

унеможливити залучення РФ до ініціативи інфраструктурного мегапроекту Китаю – 

"Один пояс – один шлях", а також не сприятиме її підключення до динамічних економік 

АТР, що врешті поставить під сумнів роль Росії як трансрегіонального мосту між 

Європою та Азією, у якому Росія позиціонує себе у ролі ключової транзитної держави 

китайських товарів, послуг і переміщення населення.   

Таким чином, лише сировині ресурси у вигляді нафти та газу, а також військовий і 

ядерний компонент дозволяють Росії забезпечувати реалізацію її геостратегічних 

інтересів та підтримувати геополітичний та геоекономічний вплив регіонального і 

певною мірою глобального масштабу. Попри все, вона ставить перед собою досить 

амбітні плани, зокрема посісти у 2020 р. четверте місце в рейтингу найпотужніших 

економік світу. Однак без застосування європейського досвіду й експорту наукомістких 

технологій та за умов збереження санкцій, Росії не вдасться здійснити скільки-небудь 

помітний економічний прорив у найближчій перспективі. Нинішній стан економіки поки 



184 

дозволяє Росії значною мірою забезпечувати геополітичну присутність на 

пострадянському просторі, утім реалізувати геостратегію поширення глобального впливу, 

а тим більше рахувати себе наддержавою у РФ наразі практично не має жодних підстав.   

 

Висновки до другого розділу    

Констатовано, що ухвалення геополітичних рішень в РФ поставлено владними 

інституціями під жорсткий контроль. Пошук в РФ "сильної руки" був зумовлений 

соціально-економічною кризою та наростанням відцентрових сепаратистських тенденцій 

за президентства Б. Єльцина. Прихід до влади у 2000 р. екс-керівника ФСБ В. Путіна 

ознаменував початок зниження регіонального сепаратизму в Росії, певне покращення 

економічної ситуації завдяки систематичному вибудовуванню піраміди одноосібної 

влади, заснованої на підтримці вузького кола колег по службі в КДБ, так званих системних 

лібералів та представників олігархату.   

Встановлено, що надмірно централізована організація російської влади за умов 

практичної відсутності колективного дискурсу щодо прийняття зовнішньополітичних 

рішень, не сприяє формуванню об’єктивного алгоритму стратегічних дій Росії на 

міжнародній арені. Загалом же, так звані перемоги РФ в локальних конфліктах у Чечні та 

на пострадянському просторі необхідні як задля підвищення електорального рейтингу 

В. Путіна, так і з метою відволікання населення від наростання соціально-економічних 

проблем. Так, анексію Криму російська влада пояснює на внутрішньому та зовнішньому 

рівні як необхідний крок у захисті російського населення від українського 

націоналістичного режиму та попередження розміщення бази НАТО на півострові. Росія 

зацікавлена у регулярній підтримці нестабільності в Україні також і з метою демонстрації 

російському суспільству хаосу як наслідків "кольорової" революції з метою запобігання 

подібних дій. Інтереси владного істеблішменту та широких верств російського населення 

відносно реалізації експансіоністської та імперської геостратегії надто збігаються, що дає 

російському керівництву значні геополітичні дивіденди у досягненні своїх 

експансіоністських цілей, передусім на пострадянському просторі. Доведено, що 

російському суспільству притаманна імперська свідомість або так званий "версальський 

синдром", породжений ностальгією за втратою наддержави, якою був СРСР. Зі свого боку 

в РФ на пропагандистському рівні, підсиленому антизахідною пропагандою, активно 

культивуються та використовуються імперські настрої російського суспільства задля 

обґрунтування стратегічної необхідності повернення "несправедливо позбавленого" 
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статусу наддержави. Можна констатувати, нині єдиною національною ідеєю в Росії є 

державницький націонал-патріотизм, що базується на відчутті гордості за велич своєї 

держави.     

З розпадом СРСР, Росія зіштовхнулася зі значною асиметрією зовнішньополітичної 

ресурсної структури, що безумовно позначається на її геополітичних можливостях. 

Попри втрату своїх імперських територіальних надбань, РФ усе ж залишається і нині 

територіально найбільшою державою світу, площа якої сягає 17,5 млн км2, що є критерієм 

її могутності, оскільки забезпечує РФ трансконтинентальну присутність. Утім, 

демографічний ресурс Росії як ще один ключовий критерій могутності держави перебуває 

у кризовому стані у зв’язку зі скороченням населення через високу смертність. 

Демографічна криза тут тісно пов’язана зі зниженням мобілізаційного ресурсу як 

запоруки стабільності її армії та безпеки державних кордонів. Ще однією проблемою 

демографічного формату в Росії є також помітне збільшення відсотку мусульман на фоні 

скорочення слов’янського населення. Значну загрозу для РФ несе колосальний дисбаланс 

у розташуванні її населення, що власне на тлі депопуляції несе в собі значні ризики аж до 

втрати територій.   

Доведено, що стан оборонного ресурсу цілком залежить від демографічної та 

економічної ситуацій в державі. Попри те, що Росія має одну з найчисельніших армій у 

світі та посідає друге місце за боєздатністю після США (головно через наявність 

потужного ядерного арсеналу) з огляду на свої можливості намагається модернізувати 

власні збройні сили, характерними їх рисами залишаються: застарілість, недостатні 

темпи розробки та прийняття на озброєння новітніх зразків військової техніки; проблеми 

кадрового складу та мобілізаційного резерву тощо. В РФ простежується практична 

відсутність "м’якої сили" класичного зразка за умов її низької репутації та 

непривабливості для інших держав. В цій державі межа між "м’якою силою" та 

агресивними пропагандистськими, гібридними та воєнними діями надто розмита. Для 

забезпечення геополітичного впливу РФ використовує російську мову й власну діаспору, 

що формує основу "русского мира", а також публічну та культурну дипломатію через 

створення за кордоном відповідних фондів та організацій, РПЦ через її екзархати в інших 

країнах, поширює пропаганду на міжнародному рівні через відповідні ЗМІ, спекулює на 

історичних подіях тощо. Загалом же, Росія намагається зміцнити свій регіональний та 

частково відновити глобальний вплив виходячи з наявних ресурсних можливостей. Однак, 

аналіз ресурсної структури не дає підстави стверджувати, що існуючі зовнішньополітичні 
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засоби забезпечать навіть у довгостроковій перспективі повернення Росії статусу 

наддержави, втраченого з крахом Радянського Союзу.    

З’ясовано, що економіка РФ, як важливий фактор забезпечення геополітичного 

впливу держави, також не відзначається оптимістичною динамікою. Зокрема, нині 

російська частка у світовому ВВП становить лише близько 2 %, що не дає РФ 

забезпечувати глобальний геополітичний та геоекономічний вплив. З крахом Радянського 

Союзу вона втратила промислову та технологічну здатність, перетворившись на державу, 

в якій спостерігається значне превалювання сировинного сектора в економіці. 

Свідченням того є те, що понад 70 % російського експорту займають саме енергоресурси, 

сировинна та низькоінтелектуальна продукція. Примітно, що за рівнем наукового 

цитування (з розрахунку на 1 тис. населення та за частотою згадування наукових праць 

російських вчених) РФ наразі поступається не лише всім розвиненим країнам, а навіть 

окремим країнам ЦСЄ та Близького Сходу. Низькотехнологічний характер російської 

економіки не дозволяє РФ брати повноцінну участь у глобальній геоекономічній боротьбі 

за перерозподіл трудових та інтелектуальних ресурсів. Сировинна структура експорту та 

кризовий стан її транспортної інфраструктури робить економічний вимір російської 

зовнішньої політики досить вразливим через коливання світових цін на вуглеводні. 

Введені колективним Заходом антиросійські санкції також не сприяють економічному 

зростанню та модернізації РФ, а разом з тим знижують її вплив на світовій економічній 

арені.   
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РОЗДІЛ 3 

ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ВЕКТОР ГЕОСТРАТЕГІЇ РОСІЇ 

 

3.1. Інтеграційні проекти як механізми реалізації геостратегічних інтересів 

Російської Федерації    

 

Об’єктом інтеграційної політики Росії за всією логікою її геостратегії став 

пострадянський простір, який вона намагається трансформувати в нове об’єднання, що у 

перспективі замістило б СРСР та дало змогу Росії зміцнити свій геополітичний статус у 

світі як нової наддержави. Термін "пострадянський простір" покликаний позначати ті 

країни (часто іменовані новими незалежними державами), яких об’єднує радянське 

минуле14 . В цілому ж, на думку автора, наразі використання даного терміну є більш 

об’єктивним та неупередженим порівняно з поняттям "Євразія" (використовується 

переважно західною політичною думкою), оскільки він є прийнятним для означення саме 

тих країн, що пов’язані спільним історичним (імперським) минулим, частина з яких є 

подібними за соціально-економічним укладом життя та рівнем організації політичної 

культури.   

Власний погляд на пострадянський простір та місце в ньому Росії мають російські 

політологи. На думку В. Хачатурова, Росія, як і весь пострадянський простір, повинна 

виконувати роль своєрідної стабілізаційної глобальної геополітичної осі [936]. У той же 

час К. Сорокін запропонував двокомпонентну стратегію, що передбачає "як 

збереження/розширення геополітичного впливу Росії на пострадянському просторі через 

традиційні економічні стосунки, так і підтримку зв’язків із країнами далекого зарубіжжя 

на основі "балансуючої рівновіддаленості". Таке формулювання спрямоване на 

підтримку ідеї небезпеки надмірного зближення із провідними центрами сили та ризику 

перетворення Росії на країну-об’єкт світової політики [818, с. 55–56]. Зрештою, подібного 

принципу рівновіддаленості дотримувався і С. Кортунов, який наголошує, що "…Росія 

має інтегруватися у світову економіку винятково в ролі рівноправного суб’єкта світової 

політики та вибудовувати при цьому прагматичні відносини із провідними центрами 

сили" [438, с. 38–40].   

                                                 
14Термін "пострадянський простір" було введено в обіг екс-президентом Литви А. Бразаускасом 

(Див.: СНГ как постколониальное пространство. Независимая газета. 1992. 7 февр.), коли країни 

Прибалтики не ввійшли до СНД. До 2009 р. цей термін означав поняття "СНД і Прибалтика" та 

існував до тих пір, поки Грузія не вийшла із складу СНД.   
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Тривалий період існування пострадянських країн в умовах інтегрованого 

тоталітаризму наклав свій відбиток та породив атмосферу недовіри до Росії, яка 

позиціонує себе як центр економічної сили в євразійських інтеграційних проектах. 

Розглядаючи СНД та решту євразійських інтеграційних проектів через призму 

методологічної центр-периферійної моделі "Фрідмана – Валлерстайна – Барнетта", 

створену на початку 1992 р., автор дотримується позиції, що в зазначеному утворенні роль 

ядра виконує саме Росія, тоді як іншим його суб’єктам відводиться роль периферії. Окрім 

того, що РФ була визнана світовою спільнотою як найважливіша держава в СНД, її було 

визнано у якості правонаступниці СРСР у міжнародних інституціях, на яку до того ж 

припадає понад 2/3 усього економічного потенціалу країн – учасниць пострадянських 

інтеграційних процесів. Останнє дає можливість РФ бачити себе основним центром 

політичного й економічного притягання держав у даному регіоні.   

Американський політолог О. Мотиль також розглядав 

пострадянський/постімперський простір крізь призму центр-периферійності. Зокрема, 

культурний, економічний і політичний розвиток центру для нього означав водночас і 

розвиток периферії [1244]. Водночас завдяки конкуренції між центром і периферією між 

країнами, що їх утворювали, і союзами країн, відбувалися зміни світових лідерів, 

розвиток світової системи, світової економіки і встановлення нових світових порядків. 

Розпад Російської та Британської імперій, а також крах СРСР, створив передумови для 

фактично одноосібної гегемонії США та посилення Євросоюзу за рахунок країн Східної 

Європи. Наразі процес переходу країн із периферії у статус ядра лімітований інертністю 

світових процесів, а також розрізненістю таких країн та їхньою конкурентною боротьбою 

за особливі відносини з державами світового центру. Таку боротьбу активно ведуть і 

пострадянські країни, а подолання такої розрізненості вбачається саме у створенні 

наднаціональних проектів на пострадянському просторі [280, с. 124].   

Український вчений Б. Канцелярук іменував нові незалежні держави атракторами, 

що замістили собою радянські республіки. Зовнішні атрактори активно шукають своє 

місце в міжнародній системі і зазвичай це стосується нових атракторів – учасниць СНД. 

Саме вони постійно перебувають у пошуках налагодження торговельно-економічних, 

дипломатичних та інших зв’язків [308, с. 80–81]. Отже, перший рівень інтеграції можна 

вважати периферією, тоді як другий інтеграційний рівень варто трактувати не інакше, як 

ядро євразійської інтеграційної системи в межах СНД. Як зазначено у статті російського 

вченого Є. Кутового: "Такий підхід сприяв би формуванню у Співдружності ядра держав, 
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що об’єднані почуттям спільності доль і зацікавлених в активнішому використанні 

переваг багатосторонньої співпраці. Навколо цього ядра, відкритого для будь-якого 

іншого учасника, могли б згодом складатися "концентричні кола" з інших держав СНД, 

що поки не готові піти на тіснішу співпрацю в межах СНД і надають перевагу менш 

зобов’язуючим формам і рівням взаємодії" [461, с. 100–101]. Низка російських експертів 

вважають, що таким ядром у перспективі мали б стати східнослов’янська трійка – Росія, 

Україна та Білорусь.    

Як відомо, Біловезька й Алматинська угоди 1991 р. ліквідували союзний центр, що 

стояв над республіканською периферією. Не погоджуємося з французьким істориком 

Е. Тоддом, який, коментуючи досягнення Росії в 1990-х рр., зауважував, що "...вона сама 

ліквідувала найдосконаліший тоталітарний режим, який коли-небудь існував в історії 

людства. Вона, не вдаючись до насильства, погодилася на те, що стануть незалежними 

спочатку її сателіти у Східній Європі, а потім і країни Балтії, а також республіки Кавказу 

та Центральної Азії. Вона змирилася із розщепленням суто російського ядра СРСР – з 

відокремленням Білорусі й України" [858, с. 209]. Варто наголосити, що фактично одразу 

після розпаду СРСР Росія всіма шляхами нині намагається зберегти контроль саме над 

східнослов’янським ядром, про що, зокрема, засвідчують постійні вирази В. Путіна про 

українців і росіян як один народ. З високим відсотком впевненості можна стверджувати, 

що подібну позицію російський лідер займає і по відношенню до білорусів.   

Після розпаду СРСР між США та РФ був як би укладений неофіційний договір 

щодо відповідальності за вплив над окремими частинами світу. Врешті, на думку автора, 

ця домовленість позначалась на підтримці США інтернаціоналізації Росією СНД задля 

збереження крихкого пострадянського регіонального порядку та режиму 

нерозповсюдження ядерної зброї. В цілому на пострадянському просторі Росія 

паралельно скеровує два паралельних процеси – реінтеграції передусім лояльних країн 

через євразійські об’єднання та дестабілізації тих країн, які обрали західний вектор своєї 

зовнішньої політики у якості пріоритетного та намагаються вийти з-під геополітичного 

впливу РФ. Однак, здатність РФ домогтися успіху як регіонального гегемона залежить від 

її можливостей вийти за рамки цивілізаційного дискурсу, з тим, щоби представити 

активну економічну модель, яка може стати привабливою альтернативою ЄС та/або 

Китаю.   

Примітно, що вже у 1992 р. пострадянський простір було визначено як сферу 

особливих геостратегічних інтересів та виняткового впливу Росії [613, с. 19]. СНД, у 
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перші роки свого існування, покликана була забезпечити попередні зв’язки в межах 

колишнього СРСР, зберегти економічну співпрацю та політичні контакти на різних рівнях. 

Росія ж зі свого боку розглядала СНД насамперед у ролі альтернативи Радянському Союзу 

з дещо більшими повноваженнями на місцях, у якому б вона мала змогу зберігати 

домінуючу роль [625]. Попри заяви щодо неприпустимості реставрації СРСР, Росія 

намагалася сформувати для СНД образ відновленої пом’якшеної імперії, і вже на початку 

1992 р. інтереси РФ в СНД передбачали – створення єдиної армії, інтегрованої економіки, 

підтримки унікального культурного простору та російської мови як спільної для 

пострадянських країн [683, с. 95]. На цьому, зокрема, навіть наголошував тоді 

прозахідний міністр закордонних справ РФ А. Козирєв, заявивши: "Наші інтереси – це і 

єдина армія, і спільна економіка, й унікальний культурний простір, і єдина російська 

мова" [283]. Варто зауважити, що 6-а стаття Угоди про створення СНД, підписаної 8 

грудня 1991 р. лідерами РФ, України та Білорусі стосувалася саме збереження 

державами – членами Співдружності під об’єднаним командуванням спільного 

військово-політичного простору [896]. Однак згодом лише п’ять пострадянських 

республік погодилися підтримати об’єднане командування збройних сил СНД.   

У своєму посланні від 16 лютого 1995 р. Б. Єльцин уже розглядав держави СНД у 

ролі західного інструмента наступу на "історичні рубежі" Росії. Відомі спроби стримати 

природне прагнення країн СНД до інтеграції на новій основі, перешкодити відновленню 

взаємовигідних економічних та інших зв’язків" [665]. Наступного року Б. Єльцин 

оголосив СНД сферою "законних російських прав та інтересів". Тож, саме з таких заяв 

можна судити про наявність у Росії гегемоністичних інтересів вже у першій половині 

1990-х рр. Міністр закордонних справ Росії С. Лавров свого часу заявив, що "…Росія має 

свої законні інтереси на пострадянському просторі і не намагається їх приховувати… ми 

маємо намір реалізовувати взаємозалежну і взаємовигідну співпрацю з усіма країнами 

Співдружності" [464]. Ще у 1999 р. відомий фахівець із політичної поведінки Росії та 

професор Стенфордського університету М. Макфол не мав сумнівів, що Росія прагне 

будувати економічну, політичну та військову інтеграцію як винятково російську сферу 

впливу [1293, р. 37].    

Вплив РФ на пострадянському просторі поки переважає всіх інших геополітичних 

гравців, які намагаються розширити та закріпити свою присутність в даному регіоні. У 

колективній експертній доповіді "Економічні інтереси і завдання Росії в СНД" від 3 квітня 

2010 р. було зазначено про високу важливість пострадянського простору для Росії та чітко 
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окреслено, що ареал СНД є для Росії по суті життєвим простором для збереження статусу 

євразійської наддержави. Співдружність є по суті інструментом "возз’єднання" 

пострадянської економіки. Важливість даної організації також полягає в забезпеченні 

виходу Росії до кордонів ЄС та АТР через формування спільного економічного ринку. Не 

менш важливим для Росії є забезпечення доступу до ресурсів надлишкової робочої сили 

й інтелектуальної, насамперед, російськомовної в умовах наростання демографічних 

проблем, а також забезпечення гарантій співпраці у стратегічних галузях, таких як 

оборонна, атомна, авіаційна та ракетно-космічна [460, с. 8–9].   

Все ж, як підкреслює Р. Грінберг, російський потенціал щодо проектування 

геополітичного впливу скоротився порівняно з радянським, а тому нинішня присутність 

РФ дає підстави вважати Росію суто регіональною державою. Попри доволі потужні 

гуманітарні фактори в активізації інтеграційних процесів основним усе ж залишається 

компонент народногосподарських зв’язків, що досі діють [165, с. 5–7].   

Юридично появу СНД було закріплено прийняттям Статуту у 1993 р. До того ж, на 

думку експертів, економічна і політична дезінтеграція пострадянського простору була 

посилена розгортанням валютної кризи 1993 р. – тобто руйнуванням так званої рубльової 

зони [851]. Внаслідок фактично двократного економічного спаду після розпаду СРСР 

практично всі пострадянські країни були витіснені на периферію світової економіки. 

Однак через надання дешевих кредитів країнам СНД Росія намагалася їх утримувати у 

своєму геополітичному фарватері. Так, із 1992 по 2000 рр. Росія надала кредитів 

пострадянським країнам на суму 6,2 млрд дол [938, с. 67–68].   

Крах Радянського Союзу і соціалістичної світ-системи загалом призвів до 

кардинальної реструктуризації міжнародного порядку, скорочення та колапсу східного 

інтеграційного виміру, який уособлював СРСР/ОВД, та розширення західного – 

ЄС/НАТО. Більше того, на пострадянському просторі дедалі активнішими стають 

інтеграційні процеси, які виходять з-під контролю Москви, переважно через посилення 

західного стратегічного вектора Грузії, України, Азербайджану і Молдови та заснування 

ними в 1997 р. власного інтеграційного об’єднання – ОДЕР-ГУАМ 15 . У підсумку 

оформилися дві групи пострадянських країн, одна з яких прямо орієнтувалася на Росію 

та євразійську систему інтеграції та безпеки. Друга ж група представляла країни СНД, що 

                                                 
15Упродовж 1999–2005 рр. до Організації за демократію і економічний розвиток (ГУАМ) входив і 

Узбекистан, а організація носила назву – ГУУАМ.   
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орієнтувалися на євроатлантичну систему безпеки й економічну співпрацю – у межах 

НАТО і ЄС [583, с. 9].   

Саме тому стверджуємо, що Росія весь час намагається перебрати на себе функцію 

євразійського ядра – центр-утворювальної країни майбутньої інтеграції. Зважаючи на це 

в РФ "обіцяли" узяти на себе низку "однобічних зобов’язань" задля створення механізму 

реалізації таких функцій. Адже одноосібні функції та дії дозволяли в минулому різним 

країнам домагатися статусу світових чи регіональних держав-центрів. Наразі ведеться 

конкурентна боротьба світового масштабу між євразійством і євроатлантизмом, що в 

контексті інтеграційних процесів у регіоні зумовлює "гравітаційну" напруженість між 

трьома центрами притягання – США та Німеччиною, з одного боку, та Росією, з другого. 

Інакше кажучи, такі процеси є конкуренцією геополітичних центрів, що відіграють 

ключову роль у ЄС/НАТО та СНД/ЄАЕС/ОДКБ. Отже, субрегіональні зрушення 

виразилися у створенні низки інтеграційних об’єднань.   

У свою чергу, як ми доводимо, пострадянський простір став полем битви за 

перерозподіл сфер впливу для таких потужних геополітичних гравців як РФ, США, ЄС та 

Китай, а також до певної міри таких регіональних держав як Іран та Туреччина. США та 

КНР намагаються обмежити російський вплив через пропозицію ліберально-

демократичного, інвестиційного та інфраструктурного проектів. За таких обставин 

пострадянські країни мають змогу робити вибір між Росією та іншими геополітичними 

центрами. Не виключатимемо сценарій зближення різних пострадянських країн на 

користь Заходу (ЄС), Росії (Євразії) чи Сходу (Китаю). Тому ті країни, які планують 

позбавитися або мінімізувати російський вплив по відношенню до себе мають робити 

вибір на користь ЄС, що наразі й здійснюють Україна, Молдова та Грузія чи Китаю, 

зближення з яким частково декларують країни ЦА. Решта пострадянських країн, які 

налаштовані на зближення з Росією зможуть інтегруватися у рамках євразійських 

проектів. Однак навіть найближчі її союзники – Білорусь та Казахстан проявляють інтерес 

до розширення співпраці з ЄС та КНР.   

Російське МЗС неодноразового наголошувало на "неконкурентному розвитку 

інтеграційних проектів на просторі колишнього СРСР". Росія на словах хоча і не 

претендує на роль нового СРСР, утім російське керівництво бачить її у якості одного із 

центрів багатополярного світу, що формується саме за рахунок посилення впливу на 

пострадянському просторі. Механізмом реалізації такої регіональної стратегії для РФ є 

заручення підтримкою союзників в особі республік колишнього СРСР. Різні моделі 
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євразійської інтеграції пострадянського простору, пропоновані провідними політичними 

силами (США, ЄС, КНР) не лише конкурують між собою, але й у зіткненні різних 

доктрин і концепцій породжують серйозні суперечності, що власне негативно 

позначаються на самих інтеграційних процесах [670, с. 168].  

Отже, інтеграційні процеси на пострадянському просторі багато в чому залежать 

від Росії, зокрема її політичного й економічного розвитку. Водночас, автор стверджує, що 

процес становлення СНД зрештою ставився у залежність від російської політики, для якої 

Співдружність перетворилася на своєрідну вотчину реалізації геополітичних амбіцій. 

Інтеграційні процеси зазвичай відбуваються двома алгоритмами – за рівноправною 

згодою всіх потенційних учасників майбутнього об’єднання на зразок ЄС, або ж шляхом 

насаджування інтеграційної моделі з боку сильнішого суб’єкта, який є потенційним ядром 

інтеграційних процесів. Саме за цим сценарієм відбувається реінтеграція 

пострадянського простору, де Росія є ініціатором євразійських об’єднань. Тим паче, вона 

позиціонує себе у ролі безальтернативного центру євразійської інтеграції.   

Крім того, Російська Федерація намагалася позиціонувати себе в ролі провідної 

держави, яка бере відповідальність за статус зовнішніх кордонів СНД, мотивуючи це тим, 

що керівництво СРСР не дотримувалося належного врахування історичної 

приналежності територій та волевиявлення народів, що їх населяють. Зважаючи на 

багатонаціональний склад свого населення, РФ виступала за політичну, економічну і 

культурну транспарентність кордонів між державами СНД. Така необхідність виникла у 

зв’язку з надмірною "турботою" про своїх співвітчизників, які утворили значну частку 

нацменшин пострадянських республік [461, с. 105].  

Цілком погоджуємося із думкою російського експерта Є. Кутового, який стверджує, 

що вже на зорі становлення СНД доцільним було забезпечити фактор здійснення 

самостійної зовнішньої політики її учасників. За такої моделі Росія не мала б диктувати 

учасникам СНД власне бачення їхнього зовнішньополітичного розвитку, а тим паче 

використовувати свої важелі впливу на утримання пострадянських республік у своєму 

геополітичному фарватері [461, с. 99]. Щодо економічної складової, то інтеграційна 

участь країн колишнього СРСР, як відзначає український експерт В. Кулик, 

ускладнюється у зв’язку із сировинною структурою їхніх економік. Зважаючи на це, для 

РФ важливо організувати інтеграцію країн-імпортерів і країн – експортерів сировини 

[459]. Саме тому, на думку автора, одним з основних інтеграційних завдань для країн-

членів пострадянських інтеграцій є перехід на інноваційний рівень економічного 
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розвитку та сприяння зростанню інноваційної та технологічної продукції. Саме такі кроки 

дадуть можливість пострадянським країнам позбавитися надмірної російської опіки або 

ж хоча б заявляти про рівноправну участь в євразійських інтеграційних проектах поряд з 

РФ.    

Автор зауважує, що власне асиметричність потенціалу всіх учасників СНД 

порівняно з Росією та позиціонування останньої у ролі беззаперечного лідера 

євразійських ініціатив інтеграції не дають змоги вибудовувати відносини з колишніми 

союзними республіками на принципах рівності, що тим самим породжує недовіру їхніх 

еліт до російських інтеграційних проектів. Так, надмірне політичне, економічне та 

безпекове лідерство РФ на пострадянському просторі, а також беззаперечний 

проросійський характер інтеграційних процесів є причиною неможливості повноцінної 

участі України, Грузії та Молдови в таких інтеграціях, що розцінюють зазначену ситуацію 

як загрозу їх національному суверенітету. Виходячи з такої ситуації зазначеним країнам 

варто й надалі розширювати реальне, а не імітаційне політико-економічне 

співробітництво у рамках організації ОДЕР-ГУАМ, а також забезпечувати прискорення 

реформ для подальшого зближення з європейськими та євроатлантичними структурами.     

Відома американська історик М. Олкотт цілком правомірно підкреслювала, що 

СНД так і не перетворилася на ефективний інструмент російського панування, оскільки 

очільники України, Грузії, Азербайджану, Туркменістану й Узбекистану чітко 

дотримуються позиції недопущення передачі частини суверенітету багатосторонній 

організації, у якій би домінувала Росія [604, с. 72]. Більше того, остання, виробляючи 

майже всі товари спеціалізації країн-партнерів, є при цьому серйозним конкурентом, що 

також не сприяє зближенню пострадянських республік довкола такого інтеграційного 

ядра. Виходячи з цього, РФ не може відігравати роль повноцінного локомотива інтеграції, 

якими є, наприклад, Німеччина та Франція в ЄС [917, с. 44–45].   

Зрештою, як відзначає російський економіст Д. Ушкалова, у РФ намагалися 

розцінити СНД як прообраз майбутнього міжнародно-політичного суб’єкта через набуття 

ним наднаціональних характеристик. Тож співпраця Росії у межах СНД є ключовим 

вектором російської геополітики [905, с. 23–25, 32–39]. При всьому варто визнати, що 

одним із факторів створення СНД стала також стратегічна зброя масового знищення, яку, 

окрім Росії, успадкували Україна, Білорусь і Казахстан. З ухваленням відповідних угод у 

Біловезькій Пущі й Алмати нові республіки ініціювали діяльність об’єднаного 

командування, покликаного забезпечити контроль над військово-стратегічним простором 
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до повного врегулювання "ядерного питання" та створення національних армій нових 

незалежних держав [896]. Зокрема, в "Угоді про спільні заходи щодо ядерної зброї" від 21 

грудня 1991 р. йшлося про те, що до 1 липня 1992 р. Республіка Білорусь, Республіка 

Казахстан й Україна забезпечать вивезення тактичної ядерної зброї на центральні 

передзаводські бази для її розукомплектування під спільним контролем" [895]. Разом з 

тим, 30 грудня 1991 р. було підписано "Угоду між державами – учасницями 

Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил". У документі, зокрема, 

йшлося саме про єдиний контроль над ядерною зброєю й іншими видами ЗМЗ з боку 

"об’єднаного командування стратегічними силами збройних сил колишнього Союзу РСР" 

[893].  

Досить вірно відзначає Ф. Лавальє, що стратегічним пріоритетом Росії як 

стрижневої держави православної цивілізації стало формування інтеграційних об’єднань, 

які в перспективі можуть "…сприяти залученню в російську орбіту низки суміжних 

держав, близьких за своєю культурною ідентичністю" [462]. Доповненням до цієї тези є 

констатація нами того, що зовнішньополітична діяльність РФ має нерозривно 

поєднуватися із пошуком нового вектора політичного і соціально-економічного розвитку.    

Нагадаємо, що саме Литва, отримавши незалежність у 1990 р., заклала незворотний 

дезінтеграційний процес Радянського Союзу. Не підписали в 1993 р. Статут СНД Україна, 

Туркменістан і Молдова. Цього ж року, як зазначалося, відбувся крах рубльової зони, що 

стало причиною різкої економічної дезінтеграції Співдружності. Значний деструктив у 

ситуацію вносить відмова ратифікації Біловезької угоди Азербайджаном, Киргизстаном і 

Таджикистаном, які, на відміну від України, мають статус повноправних членів 

Співдружності. На нашу думку, відсутність якісного прориву в розвитку багатосторонніх 

моделей взаємовідносин не сприяє прискореному розвитку євразійської інтеграції і лише 

фінансово-економічна криза 2008 р. стала певним каталізатором інтеграційного процесу 

на пострадянському просторі.    

Росія тривалий час намагалася розробити свою модель симетричних відносин із 

сусідніми державами через механізми преференцій для лояльніших та санкцій проти 

негативно налаштованих суб’єктів Співдружності, а також пошуку розумного – 

"різношвидкісного" балансу між двома концепціями.   

При всьому РФ виявилася не готовою надати самостійність СНД у процесі 

ухвалення рішень, убачаючи небезпеку вироблення її суб’єктами політичного курсу, який 

суперечитиме російським інтересам у регіоні. Водночас, як твердить український 
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політолог О. Волошин, російська еліта не прагнула щоби Співдружність справді 

перетворилася на рівноцінну інтеграційну інституцію, оскільки за таких умов РФ з 

локомотива інтеграції перетворилася б на одну з країн-членів, вимушену виконувати волю 

наднаціональних структур організації. Адже вона не бажала переорієнтовувати свою 

лояльність в бік нового центру та передавати частину свого суверенітету в процесі 

ухвалення рішень структурам Співдружності [102, с. 10]16.  

Варто констатувати, що робота СНД упродовж двох десятиліть відзначається 

досить низьким "коефіцієнтом корисної дії", оскільки всі заходи з перетворення 

організації на щось бодай віддалено схоже за своїми критеріями на союз із перспективою 

трансформації в центр міжнародного впливу, не дають бажаного результату. Усі відносини, 

задекларовані учасниками організації, переважно будуються на формальностях. Водночас 

російські інтеграційні проекти останнього десятиліття переводять з економічної в 

політичну та геополітичну площину з метою реалізації цілі зі збирання пострадянських 

країн.   

СНД від самого початку розглядали як засіб перетворення пострадянського 

простору на своєрідний пояс безпеки/добросусідства, сформований із колишніх 

радянських республік, які є для Росії країнами-лімітрофами. Співдружність, як зауважує 

український професор С. Шергін, "...розглядається російськими розробникам цієї 

стратегії як "пілотний полігон" для опрацювання проекту, який може бути 

запропонований міжнародній спільноті у ситуаціях, що вигідні Росії і країнам СНД" [990, 

с. 288].  

Враховуючи експертний дискурс, вважаємо, що згідно з геостратегічними 

інтересами Росії, усі подальші інтеграційні процеси на пострадянському просторі будуть 

спрямовані на відновлення беззаперечного її домінування за рахунок тих країн, які свого 

часу входили до складу СРСР аж до реставрації нової євразійської імперії. Останнє, на 

переконання автора, є однією з необхідних умов щодо трансформації Росії у велику 

державу та перетворення її на "архітектора" побудови нового світового порядку. Зрештою, 

                                                 
16Росія намагається довести, що США послаблюють економічні та політичні зв’язки в СНД за рахунок 

таких альтернативних пострадянських об’єднань як ОДЕР-ГУАМ, а також Центрально-Азійського 

союзу, який, утім, був невдалим. У 2001 р. на базі ЦАЕС (яке функціонувало з 1998 р.) було створено 

ОЦАС у складі Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану. Таке об’єднання виникло через 

"прохолодне" ставлення країн – членів СНД до ідеї створення Євразійського союзу та наростання 

скептичності щодо ефективності ШОС, особливо після "кольорової" революції в Киргизстані у 

березні 2005 р. Проте у вересні цього року ОЦАС було ліквідовано, а його структури увійшли до 

ЄврАзЕС. Рішення учасників ОЦАС щодо злиття з ЄврАзЕС було ухвалено, звісно, не без 

участі/тиску Москви.   



197 

така експансіоністська геополітична поведінка не сприяла поглибленню інтеграції в 

межах СНД. Варто констатувати, що процес створення повноцінної ЗВТ гальмувався 

власне самою Росією унаслідок культивування її непомірних великодержавних амбіцій. 

Власне, це вкотре підтверджує те, що пострадянським державам, які не сприймають 

імперської політики та експансіонізму Росії, варто реалізувати власні інтеграційні проекти 

або ж брати участь в інтеграційних об’єднаннях поза межами пострадянського простору 

через зближення з ЄС чи Китаєм.    

Справді серйозним дезінтеграційним фактором пострадянського простору став 

вихід зі складу СНД Туркменістану (2005) та Грузії (2009), а також призупинення 

співпраці України з СНД у 2014 р. та припинення її участі в роботі установчих органів 

СНД у 2018 р. після відповідного указу Президента України. Починаючи із 2005 р., 

постало питання щодо подальшого існування Співдружності. У ході дискусій 

висловлювалася думка про розпуск організації як такої, що виконала свою місію, проте в 

підсумку зійшлися на її реформуванні [363].   

5 жовтня 2007 р. на саміті СНД в Душанбе була ухвалена "Концепція подальшого 

розвитку Співдружності", проте її не підтримали п’ять із дванадцяти держав, чим 

підтвердили існуючі суперечності. Утім, уже 6 жовтня 2007 р. Росією, Білоруссю і 

Казахстаном було підписано "Договір про створення єдиної митної території і 

формування Митного союзу" [879]. Зокрема, на останніх наголошує російський 

науковець Ю. Нікулічев: "міжнародна організація", "конфедерація" або "союз держав", – 

на момент утворення СНД така потрійна суперечність була неминучою, оскільки за 

кожним із цих начал стояли ті чи інші інтереси держав-засновниць" [581].  

Отже, щодо майбутнього Співдружності в експертів немає однозначних поглядів. 

Існуючий спектр думок охоплює позиції від реформування організації і перетворення її 

на один із центрів світового господарства – до падіння ролі СНД і набуття нею статусу 

дорадчого органу. У перші роки створення Співдружності відносини Росії із Заходом, як 

відмічає російський політолог В. Козьменко, не характеризувалися гострими 

суперечностями. Держави євроатлантичного регіону тоді ще не вели активної політики на 

пострадянському просторі, надаючи перевагу створенню умов для інтеграції в 

європейські структури колишніх членів ОВД та РЕВ, а також країнам Балтії [342].  

Однією з причин наростання песимізму щодо майбутнього СНД є криза її безпеки. 

Перманентні міжетнічні суперечності, закладені на зорі створення СРСР, дали про себе 

знати одразу після його розпаду, вилившись у збройні протистояння на території 
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Нагірного Карабаху, Придністровської Республіки, Абхазії, Південної Осетії, війна в 

Таджикистані тощо. Черговою підставою щодо невиразності майбутнього СНД є 

наявність суперечностей її учасниць як політичного, так й економічного характеру. Росія 

дедалі активніше відмовляється дотувати членів Співдружності, прагнучи позбавитися 

цього тягаря шляхом переходу до встановлення ринкових цін на свою продукцію. Утім, 

такі дотації були тривалий час платою Росії за збереження свого політичного домінування 

на пострадянському просторі та лояльність її геополітичного оточення, що мало 

слугувати зміцненню безпеки в регіоні. Варто також урахувати і те, що на початку 2000-

х рр. Росія, як вважає Т. Соколова, забезпечувала на 80 % потреб сусідніх держав в 

енергоносіях і сировині [812, с. 157]. Незважаючи на це, більшість економічних 

перетворень на пострадянському просторі проходять асинхронно, що зовсім не сприяє 

поглибленню його інтеграції.    

Додає скептицизму щодо майбутнього євразійських об’єднань стрімке розмивання 

політико-економічних зв’язків між їх учасниками. У зарубіжній та російській політичній 

та історичній літературі зустрічається така термінологія, як "реінтеграція" 

пострадянського простору без урахування тенденції дезінтеграції як винятково 

негативного явища. Ще у 1992 р. П. Гобл прогнозував, що СНД є "найбільшим у світі 

"фіговим листком", який покликаний прикрити втрату імперії, а тому СНД зрештою 

розпадеться" [1135, p. 56]. З цього виходить, що СНД так і не стала ефективним 

механізмом реінтеграції пострадянського простору, патронованого Москвою та слугувало 

у якості площини для пострадянського політичного, економічного, безпекового та 

культурного діалогу, а також перехідного механізму для більш тісних євразійських 

об’єднань або ж цивілізованого "розлучення" окремих пострадянських країн з Росією.   

На дезінтеграційних процесах і відцентрових тенденціях на пострадянському 

просторі неодноразово наголошував і власне російський президент В. Путін, 

стверджуючи у 2004 та 2006 рр., що СНД фактично вичерпала свій інтеграційний ресурс, 

а тому потребує перегляду своєї діяльності в бік зміцнення, в іншому разі вона припинить 

своє існування, що означатиме для РФ початок геополітичного розмивання євразійської 

регіональної системи [698]. Зважаючи на ситуацію щодо завищених очікувань СНД, 

В. Путін констатував: "...усі розчарування від надлишкових очікувань... Якщо хтось 

очікував від СНД якихось особливих досягнень у сфері економіки, політики чи у 

військовій сфері, то, природно, цього і не було б, бо й бути не могло…" [257]. До цього 

слід ще додати слова відомого німецького експерта О. Рара, який заявив: "СНД 
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розвалюється на очах, і це треба визнати Москві, яка не помічає, скільки негативу 

останнім часом нагромадилося в її стосунках із партнерами по Співдружності" [713]. Ще 

одним підтвердженням песимістичних прогнозів щодо майбутнього Співдружності є 

визнання того, що "Із 900 рішень, документів і угод, прийнятих за десятирічний період 

існування СНД, реально застосовувалося на практиці не більше 130, що негативно 

позначалося на ефективності функціонування самої ЗВТ і спровокувало фрагментарний 

розвиток колись єдиного економічного і політичного простору" [134, с. 421].    

Можемо припустити, що глобалізаційні процеси сприятимуть інтеграції в межах 

СНД як організації, що слугуватиме поетапному формуванню ЄЕП через відкриття 

національних кордонів на шляху вільного пересування товарів, послуг, робочої сили та 

капіталів. Проте поки що спостерігаємо протилежну картину: перспективи участі в ньому 

України рівні нулю; втрачають свою рентабельність торговельно-економічні зв’язки; 

скептично сприймається запровадження на теренах СНД єдиного валютного простору з 

подальшим уведенням єдиної регіональної валюти. При всьому нежиттєздатність 

євразійських проектів може дати пострадянським країнам новий шанс для розвитку через 

проведення реформ, здійснення політичної та соціально-економічної трансформації, 

здобуття справжньої незалежності від імперського центру та участь альтернативних 

пострадянських інтеграціях на кшталт ОДЕР-ГУАМ з подальшим їх розширенням.    

Зв’язки між країнами СНД дедалі більше послаблювалися, а нові незалежні 

держави не були готовими до нових квазіринкових умов. Тим часом кооперація між 

підприємствами цих держав ставала невигідною, неконкурентні товари втрачали 

внутрішнього споживача і швидко витіснялися імпортом із країн далекого зарубіжжя. 

Також не всі країни СНД погодилися на реалізацію угод, підписаних у 1993–1994 рр., 

остерігаючись прагнення Росії зберегти політичний і військовий контроль на 

пострадянському просторі. Саме за таких умов було започатковано реалізацію концепції 

"різношвидкісної" інтеграції через створення на пострадянському просторі регіональних 

організацій, орієнтованих на дво- або багатосторонні економічні та політичні зв’язки 

[136].  

Більш тісна економічна кооперація на пострадянському просторі вигідна 

насамперед Росії, оскільки остання активно відчуває на собі наслідки розриву колись 

єдиного виробничого циклу. Розрив особливо негативно позначається на оборонній 

промисловості РФ у зв’язку з тим, що вона так і не змогла за весь цей час компенсувати 

втрати від розпаду колись єдиного ВПК. Приміром, в Україні залишився значний відсоток 
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підприємств із виробництва ракетних та авіадвигунів, технологій кораблебудівництва, а 

також високоточного військового обладнання, сконцентрованих переважно на території 

південних та східних областей [941, с. 47]. Також Росія досі не має повного замкнутого 

циклу виробництва ракетної та авіаційної галузі. Остання зацікавлена у створенні та 

підтримці існуючих у пострадянських країнах спільних підприємств із модернізації 

військової продукції [998, с. 99].    

20 січня 1995 р. задля збалансування економічних відносин було підписано угоду 

про МС між РФ та Білоруссю, з одного боку, та Казахстаном, з другого [807]. Попри 

очікування встановлено, що Україна відмовилася від цієї участі, керуючись винятково 

безпековими мотивами й далі діалог з Україною було продовжено у форматі "3+1" у 

рамках митного об’єднання по лінії ЄЕП – МС – ЄАЕС. Зрештою формула "3+1" була 

відповіддю України на тиск з боку РФ щодо обов’язкового входження України у 2012–

2013 рр. до МС.    

З розпадом СРСР, а разом з ним і колись єдиного господарського комплексу, 

республіки розпочали побудову національних економік. На 1997 р. взаємний товарообіг 

країн СНД дещо зріс порівняно з 1994 р., проте вже в 1999 р. він скоротився на 

19 млрд дол або на 38 % порівняно з 1997 р. у зв’язку з негативною фінансовою ситуацією 

як у Росії, так і в СНД [4]. Як зауважує білоруський експерт О. Ляхович, держави, які не 

входили до Співдружності на 1997 р., навпаки, збільшили свій зовнішньоторговельний 

обмін. Частка ж Росії в торговельних зв’язках СНД й інших євразійських структурах на 

той рік становила близько 40 %, а частка СНД у товарообігу РФ знизилася із 54,6 до 24 % 

[501]. Також доведено, що до країн – членів СНД різко зріс російський експорт, тоді як 

їхній імпорт до Росії дещо знизився. Хоча Росія й залишається провідним торговельним 

партнером для більшості країн СНД, усе ж сальдо торгівлі з ними Москві вдалося 

стабілізувати лише на початку 2000-х рр. та й то за рахунок сприятливої кон’юнктури 

енергетичного ринку [363]. Товарообіг Росії з країнами СНД у 2004 р. становив 

46,1 млрд дол, у тому числі експорт був на рівні 29,4 млрд дол, а імпорт – 17,7 млрд дол. 

У 2009 р. її товарообіг з країнами Співдружності був уже на рівні 68,5 млрд дол, що 

фактично дорівнювало товарообігу Росії в цей час із Китаєм. Зрештою, режим вільної 

торгівлі СНД вдалося трансформувати в МС лише у 2010 р. [4].    

Загалом торгівля РФ із країнами СНД значно поступається рівню торгівлі із 

країнами так званого далекого зарубіжжя [998, с. 97]. Докладніше: упродовж 1991–

2000 рр. частка взаємних торговельних зв’язків СНД у їхньому загальному обсязі 
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скоротилася із 60 до 28,5 %, щодо експорту – із 71,8 до 20,2 %, щодо імпорту – із 50,6 до 

45,4 %. За цей же період частка країн СНД в обсязі зовнішньої торгівлі Росії знизилася із 

54,6 до 18,6 %, а обсяг торгівлі Росії із країнами СНД скоротився зі 138,1 млрд дол до 

25,5 млрд дол [809]. Загалом, взаємний товарообмін у Співдружності на 1999 р. 

зменшився приблизно до 19 млрд дол. І лише на початку 2000 р. певною мірою вдалося 

подолати дефолтні наслідки, за чим послідувало незначне збільшення обсягу загальної 

торгівлі до 24,5 млрд дол. У наступні кілька років ця цифра практично не зростала [445, 

с. 310–314].   

Якщо на 1992 р. на експорт між країнами СНД припадало 67 % сукупного експорту 

Співдружності, то у 2010 р. цей показник становив лише 18,5 %. Такий стан експортної 

політики в СНД пояснюють переорієнтацією близько 50 % експортних потоків на далеке 

зарубіжжя. Аналогічна картина спостерігалася з імпортом, частка якого, що припадала на 

СНД, скоротилася із 77,4 до 26,7 % [917, с. 32]. Усе це надає підстави говорити про 

нерентабельність торговельно-економічних міжреспубліканських зв’язків 

пострадянського простору. Наступним етапом, що спричинив зниження товарообігу на 

пострадянському просторі, за словами А. Бельянінова, стала фінансово-економічна криза 

2008–2009 рр. Тоді товарообіг в СНД скоротився на рівні близько 40 % та навіть на 2012 р. 

порівняно з попереднім роком він зріс не більше ніж на 1 %. На 2012 р. була досить 

стійкою тенденція позитивного сальдо у торговельних відносин між країнами СНД, утім 

вона відбувалася за рахунок Росії [32, с. 141]. (Додаток О). Отже, загалом торгівля між 

країнами СНД значно поступається торгівлі із країнами далекого зарубіжжя, що лише 

зайвий раз свідчить про економічну слабкість та ірраціональність поглиблення 

економічної інтеграції пострадянських країн.   

Виходячи зі здійсненої вище аналітичної оцінки, автор доводить, що попри 

намагання відновити геоекономічний вплив на пострадянському просторі, Росія дедалі 

більше втрачає лідируючі позиції в СНД на тлі загострення економічних і соціальних 

суперечностей в організації. Уже на початку 2000-х рр. РФ значно втратила роль торгового 

партнера по СНД та свій регіональний вплив у контексті наростання взаємовіддаленості 

центру та периферії. Росія, як і низка інших учасниць СНД, намагається вийти на 

позарегіональні та світові ринки зі своїми базовими ресурсами, що різко позначається на 

торговельній структурі в самій Співдружності. Ключову роль тут займає схожість або 

навіть однотипність ресурсної частини господарського виробництва.    



202 

Знаний російський економіст Ю. Шишков ще 12 років тому констатував: "…Країни 

однакового виробничого профілю у видобувній галузі і сільському господарстві не так 

взаємодоповнюють одна одну, як є конкурентами і тому взаємовідштовхуються. Який 

сенс обмінювати, скажімо, азербайджанську нафту на російську чи російський 

природний газ на туркменський?" [998, с. 97]. При цьому вчений додає, що готова 

продукція країн СНД відзначається низьким рівнем взаємообміну, оскільки через свою 

низьку якість витісняється зарубіжним аналогом [998, с. 98]. З огляду на вищезазначене, 

можна констатувати факт переходу країн Співдружності від співпраці до конкуренції 

через сировинний тип своїх господарств. За всіма показниками лише енергоресурси 

мають тенденцію до зростання російського експорту у країни СНД. Боротьба за ринки в 

СНД сприяє введенню антидемпінгових заходів з їх захисту, що перетворює 

пострадянський простір на арену торговельних конфліктів. Наростання торговельно-

економічної кризи у Співдружності, за словами Л. Косикової, збіглося в часі із 

прагненням суб’єктів СНД дистанціюватися від Росії задля зміцнення своєї національної 

безпеки, що розумілося як незалежність від РФ у стратегічних галузях – енергетиці та 

транзитній сфері [444, с. 34]. 

Реінтеграцію пострадянського простору з моменту розпаду СРСР можна 

розцінювати не інакше як процес трансформації, патронований Росією. Тому російські 

економічні експерти й політики, на кшталт В. Язєва, пропонують використати навіть так 

званий "ідеальний шторм", що постійно супроводжує євразійські об’єднавчі проекти на 

каталізатор інтеграційних процесів [1030, с. 19]. Все це є показником того, що політична 

складова інтеграційних процесів у регіоні Євразії завжди превалювала над економічною, 

оскільки Росія розглядала всі інтеграційні проекти не інакше як засоби досягнення своїх 

геополітичних цілей. Також РФ не приховує планів використання євразійської інтеграції 

як інструменту підвищення свого геополітичного статусу та забезпечення вищого рівня 

політико-економічного впливу в регіоні.  

Прикладом більш тісної інтеграції в межах СНД як наступного її етапу стало 

ЄврАзЕС, яке офіційно було створено відповідним Договором у жовтні 2000 р. у складі 

Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану [201]. Передбачалося, що нове 

інтеграційне об’єднання покликано на той час вивести євразійську "п’ятірку" на якісно 

новий рівень співпраці та перетворитися на справжнє ядро пострадянських інтеграційних 

процесів із товарообігом понад 1 трлн дол. У перші роки функціонування співтовариства 

було підписано Угоду про заходи доступу на ринки держав – учасниць МС товарів і 
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послуг із третіх країн від 6 жовтня 2000 р. [808], Протокол про порядок введення і 

застосування вивізних мит держав – учасниць МС від 22 травня 2001 р. [692] та Угоду про 

єдиний порядок експортного контролю держав – членів ЄврАзЕС від 28 жовтня 2003 р. 

[803].    

Утім, як показав досвід, уже на початковому етапі існування ЄврАзЕС 

зіштовхнулося із критичною різнорідністю країн-членів, розмаїтістю структур 

національних економік і схем реформування, а також суперечностями економічних 

стратегій і моделей розвитку, а головне – економічним домінуванням Росії. До того ж, 

жодна із держав-членів не збиралася узгоджувати свою зовнішньоекономічну політику з 

іншими членами співтовариства, що особливо стало помітним при обговоренні митних 

тарифів і перспектив вступу до СОТ держав – членів ЄврАзЕС [164, с. 63]. Саме в 

реалізації стратегії щодо СОТ повною мірою виразився відвертий економічний і 

торговельний диктат з боку РФ. Так, Росія остерігалася, що приєднання нових 

незалежних держав до СОТ завдасть удару по російських підприємствах через наплив 

якісніших товарів із Європи.  

Уже тоді не відкидалося також того, що в найближчій перспективі постане питання 

уніфікації зовнішньої політики учасників євразійських інтеграційних структур і 

створення відповідної посади відповідальної особи координації зовнішньої політики на 

кшталт Верховного представника ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки. У 

свій час тодішній заступник Генерального секретаря ЄврАзЕС С. Глазьєв стверджував, 

що "…ураховуючи своє системоутврююче положення в ЄврАзЕС, Росії необхідно 

створити механізм постійних консультацій із метою вироблення консолідованої позиції, 

яку Росія могла б представляти при формуванні міжнародних механізмів регулювання" 

[133, с. 30].  

Виходячи із зазначеної аналітики доцільно буде говорити про поглиблення як 

інтеграційних (зокрема й без участі Росії), так і дезінтеграційних процесів на 

пострадянському просторі, які дедалі стають відчутними, оскільки: 

– по-перше, на тлі розпаду колись єдиного політичного та економічного простору 

постають нові форми інтеграції;  

– по-друге, пострадянські країни, інтегруючись до євразійських структур, 

паралельно намагаються дедалі активніше вести самостійну економічну політику, 

надаючи перевагу торговельним відносинам із ЄС, Китаєм та іншими потужними 

геоекономічними центрами;  
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– по-третє, усі держави – учасниці євразійських інтеграційних структур 

висловлюють своє невдоволення їх асиметричністю у контексті рівноправної участі та 

захисту своїх національних інтересів.   

Підтвердженням цього, на нашу думку, були непоодинокі заяви з боку Білорусі 

щодо неефективності співпраці в межах ЄврАзЕС. Зрештою, Казахстан так само 

висловлював претензії до Росії щодо фактичної відсутності принципу рівноправ’я в 

доступі до інфраструктури національних ринків нафти та газу.   

Зі свого боку, у 2007 р. під час підписання в Душанбе Договору про створення 

єдиної митної території та формування МС, Росія заявила про свої наміри посісти 57 % 

голосів у майбутньому наднаціональному органі, тоді як Білорусі і Казахстану 

діставалося по 21,5 % голосів, що стало повним розчаруванням для Мінська й Астани. У 

зв’язку із цим, казахський лідер Н. Назарбаєв як під час офіційної зустрічі, так і після неї 

вкотре наголошував на дотриманні принципу рівності в реалізації євразійських 

інтеграційних проектів та актуалізував питання створення центрально-азійського 

економічного союзу з тим, щоб дозволити 50-мільйонному регіону створити власний 

самостійний ринок. Така заява Н. Назарбаєва є не інакше, як відповідь на надмірні амбіції 

Росії в інтеграційних об’єднаннях пострадянського простору [130]. Також варто додати, 

що у грудні 2015 р. відбулося підписання Угоди про розширене партнерство і 

співробітництво між ЄС та Казахстаном, а наступного року ЄС скасував санкції щодо 

Білорусі, яка, у свою чергу, веде діалог про спрощення візового режиму [300]. Тому 

прогнозуємо, що чим очевиднішою буде недоцільність вступу до євразійських інтеграцій 

через їх економічну неефективність від такого об’єднання та наростання політико-

економічного тиску Росії, тим більш доцільним буде розвиток економічних стосунків 

пострадянських країн з іншими організаціями на кшталт ЄС.    

Так, навіть імениті російські економісти, на кшталт того ж В. Язєва, зауважують, 

що упродовж докризових 2000–2008 рр. товарообіг між країнами-учасницями ЄврАзЕС 

зріс із 29 до 135 млрд дол або в понад чотири рази [1030, с. 20]. Проте таке збільшення 

відбулося саме за рахунок Росії, яка займає левову частку євразійського ринку й отримує 

більшість прибутку в ЄврАзЕС. Водночас саме на цей період припадає підвищення 

світових цін на енергоресурси та сировинну продукцію, експорт яких Росія постійно 

збільшувала. Зниження темпів економічного зростання як Росії, так і ЄврАзЕС було 

об’єктивно пов’язано з початком світової фінансової кризи. Про це, зокрема, свідчать 

цифри взаємного торговельного обігу ЄврАзЕС, який на перше півріччя 2009 р. становив 
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лише 17,5 млрд, що було на 40,8 % менше порівняно з аналогічним періодом 2008 р. [364]. 

При цьому спостерігалося різке зниження рівня взаємної торгівлі між найбільшими 

країнами Співдружності – Росією, Білоруссю та Казахстаном [918]. Зокрема, обсяг 

торгівлі РФ з Казахстаном та Білоруссю за зазначений рік зменшився на 42 %. Також 

знизився рівень припливу іноземних інвестицій до всіх учасників ЄврАзЕС, у тому числі 

в РФ на 30,9 % порівняно з першим півріччям 2008 р. До того ж, удвічі знизилися 

інвестиції до Росії з країн СНД [1031, с. 21–22].   

Отже, ставав дедалі зрозумілішим факт формального існування ЄврАзЕС, участь у 

якому практично ні до чого не зобов’язувала. За такої ситуації РФ із заснуванням 

ЄврАзЕС підтримувала створення ЗВТ, а згодом і єдиного економічного простору в межах 

МС з єдиною системою тарифікації мит і переходом на принцип стягування непрямих 

податків із "країни призначення". У підсумку, Росія, Білорусь і Казахстан, починаючи із 

2009 р., ухвалили рішення про необхідність формування тіснішого інтеграційного 

простору в межах ЄврАзЕС, який би дозволив у перспективі скасувати всі митні бар’єри.   

Зрештою, з липня 2010 р. все ж набрав чинності Митний кодекс і єдиний тариф на 

території Росії, Білорусі та Казахстану, який й ознаменував початок роботи МС як 

максимальної на той час форми інтеграції пострадянських країн [845, с. 122]. Однак, як 

з’ясовано автором, уже з перших днів роботи МС своє занепокоєння щодо різкого 

посилення російського впливу в новій організації висловила Білорусь. Мінськ домагався 

скасування мит на російські товари, особливо на нафту, від постачань якої залежить 

Білорусь, проте Росія так і не пішла назустріч країні-партнеру по союзу. До того ж, 

Білорусі не вдалося домогтися зниження цін на російський газ як для учасниці МС. Через 

розбіжності в ціновій політиці між РФ та Білоруссю перша навіть припинила постачання 

газу, мотивуючи несплатою боргів.    

Досить чітко тодішню ситуацію передавала одна з опозиційних білоруських газет, 

що характеризувала приєднання Білорусі до МС як "…злочин, який зробив цілу націю 

заручником імперської Москви, і та почала шантажувати Білорусь, цинічно вимагаючи 

нашу територію й економіку – без війни, – маніпулюючи залежністю від російських 

енергоресурсів" [845]. З тим, щоби вкотре показати Білорусі відсутність альтернатив і 

недопущення подібних випадів, Росія змусила Казахстан підписати Митний кодекс без 

Білорусі. Отже, РФ не приховувала свого прагнення нав’язувати в МС власні правила і 

норми та використовувати інтеграційні проекти як засоби посилення свого економічного 
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і політичного впливу на пострадянські республіки аж до встановлення цілковитого 

контролю в міру їх просування шляхом інтеграції [1294].   

Президент Д. Медведєв вкотре озвучив у 2011 р. пропозицію щодо зниження цін на 

газ для України з тодішніх 400 до 230 дол за 1 тис. м3 у разі згоди приєднання Києва до 

МС [1290]. Парадоксально, але Київ за часів президентства проросійського В. Януковича 

до 2013 р. підтримував європейський вектор і не поспішав зближуватися з МС, яке б 

суперечило встановленню ЗВТ та набуття Україною асоційованого членства в ЄС. Росія 

одразу ж запропонувала Україні приєднатися до МС, після того, як Брюссель відклав на 

невизначений час зустріч з українським лідером. Загалом же, обсяг торгівлі РФ із 

країнами Митного Союзу на 2012 р. становив близько 50 млрд дол., а сумарний обсяг 

зовнішньої торгівлі країн МС із третіми країнами був на рівні 913 млрд дол. Понад 80 % 

обсягу зовнішньої торгівлі МС того року припадало саме на РФ. Частка Білорусі і 

Казахстану в зовнішній торгівлі Митного Союзу становила 5 % і 14 % відповідно. 

Примітно, що основними покупцями товарів МС (понад 50 %) були країни ЄС. Частка 

МС в обсязі зовнішньої торгівлі ЄС становила 11 %, США – 13,8 %, Китаю – 13,3 % [12].  

Отже, Митний Союз почав функціонувати як форма міждержавної торговельно-

економічної інтеграції на пострадянському просторі. Зазначене об’єднання в межах 

ЄврАзЕС було першим реально функціональним інтеграційним об’єднанням на 

пострадянському просторі з єдиною системою тарифно-цінового і нетарифного 

регулювання, єдиною митною територією та єдиним митним законодавством щодо 

вільного пересування товарів, послуг, капіталу і робочої сили. При всьому можна 

стверджувати, що євразійські інтеграційні структури та МС, зокрема, користуються 

популярністю передусім в авторитарних країн. Так, окрім пострадянських автократій, про 

свій намір приєднатися до МС у 2013 р. оголосила Сирія та антидемократичний режим 

Б. Асада, який активно підтримується В. Путіним, а у 2015 р. своє бажання щодо 

приєднання до зазначеної організації висловив Туніс [1140]. Створення Митного Союзу, 

як і зрештою інших євразійських об’єднань, мало демонструвати здатність російського 

політичного режиму організовувати власний регіональний центр економічного зростання 

та брати участь у структурному переформатуванні світової економіки.  

Також Росія прагне координувати всі інтеграційні процеси, що відбувалися в межах 

пострадянського простору, шляхом узгодження своїх національних програм із 

програмами формування єдиного економічного простору. У зв’язку із цим пропонувалося 

навіть узгоджувати національне законодавство всіх учасників євразійських інтеграційних 
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структур. Таким чином, РФ особливо ретельно намагається контролювати доступ на 

євразійський ринок товарів з інших економічних інтеграційних структур, особливо з ЄС, 

а також відстоює введення єдиної зовнішньоторговельної політики, охоплюючи повну 

уніфікацію ввізних митних тарифів як необхідної умови створення МС.  

Упродовж останніх півтора десятка років частка внутріорганізаційної торгівлі в 

СНД скоротилася майже удвічі. У структурі експорту СНД 63 % припадає на мінеральні 

ресурси, тоді як у світовій торгівлі 70 % відводиться продукції обробних галузей. Попри 

заяви В. Путіна про перетворення МС на локомотив Євразійського співтовариства, частка 

товарного експорту Росії в МС становила тоді лише 7,4 % а імпорт – 5,7 %. Для 

порівняння, російська частка у зовнішньоторговельному обміні з ЄС досягала 50 %, тоді 

як з країнами СНД – 14 %, також імпорт у Росію із Китаю перевищив рівень імпорту із 

СНД. Частка ЄврАзЕС у зовнішній торгівлі РФ становить лише 8 %, тоді як країни СОТ – 

88 %. Остання імпортує із країн СНД у середньому 3 % високотехнологічної продукції, 

тоді як із Європи – 35 %, з інших країн світу – 62 % [164, с. 65]. Загалом же згідно звіту 

ЮНКТАД за 2015 р. у 2005–2014 рр. на країни ЄC в цілому приходилося біля 50 % як 

російського експорту, так і імпорту, тоді як на країни СНД припадало у середньому лише 

17 %. Проте варто зауважити, що рівень експорту РФ до ЄС у 2014 р. на фоні санкцій 

знизився до 24,7 %. Також, якщо бути точнішим відносно євразійських інтеграційних 

структур, то за цей період доля країн СНД у імпорті Росії скоротилася з 20,9 до 11, 9 %, а 

в експорті відповідно з 17,8 до 9,3 % [1349, p. 42, 60].   

Зважаючи на це, інтеграція на території колишнього СРСР є безперспективною 

через низький рівень економічного розвитку країн-членів, а пострадянський простір – це 

інтеграційний симулякр. Зазначені показники, попри все, є свідченням відсутності єдиної 

зовнішньоторговельної політики як у межах МС, так і поза ними. Тому згідно слів 

казахської дослідниці Г. Ібрагімової, справдилися песимістичні прогнози щодо 

торговельно-економічних втрат Казахстану і Білорусі після їх вступу до євразійських 

інтеграційних структур, тоді як оптимістичний сценарій щодо забезпечення додаткового 

приросту ВВП від участі цих країн у МС на 15 % не підтвердився [262]. Зрештою лише 

від зближення з іншими інтеграційними структурами поза пострадянським простором 

Білорусь та Казахстан зможуть отримати для розвитку своєї економіки більше, ніж від 

участі в євразійських структурах.    

Досить вичерпну картину щодо торговельно-економічної ситуації у МС дала свого 

часу аналітична група "Да Вінчі АГ". За висновками її експертів, зі створенням МС, уже 
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упродовж 2012 р. темпи зростання обсягів взаємної торгівлі його учасників скоротилися 

втричі – із 30 до 9 %, а власне обсяги торгівлі у межах МС знизилися на 9,9 % порівняно 

з попереднім роком. Останнє частково пояснюють низьким рівнем конкурентності 

несировинної продукції. Зважаючи на це, створення МС не позначилося на 

диверсифікації економіки країн-членів. Більше того, в експортних операціях усередині 

МС продовжують домінувати сировинні товари, ціна на які залишається невисокою та 

має тенденцію до зниження. Росія ж намагається утримувати монополію на постачання 

енергоресурсів у межах МС. Прикладом тому є те, що Білорусь так і не змогла домогтися 

імпорту казахської нафти, у чому був зацікавлений і власне сам Казахстан. Складається 

ситуація, що Білорусь і Казахстан у межах МС та інших євразійських об’єднаннях дедалі 

більше починають відігравати роль сировинних придатків Росії. Найбільшу вигоду від 

МС отримали саме російські ФПГ, орієнтовані на сировинні ресурси. Формат МС не 

дозволяє забезпечити рівномірний розвиток усіх учасників цього об’єднання. МС 

перетворюється на напівзакритий ринок для товарів, вироблених переважно в Росії, 

питома вага якої у взаємній торгівлі МС становила 65,1 % на 2012 р. [846].    

Загалом же, на тлі підвищення цін у межах МС обсяг взаємної торгівлі країн-членів 

тільки упродовж 2012–2013 рр. скоротився із 67,9 до 64,1 млрд дол [12]. До всього 

додалося уповільнення й стагнація російської економіки, що різко позначилося на 

економічному стані партнерів по МС. Так, у 2012 р. темпи зростання російського ВПП 

знизилися із 4,3 до 3,4 %, (а у 2015 р. вони взагалі стали фактично нульовими, оскільки 

російську економіку охопила рецесія – О.К.). Загалом же, як ми знаємо, сукупна частка 

країн із найвищим рівнем взаємної інтеграції, якими є Росія, Білорусь і Казахстан, 

становить у світовому ВВП нині лише 3 %, тоді як ЄС – 25 % [846].    

Черговий проект ЄЕП був свого роду реакцією РФ на проект ЄПС (Європейська 

політика сусідства), що була започаткована у 2003 р. та покликана була забезпечити 

створення на південь та схід від кордонів ЄС зони стабільності, миру й добробуту шляхом 

поглиблення відносин із сусідніми країнами. Далі варто відзначити, що задля лібералізації 

зовнішньоекономічних відносин та забезпечення колективного протекціонізму за межами 

МС 9 грудня 2010 р. було підписано Декларацію про створення Єдиного економічного 

простору у складі Росії, Білорусі та Казахстану, що передбачала вищий рівень інтеграції, 

вільне пересування товарів, послуг, капіталів, робочої сили і ведення узгодженої 

макроекономічної політики. З 1 січня 2012 р. після рішення Вищої євразійської 

економічної ради набрали чинності документи про ЄЕП (17 базових угод), із чим 
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організація юридично оформила свій статус [490]. Запроваджувався спільний ринок, який 

окрім пострадянської трійки з 2014 та 2015 р. поширився й на Вірменію та Киргизстан – 

відповідно після вступу їх до МС та ЄАЕС.   

Усе ж суперечності між Росією та іншими учасниками МС і ЄЕП щодо економічної 

та політичної складових діяльності організацій посилювалися. Зокрема, із критикою 

діяльності МС і ЄЕП постійно виступав президент Казахстану Н. Назарбаєв, особливо 

щодо намірів РФ використовувати дані організації як засіб реалізації 

зовнішньополітичних цілей на пострадянському просторі. Попри те, що у 2006 р. 

Н. Назарбаєв підтримав ідею "різношвидкісної" інтеграції, уже наприкінці 2013 р. він 

заявив про недоцільність існування двох паралельних організацій – МС та ЄврАзЕС, а 

тому запропонував розпустити ЄврАзЕС [561]. Згодом, під час одного з виступів, 

Н. Назарбаєв наголосив, що Казахстан залишає за собою право виходу з будь-якої 

організації, у разі загрози його суверенітету. Водночас Казахстан домагався від Росії 

дозволу на експорт власного газу до Європи через російські трубопроводи без сплати 

відповідних мит. Значні розбіжності простежуються також між Росією та її, здавалося б, 

найближчим союзником – Білоруссю як в економічній, енергетичній, так і безпековій 

сферах [327].   

Отже, вищеподані факти та цифри дають автору підстави стверджувати про 

розмитість торговельно-економічного простору Євразійської співдружності. Приміром, 

ринок експорту енергоресурсів простягається далеко за межі євразійських інтеграційних 

структур, а тому зближення їх учасників часто підмінялося нездоровою конкуренцією. 

Загалом лише енергоносії та продукція металургії до певної міри витримують 

конкуренцію на світових ринках. Усе це дозволяє країнам СНД, які мали у своєму 

розпорядженні значні поклади нафти та газу, шукати нові ринки збуту. Уже зі створенням 

ЄврАзЕС стало зрозумілим, що відбувається активна переорієнтація експортних 

товаропотоків із пострадянського простору в бік таких геоекономічних центрів, як США, 

ЄС, Китай, країни Південно-Східної Азії тощо. Більше того, домагання від Росії більших 

прав у рамках євразійських структур може відкрити шлях до відносної рівноправності 

всіх реальних і потенційних учасників таких об’єднань. Помітними є заяви про право 

виходу з євразійських організацій та поступове згортання економічної співпраці з Росією 

тих країн-членів, які зазнають економічного тиску і шантажу з її боку.    

Найбільш тісним щаблем інтеграції на пострадянському просторі покликаний був 

стати СДРБ. Стартом до формування утворення було проголошення у квітні 1996 р. 
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створення Союзної спільноти Росії та Білорусі. Ключовими документами, що юридично 

закріпили початок створення СДРБ став "Договір про Союз Білорусі і Росії" від 2 квітня 

1997 р. (який втратив чинність) [198] та "Договір про створення союзної держави" від 8 

грудня 1999 р. [197]. Утім, зазначений Договір був переважно символічним і не мав нічого 

спільного з реальною інтеграцією двох країн, основи якої тільки закладалися. Цього ж 

року було ухвалено закон "Про громадянство Союзної держави". Були навіть створені 

союзні органи влади [952]17 . Зрештою передбачалося формування спільного політико-

економічного, правового, митного, валютного та гуманітарного простору. Беручи до уваги 

останнє, автор переконаний, що РФ мала на меті перетворити Білорусь на кілька 

федеральних об’єктів, об’єднаних в Білоруський федеральний округ, що означало б повну 

інкорпорацію Білорусі та повне знищення її суверенітету.   

Білорусь є надто економічно залежною від Росії, на яку загалом припадає 45 % 

білоруських товарів, а значна кількість білоруських підприємств і цілих ключових галузей 

промисловості належить саме Росії. Разом із тим безпекова сфера є ключовим 

компонентом російсько-білоруського геополітичного тандему, оскільки РФ здійснює 

інтеграцію з Білоруссю також через об’єднання оборонних структур. Зважаючи на це, 

американський політолог Я. Бугайські зауважує, що для Росії Білорусь має таке ж 

виняткове геополітичне значення, як й Україна, а союзницькі відносини між Москвою та 

Мінськом є російським стратегічним імперативом у контексті ліквідації перспектив 

Балто-Чорноморської спільноти східноєвропейських країн, здатної ізолювати західний 

геостратегічний вектор Москви [1079, p. 88]. Утім, політичні трансформації в Білорусі ще 

більше скоротять геополітичний простір Гартленда та змістять кордони Росії на схід від 

Калінінградського анклаву. З огляду на це для РФ першочергове завдання – утримання 

Білорусі у площині свого геополітичного поля [767, с. 230].  

У свою чергу Білорусь, не поспішає здавати власний суверенітет сусідній державі, 

про що свідчать тривалі дискусії між білоруським та російським керівництвом щодо 

формату майбутнього союзу. Також досить стриманою є власне реакція оточення 

О. Лукашенка, не кажучи вже про опозиційні сили. Зрештою, як виявилося, остаточного 

юридичного оформлення зазначеного об’єднання так і не відбулося, оскільки такий союз 

існує лише de-facto. Як наголошує британський учений А. Даніловіч, процес створення 

                                                 
17Союзницькими органами СДРБ стали: Вища державна рада, двопалатний парламент, Рада міністрів, 

суд, Рахункова палата Союзної держави. Бюджет СДРБ формується на основі щорічних відрахувань 

Росії і Білорусі.  
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СДРБ є досі незавершеним через низку суперечностей, викликаних неготовністю обох 

сторін до такого інтеграційного суб’єкта, зокрема до заснування єдиного валютного 

простору російського рубля [1103].   

Окрім усього, союз Росії і Білорусі не має офіційного статусу міжнародної 

організації. Проте, незважаючи на незавершеність оформлення союзу, варто визнати, що 

в умовах геополітичної реструктуризації пострадянського простору Білорусь усе ж 

залишається чи не єдиним ідеологічним послідовником і союзником Росії, а модель 

організації влади останньої є фактичною копією російських авторитарних інституцій 

[489]. Утім, можемо констатувати, що інкорпорація Білорусі до РФ через СДРБ не 

відбулася, а всі подальші кроки щодо "мирного захоплення" Білорусії чимдалі 

наштовхуватимуться на опір Мінська та стануть ще однією точкою невиправданості 

російської геостратегії на пострадянському просторі. Тому актуальним як для Білорусі, 

так і інших пострадянських країн, зокрема й найтісніше інтегрованих з Росією у межах 

євразійських об’єднань є вироблення стратегії зниження, а в перспективі й позбавлення 

економічної залежності від РФ.    

Варто стверджувати, що Білорусь зайняла досить вигідну для себе позицію, 

оскільки як учасниці практично всіх євразійських структур та маючи преференції на 

дешеві російські енергоносії, цій державі вдалося побудувати доволі стійку модель 

економіки, яку можна умовно віднести до соціалізму білоруського зразка. Тож для 

О. Лукашенка союз із Росією є необхідним для отримання дешевих енергоресурсів та 

забезпечення тривалого та відносно динамічного економічного зростання.  

Маючи також союзницькі умови взаємовідносин, РФ вимушена дотувати 

білоруську промисловість знижками на природний газ на знак "вдячності" за лояльність 

до Москви. У підсумку, Білорусь є радше додатковим тягарем для російської економіки, 

аніж партнером по економічній інтеграції пострадянського простору. Таку ситуацію 

пояснюють хоча б тим, що Росія втрачає значний відсоток коштів від експорт газу до 

Білорусі за зниженими цінами, які є значно нижчими за ринкові. Знижуючи ціни на 

природний газ, Росія тим самим дотує машинобудування Білорусі, яке по суті є 

локомотивом її економіки [834].   

Остаточна реалізація російсько-білоруського проекту надто обмежується 

небезпекою втрати суверенітету Білоруссю з подальшим її перетворенням на 

федеральний суб’єкт. Наприкінці січня 2015 р. президент Білорусі на прес-конференції 

для білоруських і зарубіжних ЗМІ підкреслив важливість незалежності країни, у тому 
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числі і від "русского мира" [532]. Варто додати, що згідно із соціологічним опитуванням 

Білоруського незалежного інституту соціально-економічних та політичних досліджень, 

якщо на 2001 р. за об’єднання Білорусі з Росією висловилось 80 % респондентів, то у 2011 

р. кількість таких скоротилася до 31,4 % [770].   

Виходячи з даного аналізу можемо стверджувати про несприйняття ідеї злиття 

Білорусі з Росією білоруським суспільством, що є прямим шляхом до повної втрати нею 

суверенітету. Зрештою, розглянуте союзне об’єднання було необхідне насамперед 

російському керівництву задля утримання в орбіті свого найближчого економічного 

партнера і політичного союзника – Республіки Білорусь. Хоча близько 2/3 білорусів 

ставляться позитивно до В. Путіна, а їх лідер досить вміло лавірує між РФ та Заходом, 

отримуючи при цьому економічні та політичні дивіденди від обох сторін. При всьому, 

варто визнати, що досить значним важелем "м’якого впливу" РФ на Білорусь залишається 

Білоруська православна церква (Білоруський екзархат Московського патріархату), яка є 

домінуючою та охоплює превалюючу більшість віруючих даної країни.    

Отже, досвід ЄврАзЕС, МС, ЄЕП як загалом і СНД, показали досить низький 

ступінь готовності учасників до всеосяжної інтеграції, оскільки лише окремі 

пострадянські країни виявили таке зацікавлення, переважно мотивоване збереженням 

авторитарних режимів управління, отриманням ними дешевих кредитів та енергоресурсів, 

що по суті означало дотування економік країн-членів названих об’єднань. Автор 

переконаний, що євразійське співтовариство, а також МС та ЄЕП мали тимчасовий 

характер та були необхідні Росії як підготовка до наступного етапу інтеграції вже в межах 

ЄАЕС, що став черговим інтеграційним кроком РФ у бік відновлення цивілізаційних, 

історичних, соціокультурних, геополітичних та господарських зав’язків на території 

колишнього СРСР, а разом із ними й остаточного закріплення геополітичного впливу Росії 

на пострадянських теренах. При всьому саме геополітичні амбіції РФ щодо відновлення 

тотального контролю над пострадянським простором врешті відштовхують реальних та 

потенційних членів євразійських економічних структур від подальшої в них участі.   

Варто також констатувати, що євразійські інтеграційні проекти навряд чи коли-

небудь стануть альтернативою ЄС, що свідчить про практичну вичерпаність 

інтеграційного потенціалу пострадянського простору. Зважаючи на це, усі спроби 

різнорівневої та "різношвидкісної" його інтеграції показали, що будь-якого прогресу в 

цьому напрямі не спостерігається. Проєвропейська позиція сучасної української еліти 
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зводить практично нанівець реалізацію бажаного для РФ інтеграційного проекту в межах 

ядра пострадянської четвірки: Росії, Казахстану, Білорусі й України.  

Новим і поки найвищим ступенем пострадянської інтеграції став ЄАЕС як 

геополітичний проект Російської Федерації. Ідейним натхненником ЄАЕС був, як відомо, 

лідер Казахстану Н. Назарбаєв [608]. Загалом ЄАЕС став кроком до створення союзу 

більшості колишніх радянських республік з подальшим оформленням його політичної 

правосуб’єктності на світовій арені. Все це підтверджує стратегію В. Путіна щодо 

відродження СРСР, про що він зокрема відзначав в інтерв’ю газеті "Известия": "Маємо 

надію, що до нас долучаться й інші країни, насамперед країни СНД" [700]. Отже, РФ мала 

принаймні далекосяжну стратегію щодо геополітичного переформатування всього 

пострадянського простору у межах Євразійського союзу як найвищого рівня інтеграції. 

Більше того, необхідною умовою пострадянської інтеграції є трансформація зовнішніх 

просторів євразійських країн у єдиний внутрішніх простір у межах ЄАЕС.  

Саме пострадянський вектор РФ є основою так званого євразійського чи "третього 

шляху" – альтернативний як Заходу, так і Сходу. Старту такого об’єднання було 

присвячено тираду російського президента В. Путіна, виголошену у 2011 р., що стала 

відправною точкою оформлення союзу. У своїй промові російський лідер іменував 

створення ЄАЕС "…не інакше як новим інтеграційним проектом для Євразії. Також 

ЄАЕС, як відкритий проект для всіх географічно близьких учасників, має стати одним із 

ключових геополітичних гравців і центрів глобального розвитку" [547]. Зрештою, 

концепція ЄАЕС передбачала створення на основі гармонійної спільноти економік 

трансконтинентального інтеграційного "мосту", який би з’єднав Європу й АТР та у 

перспективі став би одним із полюсів сучасного світу [547]. СНД ж залишалася при цьому 

інструментом збереження та підтримки діалогу на пострадянському просторі між РФ та 

тими країнами, які ще не готові до вступу в ЄАЕС.   

У перспективі ЄАЕС покликаний замістити собою СНД та стати ядром майбутньої 

інтеграції потенційних його учасників. Окрім економічної складової євразійських 

інтеграційних процесів, В. Путін (й у першу чергу) зважає і на політичну та геополітичну 

складову, що означає закладення підвалин стратегії та процесу майбутньої інтеграційної 

моделі з перспективою створення наднаціонального цивілізаційного утворення як 

своєрідної альтернативи ЄС [232]. Водночас реалізацію доктрини ЄАЕС загалом 

підтримують китайські політичні кола, вважаючи при цьому реінтеграцію 
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пострадянського простору об’єктивною необхідністю за умов прискореної глобалізації і 

регіональної інтеграції, наростання фінансової кризи тощо [1012].  

Помітним фактом є те, що на конференції в Дубліні від 6 грудня 2012 р. тодішня 

держсекретар Г. Клінтон зробила заяву про "рерадянізацію" регіону (тобто реінтеграцію 

пострадянського простору). "Це не буде іменуватися саме так... Це буде називатися 

Митним союзом, Євразійським союзом. І головна ціль США уповільнити чи запобігти 

зазначеним процесам" [1089]. Такими словами вона акцентує на тому, що США будуть 

протистояти створенню нової версії Радянського Союзу як і, зрештою, "рерадянізації" 

простору колишнього СРСР, особливо після того, як В. Путін втретє повернувся у крісло 

президента у 2012 р.     

Офіційно ЄАЕС розпочав роботу в січні 2015 р. з набранням чинності Договору 

про створення однойменної організації на базі МС та ЄврАзЕС із юридичним їх 

заміщенням [195]. Тодішній голова Держдуми РФ Б. Гризлов не приховував, що Росія 

намагатиметься перетворити ЄАЕС на окремий суб’єкт міжнародного права, що de-facto 

означатиме початок геостратегічної "реанімації" СРСР на пострадянському просторі, 

завуальовану економічною реінтеграцією. Отже, Росія "розраховує створити окремий 

центр впливу майбутньої багатополярної системи і вести діалог у міжнародних 

структурах не від РФ, а зрештою від імені новоствореного ЄАЕС" [169]. Ідеться, 

передусім, про можливість укладання договорів між ЄАЕС та іншими міжнародними 

організаціями чи державами. Зокрема, у проекті Концепції стратегічного розвитку 

Російської Федерації до 2050 р. відзначено, що створення євразійського 

континентального союзу на противагу атлантичному, стало б підставою для 

унеможливлення мондіалізму як напряму подальшого цивілізаційного розвитку [426]. 

Отже ЄАЕС у планах Росії має трансформуватися у стратегічний і геополітичний блок, 

який за параметрами більший від звичайної держави [900, с. 43]. У центрі такого 

об’єднання, звісно ж, має бути Росія. ЄАЕС надасть їй змогу забезпечити досягнення 

статусу одного з полюсів сучасного світопорядку та сприяти можливості повноцінної 

конкуренції на світових ринках товарів і послуг отримати численні вигоди від ролі 

трансконтинентального "мосту". Новий інтеграційний проект у Євразії покликаний стати 

єдиним неподільним організмом у військово-стратегічному значенні, а в політичному 

контексті становитиме "конфедерацію великих просторів" [140, с. 21].  

До складу нового об’єднання, окрім "традиційної трійки" – Росії, Білорусі та 

Казахстану як пострадянського інтеграційного ядра, приєдналася Вірменія та Киргизстан. 
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Зрештою, Таджикистан також має певні наміри щодо вступу до новоствореного клубу 

пострадянських диктаторів. Таким чином, своє прагнення приєднатися до ЄАЕС 

виразили ті пострадянські країни, які найбільшою мірою геополітично й економічно 

залежать від Росії. Однак за приєднання до ЄАЕС у 2015 р. висловилася навіть охоплена 

громадянською війною Сирія, про що зокрема заявив її тодішній прем’єр-міністр Ваїль 

аль-Халькі [659].   

Російсько-китайське зближення, як стверджує Д. Тренін, сприятиме утвердженню 

концепції "Велика Азія" (що прийшла на зміну концепції "Великої Європи" від Лісабона 

до Владивостока) з метою кооперації енергетичних та інфраструктурних інтересів РФ та 

КНР у напрямку від Шанхаю до Петербургу [874]. Ще один проект "Велика Євразія" 

розглядається у якості спільного поля економічної, логістичної, інформаційної співпраці, 

миру та безпеки від Шанхаю до Лісабона та від Делі до Мурманська. Географічно даний 

проект покликаний охоплювати країни, що входять до ШОС, ЄАЕС, АСЕАН, а також 

держави, які потенційно будуть залучені до ініціативи інфраструктурно-логістичного 

проекту "Один пояс, один шлях" як найбільшого проекту Китаю, що передбачає участь 

близько 70 держав, включаючи Туреччину, Іран, Ізраїль, Єгипет тощо [237]. Таку 

стратегію Китаю варто розцінювати не інакше як заявку на лідерство в Євразії, що як 

відомо фактично дорівнює глобальному лідерству. Разом з тим, як вважає С. Караганов, 

до "Великої Євразії" передбачається входження й нового економічного простору, який 

буде формуватися в міру реалізації Регіонального всеосяжного економічного партнерства 

(RCEP), що просувається Китаєм та АСЕАН за участю Індії, Японії і Південної Кореї 

(всього 16 держав) [312].   

На думку автора, трансконтинентальний проект "Один пояс, один шлях", у разі 

його реалізації, складе потужну економічну та інфраструктурну конкуренцію ЄАЕС, так 

як сухопутна його лінія має проходити територією Казахстану й Білорусі – ключових 

учасників російських інтеграційних проектів. Виходячи з цього Пекін спрямує значні 

інвестиції в інфраструктуру даних країн. До того ж у КНР фінансові можливості на багато 

порядків вищі аніж у РФ. Варто згадати, що вже сьогодні Китай активно інвестує в 

промисловість та сільське господарство Білорусі. Знаковим у цьому плані є створення 

китайсько-білоруського індустріального високотехнологічного парку (особливої 

економічної зони) "Великий камінь", покликаного зробити Білорусь однією з вузлових 

платформ проекту "Один пояс, один шлях". Мінськ же зі свого боку розглядає економічне 

співробітництво з Пекіном як засіб зменшення своєї торговельної та економічної 
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залежності від Москви. Все це є свідченням трансформації зовнішньої політики Білорусі 

у бік багатовекторності та спроб поступового виходу із геополітичного фарватеру РФ, а 

тому геостратегія останньої навіть на пострадянському просторі починає зазнавати 

невдач.  

Політексперти дедалі частіше починають говорити про посилення позицій Китаю 

в ЦА та його політику "м’якого" витіснення Росії з регіону. Останнє відбувається також 

на тлі того, що стагнація російської економіки під тиском західних санкцій послаблює 

вплив Москви в ЦА [1168]. Одне із ключових місць у регіоні Китай, так само як Росія, 

відводить Казахстану, який претендує на те, щоб стати ще однією (поряд з Росією) 

інтеграційною ланкою між Заходом і Сходом, оскільки вважається географічним центром 

Великої Євразії18.   

Ще у 2009 р. китайські банки виділили Казахстану кредитів на 13 млрд дол у різних 

сферах економіки, а станом на початок 2016 р. в Казахстані вели свою діяльність 668 

китайських компаній, що на 35 % більше, порівняно з 2013 р. Найбільша кількість 

китайських фірм і компаній зареєстровані саме у сфері торгівлі і будівництва. За даними 

китайського експерта Ю Біна, прямі інвестиції Китаю до Казахстану на 2015 р. склали 

23,6 млрд дол, з яких біля 18 млрд припало на енергетичний сектор. З 2009 р. відбувається 

постачання газу до Китаю у обсязі біля 140 млрд м3 з Киргизстану, Узбекистану та 

Туркменістану через трубопровід "Центральна Азія–Китай" [1363, p. 124]. Крім того 

встановлено, що у 2016 р. було укладено доволі перспективний план сполучення 

інфраструктурної магістралі "Один пояс, один шлях", яку реалізує Китай спільно з 

казахською програмою "Нурли Жол". Водночас Китай, на наше переконання, намагається 

реалізовувати в Казахстані інші логістичні проекти та транспорті коридори, а також 

створювати нові робочі місця через реалізацію інвестиційних програм щодо створення 

нових виробництв. З цього видно, що Казахстан і надалі намагатиметься якомога більше 

зменшувати економічну, а надалі й політичну залежність від Росії, балансуючи її вплив за 

рахунок зближення з Китаєм, США та ЄС у рамках диверсифікації своєї зовнішньої 

політики в Євразії.     

                                                 
18Примітно, що китайські компанії розробляють в ЦАР чисельні нафтогазові родовища, а місцева 

влада активно лобіює інтереси КНР, прагнучи укласти масштабні угоди з видобування 

енергоресурсів та облаштування транзитної інфраструктури. До того ж, Китай підписав низку 

двосторонніх енергетичних угод з Казахстаном, Узбекистаном та Туркменістаном. Такий стан речей 

підтверджує наміри Китаю щодо диверсифікації імпорту енергоресурсів за рахунок країн ЦА, що 

тим самим знижує статус Росії як головного постачальника енергоресурсів до КНР.  
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Загалом, Китай через інвестування в розробку центральноазійських родовищ має 

змогу регулювати диверсифікацію споживання природного газу. Зокрема Пекін 

контролює 30 % видобування нафти в Казахстані, який, у свою чергу, перетворюється на 

надійного постачальника енергоресурсів, ставлячи тим самим під сумнів економічну 

доцільність реалізації спільного російсько-китайського енергетичного проекту "Сила 

Сибіру" [326]. Водночас жвавий геостратегічний інтерес до регіону виявляє і такий 

потужний регіональний гравець як Індія в контексті налагодження імпорту 

енергоресурсів з Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану та Казахстану. Помітну 

увагу до ЦА проявляє Індія. Зокрема політична вага Індії зросла після її заяв про оренду 

авіабази "Айні" в Таджикистані. Не менший інтерес до ЦА демонструє Пакистан, про що 

свідчить підписання серії дво- та багатосторонніх договорів. Зрештою, як вже йшлося, 

пострадянським країнам з тим, щоби позбавитися або зменшити політико-економічну 

залежність від Москви варто розвивати альтернативні шляхи економічної та інтеграційної 

співпраці. Як приклад, нами проаналізовано співпрацю Казахстану і Білорусі з Китаєм.    

На думку автора, одним із сценаріїв зіткнення геостратегічних інтересів РФ та КНР 

може бути розподіл сфер впливу в ЦА, межі яких не обов’язково співпадатимуть з 

кордонами центральноазійських країн. Найвірогідніше РФ буде забезпечувати свій вплив 

в ЦА через безпекові механізми, зокрема завдяки ОДКБ та частково ШОС, тоді як Китай 

буде робити ставку на геоекономічну складову – просування інвестицій, запровадження 

спільних економічних проектів та надання вигідних кредитів країнам цього регіону. До 

того ж, як відомо, ще одним потужним гравцем в Центральноазійському регіоні є США, 

а тому зрештою Росія може отримати роль балансира геополітичної та геоекономічної 

конкуренції у рамках трикутника "Пекін – Москва – Вашингтон" та на фоні китайсько-

американського геополітичного суперництва.    

Погоджуємось із думкою М. Гарпена, який констатує, що попри твердження 

ідеологів євразійства, які бажають бачити в ЄАЕС Туреччину, Шотландію, Нову Зеландію 

і В’єтнам, помірну зацікавленість у приєднанні до ЄАЕС виявили переважно країни з 

авторитарною формою правління [932, с 120]. Так, Білорусь і Казахстан тісно пов’язані з 

РФ у межах раніше створених євразійських інтеграцій і зацікавлені у стабільному 

власному розвитку та безпеці. Зазначена зацікавленість насамперед полягає в отриманні 

дешевих енергоносіїв Білоруссю. У свою чергу, Казахстан і Киргизстан виявляють 

інтерес щодо отримання дешевих кредитів та іншої допомоги на пільгових умовах, а 

також сподіваються на можливість здобути вихід на зовнішні ринки [276, с. 77]. Усе це 



218 

Росія намагається максимально використати у своїх інтересах. Зокрема відоме видання 

"Financial Times" приводить слова аналітика однієї із західних консалтингових фірм 

Л. Геворгян, які досить чітко передають застосування Москвою енергетичного важеля 

впливу щодо своїх пострадянських партнерів: "Росія буде тримати Білорусь під 

крапельницею. За рахунок постачання енергоресурсів зі знижками вона буде давати 

Білорусі достатньо, щоб її економіка трималася на плаву, але недостатньо для того, щоби 

Лукашенко осмілів і почав кидати виклики Росії" [1077].   

Водночас мотивом входження Білорусі до ЄАЕС є витримка балансу між ЄС і 

Росією, а Казахстан, у свою чергу, намагається знайти противагу Китаю, вплив якого 

дедалі більше посилюється в Середньоазійському регіоні. Вірменія зацікавилася 

проектом нової інтеграції насамперед через "…розрахунок заручитися підтримкою 

Москви в перспективі врегулювання нагірно-карабаського конфлікту з Азербайджаном, 

хоча Росія й акцентувала на приєднанні Вірменії до ЄАЕС без Нагірного Карабаху. 

Позиція Киргизстану була продиктована насамперед складною економічною ситуацією 

та прагненням отримати від Росії допомогу в розмірі 1,7 млрд дол в обмін на вступ 

Киргизстану до союзу" [1116]. До того ж, Киргизстан зберігає занепокоєння опинитися в 

ізоляції в умовах посилення економічного тиску з боку Китаю. Росія зі свого боку 

дозволила імпортувати Киргизстану дешеву китайську продукцію для внутрішнього 

споживання за попередніми митними ставками, що можна розцінити як своєрідний 

підкуп Киргизії. У той же час РФ експортує Киргизстану на безмитних умовах дешеву 

нафту, списує борги тощо. Разом із тим, за даними Світового банку, грошові перекази з 

РФ від заробітчан досягають понад 30 % ВВП Киргизстану, що є ще одним додатковим 

важелем впливу Росії на Бішкек [1116].    

Тому можна стверджувати, що Киргизстан дедалі більше перетворюється на 

геополітичного та геоекономічного клієнта Москви. Попри все, таку стратегію Росії 

можна вважати лише частково успішною, оскільки досягши значних успіхів у втягненні 

Киргизстану у свою геополітичну орбіту, вона змушена витрачати додаткові ресурси на 

фактичне утримання цієї бідної центральноазійської країни. Тим паче, у віддаленій 

перспективі Киргизстан також може дедалі переорієнтовуватись на Китай, який може 

запропонувати більше інвестицій, кредитів та фінансової допомоги, аніж РФ. Все ж, 

говорячи про ЄАЕС, варто наголосити, що грошові перекази з Росії як ключової держави 

цієї організації формують значний відсоток доходів країн ЦА та Південного Кавказу, що 

разом з транспортними послугами РФ у цих країнах все ще залишаються значними 
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важелями її геополітичного впливу. Заробітчани, які приїздять до Російської Федерації з 

країн СНД окрім того, що отримують роботу та забезпечують значний відсоток доходу 

своїх країн, так чи інакше паралельно зазнають впливу російської культури, що формує в 

них у майбутньому толерантне ставлення до Росії та її політики як великої держави. За 

різними підрахунками в Росії працює близько 7 млн трудових мігрантів з пострадянських 

країн. Серед країн, у яких найбільшу частку їх ВВП формують перекази від трудових 

мігрантів, варто назвати: Молдову (понад 20 %), Киргизстан (близько 30 %), Таджикистан 

(понад 45 %). Значним засобом м’якого впливу в країнах пострадянського простору є 

російські туристи, які віддають перевагу у подорожах поки що саме цьому регіону.   

В цілому ЄАЕС має виступати для Росії в ролі геостратегічного балансиру в умовах 

наростання геополітичної конкуренції за Євразію між провідними центрами світового 

впливу, як от: США та КНР [80, с. 85]. Ураховуючи зазначене, можна стверджувати, що 

задля успішності інтеграційної політики на пострадянському просторі РФ демонструвала 

намагання витримати баланс між двома ключовими векторами її зовнішньої політики. Не 

менш важливим для Росії було питання геополітичного вибору країн пострадянської 

Євразії, який пролягає між ЄС, НАТО, США і Китаєм.   

Дискурс російського політістеблішменту концентрується довкола можливості 

початку завершення існування американського монопольного домінування у світі після 

створення ЄАЕС та зближення його з Китаєм та Індією. Звісно, така стратегія РФ 

видається поки що ілюзорною. Не погоджуємося також із твердженням британського 

експерта Г. Рахмана, який наголошує, що для Росії, яка всіма силами доводить 

виключність права на власну сферу геополітичного впливу, зазначене союзне утворення 

(ЄАЕС) переважно покликане слугувати своєрідним засобом підпорядкування більшої 

частини території колишнього Радянського Союзу, що, зрештою, надасть можливість 

стати противагою впливу ЄС [1273]. Виходячи з цього, можемо продовжити власну думку, 

що євразійська модель інтеграції в рамках ЄАЕС далека від потреб запитів 

пострадянських країн, а тому досі залишається малопривабливою, особливо для тих, які 

обрали європейський та євроатлантичний шлях свого інтеграційного поступу та 

відчувають нині на собі тиск Росії.    

Зауважимо, що ЄАЕС відповідно до стратегії Росії також має стати перехідним 

інтеграційним об’єднанням на шляху створення до 2025 р. політичного об’єднання – 

Євразійського союзу (ЄАС) [234]. Євразійський союз передбачає конфедеративне 

об’єднання всіх держав пострадянського простору й у віддаленій перспективі країн 
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Східної Європи як "історичної" частини Російської імперії з єдиним політико-

економічним, митним, культурним і гуманітарним простором. Проте навіть нинішні 

учасники висловили своє небажання/неготовність щодо участі у створенні 

наднаціонального об’єднання, яким може стати Євразійський союз та виступають за 

збереження власного суверенітету [302].    

Варто додати, що ЄАЕС, як і всі попередні євразійські проекти, не сприяв 

торговельно-економічному зростанню держав-членів. Приміром, зовнішній товарообіг 

ЄАЕС із третіми країнами за дев’ять місяців 2016 р. скоротився на 17,2 % або до 

361,7 млрд дол порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Така ситуація була 

зумовлена насамперед здешевленням на світовому ринку нафти та сировинної продукції, 

що свідчить про фактичну безперспективність Союзу як торговельно-економічного 

об’єднання [89].    

На основі проаналізованого доходимо думки, що спад російської економіки бодай 

на кілька відсотків провокує прямо пропорційне зниження динаміки зростання економік 

членів ЄАЕС. Вважаємо, що обвал курсу рубля в Росії в поєднанні зі складною 

економічною ситуацією автоматично вплинув на ситуацію в Білорусі та Казахстані, де 

інфляція у 2014 р. досягла 16 % і 7 %, відповідно. На наше переконання, ці країни 

висловлюють помірковану невдоволеність російською політикою. Особливо їхня 

насторога виявилася під час гібридної експансії РФ проти України, коли Астана та Мінськ 

поряд із Пекіном висловилися за територіальну її цілість і тим самим негласно 

відмовилися підтримувати Росію в її експансіоністській політиці. Така ситуація ставить 

під цілковиту загрозу весь проект Євразійського союзу. Загалом, у зв’язку з погіршенням 

економічної ситуації в Росії "купувати" лояльність Білорусі та Казахстану через надання 

додаткових пільг на енергоносії буде дедалі складніше. Зважаючи на це, Казахстан та інші 

країни ЦА як потенційні кандидати на вступ до ЄАЕС навряд чи форсуватимуть 

делегацію свого суверенітету до нової пострадянської організації, оскільки цілком 

задоволені своєю 20-річною незалежністю. У більшості з них достатньо ресурсів, щоб 

зацікавити, окрім Росії, інших потенційних партнерів, таких як Китай, Індія та Японія.     

Уже з перших місяців існування ЄАЕС, як відомо автору, підтвердилися 

песимістичні прогнози західних експертів щодо майбутнього організації. Зокрема, хоча 

автор схильний до того, що не варто перебільшувати самостійність лідерів Білорусі та 

Казахстану, усе ж таки останні провели офіційні зустрічі з українським колегою та 

обговорили питання щодо врегулювання ситуації на сході України. Водночас 
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Н. Назарбаєв у 2014 та 2015 рр. провів серію зустрічей із лідерами провідних 

європейських країн Францією та Німеччиною, де також обговорювали українське 

питання [365]. Представники цих двох держав прагнуть представити свої країни в ролі 

майданчика для переговорного процесу щодо встановлення миру в Україні, 

демонструючи тим самим лояльність Заходу. Білорусь і Казахстан намагаються 

максимально використати російсько-українську кризу у своїх інтересах задля лобіювання 

власного впливу в ЄАЕС, вдаючись до поміркованого шантажу Москви. При всьому 

зауважимо, що дві країни переслідують різні цілі в українському питанні, якщо ціль 

Н. Назарбаєва полягає у формування ролі посередника між Росією та ЄС задля 

стабілізації їх відносин, то для О. Лукашенка, який, до речі, не визнав Абхазію та 

Південну Осетію у якості незалежних держав, мінський формат миротворця – це шанс на 

входження до цивілізованого світу, вихід із геополітичної ізоляції та послаблення тиску 

Москви [365]. Хоча, як відомо, О. Лукашенко відмовився засудити анексію Криму Росією. 

Як бачимо, Білорусь та Казахстан намагаються лавірувати між Європою та Євразією, 

Росією та Заходом.      

Свого часу білоруський президент зробив кілька несподіваних офіційних заяв аж 

до виходу з ЄАЕС, які хоча і є до певної міри блефом білоруської сторони, утім покликані 

змусити Москву звернути увагу на інтереси Білорусі. Зокрема, на нараді 9 грудня 2016 р. 

О. Лукашенко вимагав забезпечити дотримання національних інтересів Білорусі під час 

ухвалення Митного кодексу ЄАЕС, чим дав зрозуміти Кремлю, що не готовий 

автоматично підписувати документ [799]. Помірковане зближення Мінська й Астани з 

Україною є також наслідком відчуття загрози з боку Москви та спробою знайти противагу 

російській експансії на пострадянському просторі [539]. Власне сам факт візиту лідерів 

Білорусі та Казахстану до Києва і їхній діалог із західними політиками напередодні 

створення ЄАЕС засвідчує наявність подвійних стандартів серед учасників євразійських 

структур, а також політичних торгів із Росією. Ураховуючи такий стан речей у контексті 

майбутнього ЄАЕС можемо стверджувати, що організація дала "тріщини" вже в момент 

закладання її фундаменту [365].   

Прикладом настороженого ставлення до нового інтеграційного проекту Росії стала 

заява О. Лукашенка про готовність Білорусі захищати себе навіть із допомогою зброї у 

разі, якщо Росія буде вести діалог з позиції сили, як у випадку з Україною [301]. Крім того, 

О. Лукашенко традиційно вказуючи на важливість економічної співпраці з Росією 

виражав критичне ставлення до неї як надмірно корумпованої держави, де панують 
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наближені до верхівки олігархи. Така позиція білоруського лідера додатково слугувала 

аргументом до захисту національного суверенітету за умов участі в євразійських 

інтеграційних проектах РФ. У 2017 р. остання розпочала створення прикордонних зон 

вздовж російсько-білоруського кордону, хоча Білорусь і не тримає на кордоні з Росією 

постійні підрозділи прикордонників. Цього ж року Росією було введено прикордонний 

контроль на авіарейсах з білорусі для пасажирів, які не є громадянами однієї з двох країн. 

Все це, на наше переконання, не сприяє розвитку дво- та багатосторонніх відносин у 

рамках ЄАЕС, а також перспективам подальшого його розширення та інтеграційного 

розвитку, оскільки підриває довіру до РФ як держав-членів Союзу, так і можливих 

потенційних учасників даного проекту.   

Н. Назарбаєв, в свою чергу, на тлі активізації антиєвразійських настроїв у 

казахському суспільстві, також, як і його білоруський колега, допускав можливість 

відмови від членства в Євразійському союзі на випадок загрози незалежності його країни. 

В одному з інтерв’ю казахському телеканалу "Хабар" казахський президент заявив: 

"Якщо правила, які були встановлені в договорі, не виконуються, то Казахстан має повне 

право відмовитися від членства в Євразійському союзі. Астана ніколи не буде у складі 

організацій, які представляють загрозу незалежності Казахстану…" [833].  

Тим самим Астана дала зрозуміти, що не погодиться зі спробами перетворити суто 

економічне об’єднання на геополітичний альянс. Вважаємо, що намагання Москви 

представити Казахстан як абсолютного і беззастережного союзника РФ щодо української 

та інших криз може підштовхнути Астану до ухвалення рішення щодо недоцільності 

перебування Казахстану в ЄАЕС. Це підтверджує нашу попередньо висловлену думку 

про те, що країнам-членам євразійських структур варто час від часу вдаватися до 

російського "м’якого" шантажу з метою зниження її політико-економічного тиску, який 

формує основу її геостратегії на пострадянському просторі. Адже варто згадати, що не 

останню роль в обережній позиції президента Казахстану відносно євразійських структур 

відіграли заяви В. Жириновського про "насаджування в Казахстані русофобських 

настроїв" та позиція В. Путіна під час молодіжного форуму "Селігер-2014", що ставила 

під сумнів казахську державність. Подібні випади, поки що на неофіційному рівні, РФ 

демонструє і щодо Білорусі.     

Отже, як вважає автор, чи не головною метою створення ЄАЕС є посилення 

геополітичного впливу Росії на пострадянському просторі через масштабізацію 

економічної, а в перспективі й політичної залежності пострадянських країн. Зважаючи на 
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це, нечисельний склад ЄАЕС, представлений винятково авторитарними країнами, 

свідчить про його внутрішню слабкість та низьку популярність у зовнішньому вимірі. 

Сподівання Росії на те, що новостворена організація закріпить її вплив на всі республіки 

колишнього СРСР та стане повноцінною альтернативою ЄС, виявилися марними [365].   

Процес оформлення безпекових інтеграційних інституцій розцінюється 

російськими імперськими ідеологами як крок до багатополярного світу – альтернативи 

американському лібералізму [508, с. 30]. Інструментом забезпечення військової 

присутності РФ на пострадянському просторі стала також ОДКБ, створена у травні 

1992 р. у результаті підписання так званого Ташкентського пакту, який уклали Росія, 

Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. Паралельно була укладена 

відповідна угода про стратегічні сили [196]. В 1993 р. до Договору приєдналися 

Азербайджан та Грузія, у 1994 р. Білорусь19. Договір не підписали Україна, Туркменістан 

і Молдова, заявивши тим самим про свій військовий нейтралітет. В цілому ж неучасть у 

Договорі України та Молдови автор зараховує до числа однієї з перших поразок 

геостратегії РФ на пострадянському просторі, а організація відтак стала більш азійською, 

аніж євразійською (тією, що охоплює весь чи більшу частину пострадянського простору), 

а тому не могла серйозно впливати на пострадянську, а тим поче європейську систему 

безпеки, передовсім на просторі колишнього ОВД [365].   

У Концепції зовнішньої політики РФ 2008 р. наголошується на перетворенні ОДКБ 

в монопольний засіб підтримки стабільності та забезпечення безпеки на просторі СНД, а 

також трансформації безпекової організації у "...стрижневий інститут забезпечення 

безпеки в зоні її відповідальності" [423]. ОДКБ передбачає військово-політичну 

співпрацю між учасниками і надання колективної допомоги на випадок агресії одного з 

них [459]. Стаття № 4 Договору ОДКБ є по суті аналогом 5-ї статті Вашингтонського 

Договору 1949 р. про створення НАТО та сутність колективної безпеки, яка наголошує, 

що "У разі вчинення агресії (збройного нападу, що загрожує безпеці, стабільності, 

територіальній цілісності і суверенітету) на будь-яку з держав-учасниць всі інші 

держави-учасниці на прохання цієї держави-учасниці негайно нададуть їй необхідну 

допомогу, включаючи й військову…" [196]. Згідно "Концепції колективної безпеки 

                                                 
19У 1999 р. з Договору вийшли Азербайджан, Грузія та Узбекистан (у 2006–2012 рр. Узбекистан 

повторно перебував у складі ОДКБ), що підтвердило низьку привабливість ОДКБ для ряду 

пострадянських країн, які не бажали передавати частину свого суверенітету на наднаціональний 

рівень, враховуючи геополітичні амбіції РФ щодо відновлення єдиного безпекового простору на 

теренах колишнього СРСР.    
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ДКБ", держави-учасниці договору вважають за пріоритет – розвиток партнерства з 

різними регіональними структурами безпеки Європи та Азії, передусім РБ ООН та ОБСЄ 

[427]. Також у стратегії безпеки ОДКБ на період до 2025 р. йдеться про забезпечення 

"…колективної безпеки, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів 

Організації з використанням усіх сил та засобів, що є в їхньому розпорядженні" [827]. 

Таким чином, РФ з тим, щоби зробити проект ОДКБ привабливим для реальних та 

потенційних членів, презентувала його передусім як засіб гарантії їх безпеки.    

Однак, ОДКБ не є гарантом уникнення конфліктів між самими учасниками та не є 

механізмом їх розв’язання на пострадянському просторі попри те, що згідно Концепції та 

її Статуту, організація (з підписанням у 2002 р. Статуту, набула статусу міжнародної) 

передбачає свою миротворчу участь. РФ та керівництво ОДКБ неодноразово заявляли про 

те, що миротворчі сили організації не будуть вводитися у зону "заморожених" конфліктів 

на пострадянському просторі замість російських контингентів. Останнє також 

мотивувалось тим, що втручання у конфлікт організація може здійснювати лише після 

запиту держави-члена та у разі порушення кордонів одного з членів ОДКБ [577, с. 54].  

Виходячи із проведеного аналізу зауважимо, що новостворена організація ДКБ 

жодним чином не сприяла врегулюванню так званого міжтаджицького конфлікту 1992–

1997 рр., оскільки ключову роль у стримуванні збройних формувань ісламської опозиції 

виконувала тоді 201 російська дивізія. Дана організація, зрештою, зовсім не була задіяна 

у мирному врегулюванні нагірно-карабаського конфлікту Вірменії та Азербайджану, а 

також не приймала особливої участі, окрім політичних консультацій, під час конфлікту в 

Киргизії (між киргизами та етнічними узбеками) у 2010 р. та прикордонного конфлікту 

між нею й Таджикистаном у 2014 р.  

Тому автор не виключає, що саме Росія дедалі перебиратиме на себе функції ОДКБ 

у розв’язанні/управлінні пострадянськими конфліктами, що свідчить про штучність 

організації та суперечливість її завдань, хоча б тому, що у ОДКБ не приймала серйозної 

участі у врегулюванні жодної з криз на пострадянському просторі. Ключовим аргументом 

відносно низької ефективності ОДКБ у врегулюванні зазначених конфліктів є те, що 

статутні норми даної організації, як зазначалося, передбачають колективні дії її членів 

лише у разі нападу на них третьої сторони, а пострадянські кризи, як відомо, є 

конфліктами внутрішньодержавного чи міждержавного характеру (між Вірменією та 

Азербайджаном; між Киргизстаном та Таджикистаном) або ж інспіровані Росією. Власне, 

РФ і не зацікавлена у адаптації миротворчої функції ОДКБ до пострадянської специфіки 
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конфліктів, воліючи зберігати карт-бланш на їх подальше врегулювання/управління. Саме 

тому для пострадянських країн найбільш оптимальним стратегічним рішенням буде 

формування власних безпекових інституцій без участі Росії. Базовою стратегією у цьому 

плані може бути надання оборонного змісту організації ОДЕР-ГУАМ через координацію 

спільних безпекових інтересів її членів. Крім того, Україна разом з країнами Балтії та 

Польщею має координувати безпековий діалог з формування Балто-Чорноморського 

союзу.    

На нашу думку, можна також стверджувати, що ОДКБ як більш тісний рівень 

інтеграції (передусім військово-політичної) в рамках СНД, розглядалася Москвою 

передусім як механізм уніфікації військової доктрини Росії та інших держав-учасниць 

задля їх подальшого закріплення у геополітичному фарватері РФ, а також засобом від 

стримування розширення співпраці пострадянських країн з НАТО та перспектив 

розширення його інфраструктури на схід20. Отже, ОДКБ, одним з головних завдань якої 

була боротьба з тероризмом та іншими нетрадиційними загрозами (зокрема й у 

кіберсфері), розглядається Москвою не лише як єдиний простір безпеки у межах його 

учасників, а врешті як засіб відродження єдиного оборонного потенціалу на 

пострадянському просторі через військовий, військово-політичний та військово-

технічний напрями. Водночас маємо думку про те, що ОДКБ після краху СРСР була 

необхідна Москві також і задля контролю ситуації в ЦАР, країнам якого загрожувало 

захоплення влади радикальними ісламістами, що розпочали активне проникнення в 

даний регіон з території сусіднього Афганістану і тим самим несло загрозу самій Росії на 

тлі "прозорості" кордонів між нею та ЦА, а також активізації ісламського руху на 

Північному Кавказі.    

Варто говорити про організацію безпекового штибу ШОС, у якій Росія не відіграє 

провідної ролі, як це простежується у випадку з ОДКБ. Базовими передумовами 

створення ШОС21, у якій також була зацікавлена Росія задля зміцнення безпеки у районі 

                                                 
20Інструментом з забезпечення безпеки на пострадянському просторі стали з 2009 р. Колективні сили 

оперативного реагування (КСОР). Окрім того, діють Колективні сили швидкого розгортання 

Центральноазіатського регіону, Миротворчі сили, передбачено також створення Колективних 

авіаційних сил.  
21ШОС – Шанхайська організація співробітництва, створена у 2001 р. Нині до організації входять 

Казахстан, Киргизстан, Китай, Росія, Таджикистан та Узбекистан. Також з червня 2017 р. 

повноправними членами ШОС стали Індія та Пакистан. Організація не є військовим блоком на 

кшталт НАТО, а її головними завданнями стало зміцнення стабільності та безпеки на широкому 

просторі, що об’єднує держави-учасниці, а також боротьба з тероризмом, сепаратизмом, 

екстремізмом і наркотрафіком. Також ШОС покликана сприяти економічній співпраці, 
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свого центральноазійського "підчерев’я" стали угоди між Росією, Казахстаном, 

Киргизстаном та Таджикистаном з одного боку та Китаєм з другого. За часи існування 

організації відбулася трансформація її завдань, оскільки замість територіальних питань і 

питань взаємної безпеки постали також питання економічного характеру. Вважаємо, що 

організація має досить специфічну конфігурацію та є асиметричною за своїм складом, 

оскільки поряд із двома світовими державами – Росією та Китаєм, які відіграють у ній 

провідну роль, до неї наразі входять дві регіональні держави – Індія (як регіональний 

суперник Китаю та союзник РФ) та Пакистан (як друг Китаю), а також 4 

центральноазійські держави. Можна стверджувати, що вступ до ШОС Індії та Пакистану 

у 2017 р. значно розширив географію організації за рахунок Південної Азії у рамах 

конфігураційної формули 4+4. Загалом в організації, що представлена чотирма великими 

й чотирма малими державами значно зросли можливості до балансу сил через можливу 

перманентну зміну їх конфігурації.    

Прийнята у червні 2001 р. "Шанхайська конвенція по боротьбі з тероризмом, 

сепаратизмом та екстремізмом" відображала суть основних її завдань та стала одним із 

ключових документів по регламентації діяльності Шанхайської організації як ще одного 

інтеграційного інституту в Євразії. У червні 2002 р. з підписанням низки документів під 

час зустрічі глав держав-членів було завершено оформлення організації як міжнародного 

інституту та військово-політичного утворення [977]. Китай на відміну від Росії, яка віддає 

перевагу безпековій складовій та намаганні створити антизахідний альянс за рахунок 

КНР та Індії, робить акцент на торговельно-економічному співробітництві як 

пріоритетному напрямі багатосторонньої співпраці та закладає тим самим базис для 

проекту "Один пояс, один шлях". ШОС, на відміну від ОДКБ de-facto не має офіційної 

держави-лідера, а тому РФ не може використовувати ШОС як інструмент реалізації 

власних геостратегічних інтересів в ЦА. Саме тому Росія віддає перевагу поглибленій 

інтеграції саме у рамках ЄАЕС, а не ШОС, побоюючись наростання економічної потуги 

Китаю та витіснення Росії з євразійського ринку. До того ж, у 2015 р. пролунала 

сенсаційна заява, що Китай планує створити ЗВТ з ЄЕАС. Адже головною політикою 

Китаю є імпорт сировини та експорт готової продукції. У свою чергу Китай не в захваті 

від намірів Росії запросити до співпраці з ЄАЕС Індію, Пакистан та Іран [230]. Можна 

припустити, що розчарувавшись у намірах перетворити ШОС на центр нової євразійської 

                                                 

енергетичному партнерству та культурній взаємодії країн-членів, а також координації політики з 

іншими міжнародними організаціями.   
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інтеграції, Китай розпочав реалізацію власного мегапроекту "Один пояс, один шлях", 

який у віддаленій перспективі може набути ще й безпекового виміру. Однак і без того 

провідна роль в ШОС належить саме Китаю, а не Росії. Натомість постає дилема відносно 

майбутнього існування ШОС за умов реалізації Китаєм названого інфраструктурного 

мегапроекту.      

Загалом, на думку автора, не відкидаючи сценарію збереження суперечностей між 

Москвою й Пекіном, зокрема і в рамках ШОС, при більш детальній увазі до складу 

учасників ШОС стає зрозумілим, що до неї входять як пострадянські країни, які є членами 

ОДКБ та в цілому підтримують нинішню антизахідну політику Росії, так і регіональні 

гравці – Росія, Китай, Індія та Пакистан, що також не сприймають одноосібного лідерства 

США. Зі свого боку Росія, на тлі наростання протистояння із Заходом, намагається всіляко 

надати ШОС антиамериканського та антизахідного "забарвлення", передусім задля 

демонстрацій потужної союзницької підтримки у так званій новій холодній війні з 

Вашингтоном. Також у подальшому імовірне погіршення відносин між США та Індією, 

яка дотримується своєї політики невтручання і не завжди приєднується до ініціатив 

Вашингтону. Виходячи з ситуації погіршення відносин Китаю із США після приходу в 

Білий Дім Д. Трампа у 2017 р., не можемо цілком відкидати сценарій поступової 

трансформації ШОС в антизахідний клуб держав (хоча й з превалюванням економічної 

складової) та можливого нового біполярного протистояння між Заходом і Сходом вже у 

середньостроковій перспективі. За таких умов Заходу і передусім США варто більш 

активно співпрацювати з країнами ЦА, АТЕС та своїми давніми союзниками в Південно-

Східній Азії – Японією, Філіппінами тощо.    

Отже, СНД, ЄврАзЕС та МС слугували транзитивним інструментом трансформації 

пострадянського простору задля остаточного закріплення впливу РФ під виглядом 

економічної інтеграції у рамках ЄАЕС. При всьому жоден інтеграційний проект РФ не 

був до сьогодні вдалим, зокрема через однотипний характер пострадянських економік, і 

саме це змушує низку нових незалежних країн шукати інтеграційну альтернативу шляхом 

поступового зближення з ЄС чи Китаєм. Також причиною низького інтеграційного 

потенціалу пострадянських об’єднань для країн-членів є, передусім, імперські амбіції 

Росії в регіоні, у зв’язку з чим відбулося різке посилення превалювання в цих організаціях 

геополітичної складової над економічною й безпековою. Проектом збереження 

пострадянської сфери безпеки під протекторатом РФ стала ОДКБ, утім ефективність 

даної організації є надто сумнівною. Все це свідчить про безперспективність російської 
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стратегії по реінтеграції пострадянського простору. Росія ж окрім того що розглядає ШОС 

у якості засобу стримування надмірних амбіцій Китаю в Євразії, вбачає також у цій 

організації своєрідний клуб країн, що не сприймають однополярного світу та політики 

колективного Заходу по його збереженню, утім лідерство в ШОС неофіційно належить 

Китаю, який прагне надати цій організації окрім безпекового ще й торговельно-

економічного виміру на тлі реалізації свого трансконтинентального інфраструктурного 

проекту "Один пояс, один шлях".   

 

3.2. Неконвенційні та військово-політичні засоби реалізації геостратегії Росії 

на пострадянському просторі   

 

Намагаючись закріпити тотальний геополітичний вплив на пострадянському 

просторі РФ комбінує поєднання неконвенційних та конвенційних засобів при збереженні 

надзвичайної розмитості лінії між "м’яким" і жорстким компонентом його забезпечення. 

Росія досить часто застосовує "м’який вплив" як своєрідний транзит до більш жорсткого 

компоненту тиску на пострадянські країни (пряму військову інтервенцію під виглядом 

миротворчих дій чи як імператив захисту так званого російськомовного населення) або ж 

використовує комплексне поєднання "soft power" та "hard power", коли мова йдеться про 

гібридну війну. Саме така комбінація перетворюється на один із головних інструментів 

повернення Росії статусу наддержави шляхом встановлення повного контролю на теренах 

колишнього СРСР. Надважливим геостратегічним завданням для РФ є тотальне 

відновлення впливу на пострадянському просторі задля нарощування геостратегічних 

ресурсів за рахунок нових незалежних держав. Чи не головною ціллю РФ у реалізації 

своєї геостратегії через перманентну гібридну агресію є перетворення пострадянських 

країн на "сіру зону" безпеки аж до позбавлення їх суверенітету з подальшим 

територіально повним чи частковим їх включенням у свій склад.   

Одними із головних інструментів геополітичного впливу на пострадянському 

просторі є етнокультурний та лінгвістичний. У цьому випадку Росія, крім "мовно-етнічної 

карти" намагається розіграти ще й "карту ідентичності". Саме зазначений комплекс 

факторів є інклюзивною підставою для здійснення військової агресії щодо 

пострадянських країн. Ще на початку 1990-х рр. російська історик Н. Нарочницька 

назвала "...кожну республіку редукованою копією СРСР – тобто багатонаціональною 

державою, що робить проблему дроблення країни безкінечною" [565, с. 117]. Автор 
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переконаний, що позиція Н. Нарочницької тісно перегукується з так званою доктриною 

екс-голови Верховної Ради СРСР А. Лук’янова, який ще в 1990 р., враховуючи 

очевидність виходу окремих республік зі складу СРСР, наголосив на неминучості розколу 

тих республік, що мають намір вийти з-під російського контролю на сепаратистський 

центр і прорадянські/проросійські окраїни. Передусім це стосувалося тих республік де 

були чисельні російські нацменшини та так зване російськомовне населення. Тому 

"сепаратистську карту" Москва почала розігрувати ще напередодні розпаду СРСР, 

шантажуючи потенційно незалежні держави етнічним протистоянням і громадянською 

війною та демонструючи тим самим їх нежиттєздатність.   

Питання гарантії захисту прав співвітчизників за кордоном, котре напряму 

пов’язане з політикою захисту суверенітету РФ, було підняте вже у 1992 р. при 

формуванні її Концепції зовнішньої політики [613, с. 28]. Геокультурний вплив у даному 

документі розглядається як "невід’ємна складова частина державної політики Росії на 

міжнародній арені, а культурні зв’язки, покликані … працювати на створення 

сприятливого і об’єктивного образу Росії у світі". Автори документа вже тоді не обходять 

стороною питання допомоги російським і російськомовним громадянам за кордоном, а 

процес нарощування російської культурної присутності на світовій арені пов’язують із 

широкою участю РФ у міжнародних фестивалях, літературних виставках і конкурсах, 

культурних, освітніх та наукових заходах [612].   

Ефективність формування на цьому просторі "м’якого впливу" ставиться в пряму 

залежність від консолідації російської діаспори всередині пострадянських країн, яка 

налічує там біля 20 млн осіб. Росія намагається дедалі активніше використовувати 

діаспору для посилення присутності і впливу на пострадянському просторі. Разом з тим, 

Росія воліє розглядати свою діаспору у якості своєрідної політтехнології. Останнє досить 

чітко ілюструє російський політолог Т. Полоскова, відмічаючи, що "...ми своїх 

співвітчизників перетворюємо на дубинку" [658, с. 164]. 

Етнокультурний та лінгвістичний інструменти РФ, як стверджує Г. Перепелиця, 

який вона активно використовує у запуску механізму розпалювання пострадянських 

конфліктів полягає в підтримці сепаратизму в нових незалежних державах переважно 

через нагнітання націоналістичних настроїв серед російських нацменшин, які виконують 

роль "п’ятої колони" у сусідніх державах. Росія тривалий час намагається домогтися 

регіональної автономії для російських нацменшин, які проживають у пострадянських 

країнах [638, с. 23]. Водночас, згідно із заявою МЗС РФ "Російська діаспора за кордоном 
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є соціально-гуманітарною опорою інтересів Російської Федерації в державах 

пострадянського простору" [956, с. 48]. Тож примітно, що саме російська діаспора у 

глобальному вимірі, разом із "русским миром", за умов широкої підтримки Москви, 

претендує на роль нового неурядового геополітичного актора.   

Погоджуємося із твердженням М. Дорошка про те, що процес розпаду Радянського 

Союзу супроводжувався не лише проголошенням нових республік, але й збереженням 

потенційних сепаратистських формувань, що невдовзі призвело до низки локальних криз 

і конфліктів, які підігрівала РФ з перспективою подальшого "збирання справжніх 

російських земель", плекаючи поновлення суверенітету так званої Великої Росії [1110, с. 

5].   

Розпочнімо з того, що в Україні проживає біля 17 % етнічних росіян, які до того ж 

досить компактно мешкають в Донецькій, Луганській області та окупованому Криму. До 

того ж, російські паспорти активно видавалися РФ жителям Автономної Республіки Крим 

ще з середини 1993 р. з початком так званої мєшковщини, коли Росія, перешкоджаючи 

процесу переходу частини Чорноморського флоту до України, розпочала активну 

антиукраїнську кампанію. Можна говорити, що вже з того часу розпочався процес 

повзучої анексії Криму, одним з інструментів чого стало патронування нею набуття 

подвійного громадянства жителями півострова – головно етнічними росіянами.   

Як відомо автору, важливим плацдармом для забезпечення геополітичного тиску та 

контролю над Молдовою є штучно створена в 1990 р. ПМР, де близько 30 % населення 

становлять росіяни та російськомовні, з яких біля 40 % (близько 200 з 475 тис. населення) 

мають російські паспорти. Все це забезпечує Росії додатковий контроль як над ПМР, так 

і власне Молдовою.    

У Росії неодноразово на неофіційному рівні порушувалося питання неправомірної 

передачі Й. Сталіним південно-сибірських територій РРФСР до складу Казахстану, 

населених переважно етнічними росіянами. Наразі це чотири північні області Республіки 

Казахстан (Акмолинська, Павлоградська, Костанайська, Північно-Казахська), які 

розглядаються Москвою не інакше як споконвічний російський Південний Сибір та 

теоретично можуть претендувати на іредентизм у разі посилення пропагандистських 

заходів РФ серед російського населення, яке становить там 21,5 % від місцевого. Більше 

того, як стверджує американська політолог С. Бреттіч, саме в місцях компактного 

проживання росіян були прецеденти їх сутичок із місцевим населенням, що може 

розцінюватися в Москві як загроза життю росіян з боку ісламського фундаменталізму 
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[1074, p. 17–18]. У Киргизстані також за різними даними від 7 до 10 % населення є 

етнічним росіянами і це може стати також підставою для активізації політики Москви із 

захисту співвітчизників у цій країні.   

За "необхідності" РФ також може розіграти "російськомовну карту" проти Білорусі. 

Чого варті заяви представників російських ультраправих політичних сил щодо 

неправомірності передачі у 1920-х рр. Білорусі прилеглих до Росії Гомельської, Вітебської 

та Могилевської областей, де в середньому проживає близько 10 % етнічних росіян, що 

утворюють другу за чисельністю меншину після білорусів та разом з російськомовними 

можуть бути використані як засіб розпалювання сепаратизму. Окремі російські 

політологи, зокрема Д. Савін, навіть тиражують заяви про безпідставне створення 

більшовиками Білоруської республіки та передачу їй "споконвічних" російських 

територій [766]. Також на відміну від інших пострадянських країн у Білорусі частка 

російськомовних впродовж останнього двадцятиріччя зросла із 49,6 до 71 % при тому, що 

російська мова в Білорусі є другою державною та офіційною мовою всіх органів 

держвлади (Додаток П). Зважаючи на окреслену ситуацію, офіційний Мінськ виступає 

категорично проти створення російської авіабази на території Білорусі, яка б значно 

зменшила можливості білоруського режиму для політичного маневрування між РФ і 

Заходом [782].   

До всього додається й такий засіб неконвенційного впливу на Білорусь як 

енергоресурси, що у поєднанні з економічним та мовно-етнічним фактором дає 

можливість РФ утримувати її у полі свого геополітичного впливу. Потрібно нагадати, що 

Росія фактично повністю блокувала постачання газу у 2004, 2006, 2009 та 2010 рр. до 

Білорусі. Причиною загострення двосторонніх відносин між Москвою та Мінськом стала 

маніпуляція "Газпрому" ціновою політикою у 2006 р., який як і у випадку з Україною, 

підвищив ціни на блакитне паливо для Білорусі у чотири рази або із 50 до 200 дол за 

1 тис. м3, що змусило О. Лукашенка заявити про розрив двосторонніх відносин, оскільки 

від цін на природний газ безпосередньо залежала доля всієї машинобудівної галузі 

Білорусі. Урешті, сторони домовилися про поетапний перехід на ринкові ціни, 

ураховуючи вартість транзиту російського газу [353].   

У підсумку, як стверджує С. Фомін, у 2007 р. "Газпром" викупив 50 % акцій 

"Белтрансгазу" за 2,5 млрд дол, а у 2011 р. решту 50 % акцій за таку ж суму. Це дозволило 

знизити ціну на блакитне паливо Білорусі майже на 50 %, яка на 2016 р. становила 142 дол 

за 1 тис. м3. У 1990-ті роки "Газпром" спорудив газопровід "Ямал – Європа", який також 
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проходить територією Білорусі. Для керування обома газопроводами на базі колишнього 

"Белтрансгазу" було створено нову дочірню компанію "Газпром трансгаз Беларусь", 

100 % акцій якої належить саме "Газпрому" [921, с. 58–59]. Тому з цілковитою 

впевненістю можна говорити про те, що Росія використовує енергоресурси як один із 

інструментів та механізмів гібридної війни. Саме тому для пострадянських країн, надто 

залежних в енергетичному плані від Росії, дедалі актуальнішим постає питання 

диверсифікації закупівлі енергоносіїв за рахунок інших постачальників. Мова йдеться 

передусім про реекспорт газу з Європи, який успішно втілює Україна фактично від 

початку російської агресії. У якості альтернативних джерел постачання вуглеводнів 

можна також буде розглядати ринки країн ЦА.    

Досить специфічною є ситуація довкола країн Балтії. У 1993 р. остаточно було 

урегульовано питання щодо виведення російських військ із Литви та демонтажу 

радянської системи ПРО в латвійському містечку Скрунді. Литва була першою з 

балтійських країн, що підписала договір із Росією про кордони (оскільки не була 

зацікавлена в конфронтації через Калінінград), хоча останній так і не було ратифіковано. 

Можемо не погодитися з російським політологом Н. Арбатовою, що прикордонні питання 

РФ, а також Латвії й Естонії були похідними від проблем російської нацменшини і 

використовувалися обома сторонами як засіб взаємного тиску [22, с. 75]. Адже, у 1997 р. 

Росія запропонувала гарантії безпеки країнам Балтії, проте це було невигідно насамперед 

балтійським країнам під час вступу до НАТО, а тому сторони відмовилися від будь-яких 

безпекових зобов’язань.   

Загалом же, підставою до занепокоєння з приводу російської гібридної експансії 

щодо країн Балтії є значний відсоток російського населення, яке попри його скорочення у 

країнах зазначеного регіону представлено досі найбільшою національною меншиною та 

може бути потенційно використане як додатковий геополітичний важіль. Так, в Естонії та 

Латвії його частка становить у середньому близько 30 %. Також 1/4 території Латвії займає 

район Латгалія (східний, прилеглий до РФ край Латвії), де другою за чисельністю 

етнічною групою є росіяни, частка яких становить 39 % від усієї кількості населення 

регіону. У зв’язку із цим, як вважає латвійський політик В. Ліндерман, потенційно із 

посиленням сепаратистських настроїв може виникнути дискусія щодо надання автономії 

цьому регіону. До того ж, у грудні 2012 р. із цього приводу відбулася конференція в м. 

Даугавпілс, де більшість (53,6 %) становлять росіяни, а для 80 % жителів міста російська 

мова є рідною [478].   
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Об’єктом потенційної гібридної експансії може також бути третє за кількістю 

населення естонське місто Нарва, що нині перебуває у стані економічного занепаду, а 

тому енергію соціального невдоволення місцевого населення, яке до того ж на 80 % 

складається з етнічних росіян (понад 30 % із яких уже мають російські паспорти), Росія 

може спрямувати на дестабілізацію ситуації в Естонії. Загалом у Латвії проживає 27 % 

етнічних росіян, в Естонії – 24,5 %, у Литві – 6 %. Однак, попри те, що у Литві, де 

російською мовою володіє близько 70 % населення (англійською 17 %), 2/3 його 

чисельності вважають Росію найбільш ворожою державою [662]. Саме ймовірність 

збройних провокацій з метою підтримки так званих етнічних росіян в країнах Балтії 

зумовила введення на територію країн Балтії та Польщі чотирьох батальйонів країн НАТО 

чисельністю 4 тис. чоловік.   

Наразі є всі підстави стверджувати, що Росія через специфіку свого так званого 

"м’якого впливу" всіляко сприяє зміцненню в Абхазії та Південній Осетії статусу 

російської мови як другої "державної" й російської культури на противагу так званій 

"грузиніфікації", яка була надто активною в радянські часи та вважається абхазцями і 

осетинами тяжкою сторінкою їх історії й фактом заперечення їх самобутності. З цією 

метою Росія виділяє квоти у своїх вузах для студентів Абхазії та Південної Осетії. У той 

же час вона через набуття російського громадянства створила умови для безперешкодних 

міграційних процесів між Південною Осетією та Північною Осетією – автономною 

республікою Російської Федерації, з тим, щоби саме етнічний фактор став додатковим 

інструментом забезпечення впливу на Цхінвалі. Хоча з точки зору міжнародного права 

Абхазія та Південна Осетія не мають статусу окупованих Росією територій, de-facto їх 

можна рахувати такими, оскільки вони контролюються Москвою завдяки маріонетковим 

режимам, які спираються зокрема й на контингент розквартированих російських військ 

на їх території.  

З точки зору автора, питання статусу Абхазії і Південної Осетії буде похідним у 

оптимізації та налагодженні російсько-грузинських відносин аж до відміни визнання 

незалежності цих республік. Однак, Росія поки жодним чином не піде на ці кроки 

зважаючи на значні політичні та економічні капіталовкладення в дані "республіки". До 

того ж, за різними даними, біля 90 % населення Південної Осетії та 80 % Абхазії мають 

громадянство РФ через отримання російських паспортів [304].    

Вважаємо, що одним із ключових засобів реалізації геостратегічних інтересів на 

пострадянському просторі стало використання Росії також "мовно-етнічної карти" в низці 
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пострадянських республік шляхом нагнітання істерії пропаганди щодо утисків етнічних 

росіян на території нових незалежних держав. Також для узагальнення варто більш 

детально зупинися на факторі сприяння у спрощеному отриманні російського 

громадянства, оскільки Росія чимдалі просуває стратегію паспортизації населення 

невизнаних республік та у низці пострадянських країн з компактним проживанням 

російського чи так званого російськомовного населення [402]. Для отримання російського 

паспорта як потенційному кандидатові (що вважає себе етнічним росіянином) для набуття 

подвійного громадянства достатньо написати відповідну заяву. Особливу активність Росія 

проявляє у плані паспортизації місцевого населення у створених же за її участі 

квазідержавах та самопроголошених республіках на пострадянських теренах. Адже саме 

російський паспорт дає право на пересування мешканців ПМР, Абхазії, Південної Осетії, 

а останнім часом і самопроголошених Л/ДНР за їх межами, оскільки місцеві документи 

про підтвердження особи не визнаються фактично жодною країною.   

Видача російських паспортів може активізуватися з прийняттям до розгляду у 

2017 р. законопроекту про спрощену їх видачу всім, хто народився в СРСР та є носіями 

російської мови. Втім до таких "носіїв" у законопроекті віднесено всіх громадян, які 

народилися на території колишньої Російської імперії чи СРСР. Слід додати, що автором 

цього законопроекту є одіозний депутат російської Держдуми К. Затулін, відомий своєю 

українофобською позицією та як прихильник "захисту" російського населення в Криму 

та на Донбасі. Такі законодавчі норми пропонують, що жителі колишнього СРСР можуть 

отримати вид на проживання в Росії навіть без документального підтвердження про 

відмову від громадянства іншої держави [68]. В Росії, як відомо, діє програма надання 

сприяння добровільному переселенню в РФ співвітчизників, що проживають за кордоном 

[156], а у травні 1999 р. було прийнято закон "Про державну політику РФ по відношенню 

до співвітчизників за кордоном" (зі змінами у липні 2010 р.), який юридично регулює цей 

процес [910]. На тлі російської агресії існує також проект закону про отримання 

російського громадянства вихідцями з України, для чого достатньо буде відправити до 

міграційної служби Росії копію заяви про відмову від українського громадянства [707].    

Виходячи з проаналізованих напрямків російської геостратегії щодо "мовно-

етнічної карти", окремим пострадянським країнам варто почати вироблення власної 

контрстратегії по нейтралізації загроз впливу РФ через її нацменшини. На глибоке 

переконання автора, у ситуації активізації російської гібридної агресії на 

пострадянському просторі країнам Балтії, Білорусі, Казахстану та деяким іншим 
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державам, де існує помітний відсоток етнічних росіян, варто враховувати гіркий досвід 

Молдови, Грузії та України де Росія вже реалізувала стратегію по створенню формувань 

із числа етнічних росіян та лояльного до неї населення. Країнам Балтії наразі поки нічого 

не залишається, як використовувати існуюче законодавство щодо обмеження прав 

російської нацменшини та підвищення планки щодо отримання громадянства саме 

вихідцями з РФ. Казахстану варто і надалі продовжувати політику по зміні етнічної карти 

своїх північних областей, впровадження латинського алфавіту замість кирилиці, 

розширювати мережу вивчення та впровадження англійської мови, а також 

впроваджувати власні символи і смисли щодо таких свят, як День Перемоги. Приміром, 

у Казахстані замість відомої в Росії георгіївської стрічки, впроваджується синя стрічка як 

образ національної символіки. Щось подібне необхідно планувати й Білорусі, оскільки не 

виключено, що після демонтажу режиму О. Лукашенка, Росія може вдатися до гібридної 

анексії східних областей з абсолютно домінуючим відсотком російськомовного населення.   

У 2006 р. В. Путін, у рамках так званої концепції "багатонаціонального російського 

народу" відповідним Указом затвердив програму з надання сприяння добровільному 

переселенню співвітчизників в Росію, яка зобов’язується створювати умови для таких 

переселенців у плані соціального облаштування та професійної зайнятості. Даний указ 

мотивований потребою у притоці російськомовних емігрантів, передусім з країн 

пострадянського простору [156]. Подібні кроки характеризують процес реалізації 

багатоцільової геостратегії Росії на пострадянському просторі, оскільки вона прагне 

збільшити міграцію на свої терени російськомовного населення за умов демографічної 

кризи і нестачі робочих рук, а також мати потужний засіб дестабілізації політичної 

ситуації на пострадянські республіки з компактним проживанням російського та так 

званого російськомовного населення, яке на офіційному рівні визначено у якості підстави 

для прямого втручання у внутрішні справи суверенних держав, зокрема й військового. 

Адже, як відзначив міністр ЗС РФ С. Лавров "Напад на громадян РФ – це напад на Росію" 

[463].    

Активність РФ, зокрема й щодо неконвенційного впливу, особливо зросла за умов 

послаблення уваги США до пострадянського простору та активізації їх політики на 

Близькому Сході. Тут доречно буде згадати твердження професора М. Дорошка, що: 

"...фактичний відхід США з теренів СНД за часів президентства Б. Обами створював 

сприятливі умови для реалізації пріоритетного зовнішньополітичного завдання Кремля – 

перетворення території держав Співдружності на винятково російську сферу 
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впливу" [210]. Сприятливим фактором для РФ у плані забезпечення "м'якого впливу" є те, 

що між нею та більшістю пострадянських країн досі практично відсутній мовний бар’єр. 

Тим більше, як стверджує Г. Філімонов, саме завдяки інформаційним технологіям наразі 

практично відсутній бар’єр між інформаційним продуктом, що призначений для 

внутрішньоросійського користування та продуктом, призначеним для держав спільного 

пострадянського сусідства [916].  

Виходячи з експертної оцінки та фактографічного аналізу, можемо судити про 

безперспективність російської стратегії щодо збереження впливу на пострадянському 

просторі через використання своїх нацменшин у якості так званої "п’ятої колони" навіть 

у недалекому майбутньому. Тут РФ значно переоцінює роль своєї діаспори як засобу 

впливу на пострадянському просторі. Росія, звісно, може мати тактичні переваги 

забезпечення впливу на пострадянському просторі, використовуючи зазначені 

геостратегічні механізми впливу. Однак відомо, що продовжується стрімкий відплив 

російського та російськомовного населення із центральноазійських країн до Російської 

Федерації. Так званий "русский мир" дедалі більше втрачає монополію на цінності у 

пострадянському етнічному розмаїтті. У зав’язку з активною міграцією російського і 

російськомовного населення до РФ та на Захід після розпаду СРСР відбулося витіснення 

російської мови й культури з пострадянських республік та руйнування російського 

культурного ареалу на всьому пострадянському просторі. Скажімо, у Росії були завищені 

очікування щодо можливостей свого "м’якого впливу" в Україні, коли вона розраховувала 

на потужну підтримку російського та російськомовного населення на півдні та сході 

України. Отже, зниження впливу російської мови на теренах пострадянського союзу 

підкреслює тим самим прямо пропорційне скорочення лінгвоімперіалістичного 

інструментарію (поряд із цивілізаційним, культурним і політичним) Москви з 

відновлення значення Росії як світової держави, а російська мова впродовж останнього 

двадцятиріччя втратила більше прихильників, аніж будь-яка інша.   

До означеного потрібно додати, що переміщення російськомовного населення із 

національних республік було однією із перших ознак розпаду єдиного економічного, 

політичного і соціально-культурного та лінгвістичного простору. У свою чергу нові 

незалежні держави намагаються зміцнювати свій мовний суверенітет через 

запровадження спеціальних програм і шляхом прямих урядових рішень, зокрема щодо 

припинення використання російської мови як другої державної, як це було, наприклад, у 

Грузії після конфлікту з Росією [1164].   
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Так, одразу після розпаду СРСР російська етнічна діаспора в Казахстані становила 

близько 40 % від загальної кількості населення, тоді як нині вона зменшилася до 21,47 %, 

переважно через міграцію до Росії та збільшення чисельності корінного населення [967]. 

Згідно з даними дослідницької групи "Euromonitor International", на 2016 р. в Казахстані, 

як одному з найближчих союзників Росії, лише 20,7 % жителів підтвердили те, що вони 

регулярно користуються російською мовою, порівняно із 33,7 % у 1994 р. Астана всіляко 

намагається обмежити діяльність проросійських сил – особливо на півночі Казахстану. 

Варто відзначити про скорочення вжитку російської мови як серед широких суспільних 

верств, так і владних інституцій Казахстану. Так, у жовтні 2017 р. президент Казахстану 

Н. Назарбаєв підписав указ про конвертування казахського алфавіту в латинську графіку 

до 2025 р., а перехід у 1940 р. на кирилицю був, за його словами, мотивований 

"політичними причинами" [1164]. Водночас, у 2018 р. планувалося також остаточне 

переведення діяльності всіх органів держвлади виключно на казахську мову. До всього 

варто додати, що на пострадянському просторі англійська мова активно конкурує з 

російською, насамперед у таких важливих сферах, як освітня, ділова, наукова та 

культурна [1341, 96–98].    

Упродовж 1994–2016 рр. кількість російськомовних у Латвії знизилась із 40,5 до 

29,8 %, а в Естонії відповідно – з 33,3 до 23,4 %. Також різко зменшилася кількість 

російськомовного населення в Азербайджані, Литві, Туркменістані й Узбекистані. В 

Україні кількість російськомовних за період незалежності скоротилася із 33,9 до 24,4 %. 

У Грузії впродовж останніх двадцяти років кількість російськомовних громадян 

скоротилася із 6,4 до всього лише 1,1 % [1164]. (Додаток П). Відтак, Росія поступово 

втрачає етнокультурний та лінгвістичний важіль тиску на пострадянські країни в міру 

мовного відродження титульних націй та популяризації англійської мови як засобу 

інтернаціонального спілкування.   

На думку автора, задля оптимізації іміджу серед населення близького зарубіжжя, 

Росія у міру можливостей поєднує популяризацію своєї культури з наданням фінансової 

допомоги. Скажімо, з початком загострення світової фінансової кризи у 2008 р. Росія 

активно представляла міжнародну допомогу таким країнам, як Таджикистан, Узбекистан 

і Киргизія. Проте, зупинити процес падіння привабливості Росії в цьому регіоні попри 

значні зусилля російського керівництва поки що вдається з великими труднощами. До 

всього, як вже йшлося, додається геополітична активність Китаю, який нарощує свою 
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іміджеву популярність в регіоні через вкладання інвестицій та надання дешевих кредитів 

країнам ЦА.    

Вплив на виборчі компанії у країнах пострадянського простору розцінюємо як 

особливий механізм (різновид "м’якої сили" РФ) непрямого втручання. Наприклад, 13 

листопада 2016 р. внаслідок президентських виборів у Молдові перемогу, не без сприяння 

РФ, отримав проросійський кандидат і висуванець Партії соціалістів Республіки Молдова 

(ПСРМ) І. Додон, який виступає за зближення з Росією та не відкидає вступ Молдови до 

ЄАЕС. Не випадково Молдова з квітня 2017 р. отримала статус спостерігача в ЄАЕС. 

Зрештою, у Кремлі мають стратегію допомоги І. Додону в отриманні контролю над 

парламентом (який разом з Урядом Молдови займає проєвропейську позицію, де 

більшість належить Демократичній партії Молдови) й ухваленні нового плану 

федералізації країни. Тож патроновані Москвою ліві сили залишаються в Республіці 

Молдова досить популярними [663]. Роком раніше внаслідок виборів національного 

лідера автономної Гагаузії – башкана перемогу здобула проросійська кандидатка І. Влах 

завдяки беззаперечній підтримці та прямому втручанню РФ. Зокрема, перевагу І. Влах 

багато в чому забезпечили гасла розвитку торговельно-економічних відносин із РФ та 

ЄАЕС і несприйняття інтеграції до ЄС. Зауважимо, що за результатами референдуму в 

лютому 2014 р., який був визнаний Кишиневом як незаконний, 98 % жителів Гагаузії 

висловилася за вступ до МС та "відкладений статус автономії", що передбачає вихід її зі 

складу Молдови у разі інтеграції останньої з Румунією [777].   

Також за сприяння Москви в 1993 р. у Азербайджані було повалено владу 

президента А. Ельчібея, якого змінив більш лояльний до Росії Г. Алієв. Перед загрозою 

нарощування впливу Туреччини в Азербайджані, Баку зробив вибір у своїй 

зовнішньополітичній орієнтації на користь Росії, що дало їй можливість відновити вплив 

на цю країну [928, с. 165]. У Грузії у 2003 р. під час парламентських виборів РФ активно 

протистояла приходу до влади опозиційних сил, очолюваних М. Саакашвілі, якого Росія 

вважала прозахідним ставлеником. Автор стверджує, що Грузія посідає особливе 

геостратегічне місце як для РФ, так і США у плані забезпечення транзиту енергоресурсів 

Каспію. У результаті перемоги "Революції троянд" президентом було обрано 

М. Саакашвілі, що Москва розцінювала як свій власний програш США у битві за Грузію.   

Подібна ж ситуація простежувалася і в Киргизстані, коли у березі 2005 р. масові 

безлади охопили Бішкек, у які переросли протести проти масштабних фальсифікацій у 

двотурових парламентських виборах. У результаті проросійський президент Киргизстану 
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А. Акаєв змушений був вилетіти до Росії, а його місце зайняв суперник К. Бакієв. У 

подальшому Киргизстан охопила хвиля нестабільності, а "Тюльпанова революція" 

фактично зійшла нанівець, так як відбулася звичайна зміна кланів за умов збереження 

авторитарного режиму. У 2010 р. відбулася чергова революція в Киргизстані, унаслідок 

якої було повалено К. Бакієва та встановлено парламентську республіку. При всьому 

Киргизстан мав для РФ менше геостратегічне значення порівняно з Україною та Грузією, 

а усунення від влади А. Акаєва від влади не складало особливої загрози для Росії, 

передусім через те, що його наступник К. Бакієв наголошував на необхідності підтримки 

близьких відносин з Росією.  

Зрештою у Киргизстані так і не з’явився прозахідний лідер, а тому дані політичні 

трансформації, на думку західних експертів, не варто розглядати через призму 

суперництва Росії та США на пострадянському просторі. Водночас, як вважає 

американська експертка К. Путц, події в Киргизстані не спричинили загострення у 

відносинах між Вашингтоном і Москвою, як це було у випадку із Україною та Грузією, а 

пізніше з Узбекистаном, який свого часу прийняв участь у прозахідному інтеграційному 

проекті ГУУАМ на пострадянському просторі [1272].     

В Україні під час президентських виборів 2004 р., як зауважує український експерт 

О. Карп’як, Москва активно виступаючи проти "експорту" демократії Сполученими 

Штатами на терени пострадянського простору, зробила ставку саме на В. Януковича та 

задіяла значний фінансовий та пропагандистський ресурс задля підтримки свого клієнта, 

який у підсумку так і не отримав перемоги, поступившись прозахідному кандидату 

В. Ющенку [1171]. Вважаємо, що тоді це була перша серйозна геополітична поразка Росії 

в Україні. Після нетривалого реваншу російського клієнта, який, не без активної 

підтримки Росії, отримав президентське крісло в Україні з 2010 р., геополітичний маятник 

знову хитнувся в "західний бік". Унаслідок "Революції гідності" у 2014 р. посаду першої 

особи держави за результатами дострокових президентських виборів знову посів 

призахідний кандидат – П. Порошенко. Це можна розцінити як черговий удар по 

геополітичних амбіціях Росії, з якими вона так і не могла змиритися і з тим, щоби 

остаточно не втратити Україну, анексувала Крим та вдалася до гібридної агресії на 

Донбасі.  

Квітнева "оксамитова революція" у Вірменії 2018 р., що завершилися відставкою 

прем’єр-міністра С. Саргсяна не була розцінені Росією як спроба Заходу вивести її з-під 

впливу Москви, оскільки РФ неодноразово заявляла про ці події як про суто внутрішні, а 
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тому утрималася від прямого втручання в ситуацію. Тому можна сказати, що зовнішній 

чинник у Вірменії на відміну від подій в Україні 2014 р. був відсутній. Виходячи з цього, 

новому опозиційному лідеру навряд чи вдасться змінити геополітичний фокус Вірменії, 

який би виключав Росію як стратегічний пріоритет зовнішньої політики Єревану. Новий 

прем’єр-міністр Вірменії Н. Пашинян пообіцяв залишити військову присутність Росії в 

країні та зберегти для Вірменії членство в ОДКБ. Тим паче, Москва уважно засвоїла уроки 

подій у Вірменії, розуміючи потенціал протестних ризиків щодо зміни влади в самій Росії 

[1049].   

Отже, маємо думку, що задля зниження російського геополітичного впливу через 

вибори, пострадянським країнам, які прагнуть його позбутися, варто насамперед 

мінімізувати втручання Росії в політичні і виборчі процеси та забезпечувати їх 

максимальну прозорість з тим, щоб не допустити приходу до влади проросійських сил за 

рахунок PR-акцій кремлівських ЗМІ по підриву іміджу прозахідних політків та 

насамперед через фальсифікації, у тому числі й за рахунок російського капіталу. Задля 

цього варто оптимізувати національне інформаційне поле та перекрити потоки 

російського капіталу в переддень та під час виборів з допомогою спецслужб. Між іншим, 

вважливою тут також є допомога колективного Заходу, "м’яка сила" якого має 

надзвичайну перевагу над аналогічним інструментом Росії. Власне США та ЄС у разі, 

якщо прагнуть зберегти свою присутність на пострадянському просторі та протистояти 

грубій російській силі, мають сприяти молодим пострадянським демократіям розбудові у 

розвитку ліберальних цінностей, боротьбі з корупцією, побудові громадянського 

суспільства тощо.    

На наше переконання, одним із головних інструментів геополітичного транзиту 

(забезпечення переходу від "м’якої" до жорсткої сили) по відношенню до пострадянських 

країн, слугують військові бази, розміщені в Білорусі, Казахстані, Таджикистані та 

Киргизстані, які Росія також використовує як засіб тиску на ці країни та противаги у 

випадку розширення військової інфраструктури США в зазначеному регіоні. 

(Додаток Р)22. Можна прогнозувати, що Росія дедалі буде сприяти активізації діалогу між 

невизнаними квазідержавами на пострадянському просторі з метою формування 

своєрідного псевдоальянсу з перспективою його зближення з ЄАЕС.    

                                                 
22Для порівняння, США мають у своєму розпорядженні біля 650 військово-повітряних та військово-

морських баз, що охоплюють всі континенти світу, тоді як мережа військових баз РФ обмежується 

головно пострадянським простором.   
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Надзвичайно важливе місце у геостратегії Росії посідає ЦАР, названий 

З. Бжезинським "Євразійськими Балканами". Тому саме цей регіон як "перехрестя" 

Євразії розглядають як одну із зон подальшого наростання зіткнення інтересів провідних 

геополітичних гравців. Цілком прийнятною є думка британського експерта Бобо Ло про 

те, що ключовою країною ЦА для Росії є Казахстан, лояльність/нейтралітет якого 

необхідні Москві для встановлення нею стратегічного контролю над відносно 

незалежними у своїй геополітичний орієнтації Узбекистаном та Туркменістаном [1204, p. 

85].   

Тим часом США намагаються надавати посильну підтримку Узбекистану. З 

початком операції в Афганістані, після подій 11 вересня 2001 р., задля боротьби з 

терористичною організацією "Аль-Каїда", Сполучені Штати заявили про наміри 

розміщення військових баз у ЦА – країнах, які були членами ОДКБ, що тим самим було 

розцінено в Росії як пряма загроза її геостратегічним інтересам. За такого геополітичного 

розкладу, Москва побоювалася того, що із появою американських військових баз у 

російському "підчерев’ї", США розпочнуть насаджувати демократію, що дасть 

можливість Вашингтону остаточно закріпитися в поясі "Україна – Грузія – Узбекистан – 

Таджикистан – Киргизія" та у підсумку потіснити Росію як на її південно-західному 

геополітичному фланзі, так і в ЦА [1145, p. 50]. Зі свого боку, США завірили Москву, що 

не зацікавлені в поширенні впливу на ЦАР, а НАТО стане єдиним інструментом 

нейтралізації афганських талібів, що сприятиме тим самим зміцненню безпеки в ЦА та 

зокрема в Росії.    

Зрештою, зустрівши опір з боку країн ЦА, які були зацікавлені в розміщенні 

американських військових баз (оскільки очікували від такої присутності фінансового 

зиску), В. Путін усе ж погодився зі стратегією США, мотивуючи це спільною 

зацікавленістю Москви і Вашингтона в боротьбі з міжнародним тероризмом, осередком 

якого тоді був саме Афганістан, що межує з країнами ЦА [1085, p. 130]. Отже, вважаємо, 

що незважаючи на існуючі суперечності між США та Росією, вони все ж мали тоді спільні 

фундаментальні інтереси безпеки, ключовою із яких була боротьба з міжнародним 

тероризмом та екстремізмом, до того ж Росія мала власні проблеми, пов’язані із 

чеченськими бойовиками.   

У свою чергу, США вбачали збереження впливу на Киргизстан через військово-

повітряну базу в аеропорті Манас, яка була для Вашингтона важливою ланкою 

транспортної системи під операції НАТО в Афганістані. До того ж, у цей час в 
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Узбекистані була розміщена американська військова база "Карши-Ханабад". Усе ж у 

2005 р. на тлі кривавих подій в Андижані, коли США звинуватили І. Карімова в 

порушенні прав людини, Росія підтримала узбецького лідера, підписавши з Узбекистаном 

Договір про союзницькі відносини [199]. Жестом у відповідь було закриття військової 

бази США в Ханабаді, вихід Узбекистану із ГУУАМ та повернення у 2006 р. до ОДКБ. 

Проте вже у 2008 р. на тлі призупинення членства Узбекистану в ЄврАзЕС, ВПС США 

отримали від Ташкенту дозвіл на користування аеропортом в м. Термез, а у 2014 р. 

відбувалися перемовини між США й Узбекистаном про розміщення в Термезі 

повноцінної бази НАТО, де мав би розміщуватися американський військовий контингент 

і бойова техніка [843].  

Отже, можемо спостерігати політику геополітичного маневрування Узбекистану 

між НАТО і Заходом, з одного боку, та Росією, з другого. Киргизстан у 2009 р. не пішов 

на згортання розміщення авіабази США в Манасі, піднявши при цьому орендну плату за 

користування базою. Росія, як відзначає Д. Тренін, тоді задовольнилася обіцянкою 

Киргизстану щодо розширення російської військової присутності шляхом додаткового 

розміщення військового контингенту на авіабазі Кант та відкриття тут навчального центру, 

що і було реалізовано [1340, p. 67]. Зрештою, США залишили авіабазу в Манасі у 2014 р. 

При цьому російський лідер дав зрозуміти Білому дому, що Росія не буде заперечувати 

розміщенню військових баз США в ЦА доти, доки таке розміщення матиме на меті 

ведення війни з тероризмом і за умов, що таке явище буде тимчасовим [822, с. 96]. Як 

стверджує американський вчений Дж. Нікол, консервативна частина російського 

генералітету і політичної еліти розцінювали подібну російсько-американську взаємодію, 

як таку, що шкодить політико-стратегічним інтересам РФ у регіоні, оскільки Вашингтон 

подібними діями ніби забезпечує формування зон впливу в ЦА [1248, p. 45]. Також 

особливо важливим був захист кордону на півночі Киргизстану, оскільки там не було 

жодного рубежу, який захищав би ЦА, Казахстан і РФ від можливого вторгнення з півдня.   

Погоджуємося із думкою Р. Аллісона, що упродовж 1992–1997 рр. у Таджикистані 

таки існувала реальна загроза перевороту за участі прихильників Партії ісламського 

відродження Таджикистану та перетворення його зі світської держави в ісламську. До того 

ж, ісламська опозиція Таджикистану в 1992–1993 рр. заручалася активною підтримкою з 

Афганістану, у зв’язку із чим допускалося вторгнення ісламських сил із цієї сусідньої 

країни [1047, p. 285]. Ураховуючи це, Росія виправдовувала свою військову присутність у 

Таджикистані. Так, задля приборкання громадянської війни, або міжтаджицького 
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конфлікту, що точився між владними силами й ісламською опозицією, там була 

дислокована російська 201 дивізія (яка наразі перебуває на постійній основі у статусі 201-

ї військової бази), військові батальйони з Узбекистану та Киргизстану, а також особлива 

група прикордонних військ у кількості 8 тис. осіб (до якої також входили військові 

Казахстану) з метою захисту таджицько-афганського кордону від нелегальної міграції і 

наркоторгівлі. Крім того, Росія у 1999–2000 рр. надавала військово-технічну допомогу 

Киргизстану у його протистоянні проникненню з території Таджикистану бойовиків 

організації Ісламського руху Узбекистану, яка нині є частиною ІДІЛ та зберігає свою 

активність в ЦА [975, с. 337]. Яку видно, Росія з самого початку після краху СРСР 

перебрала на себе роль головного "миротворця" та модератора безпеки на 

пострадянському просторі. Одним із перших таких кроків стало сприяння протидії 

ісламізму в ЦА.    

Питання кордону Афганістану з його сусідніми – пострадянськими державами – 

залишається досить актуальним, оскільки як Росія, так і країни ЦА не мають достатніх 

ресурсів на їхній надійний захист від проникнення ісламських фундаменталістів, 

нелегальної міграції та транзиту наркотиків. Збереження російської присутності в 

Таджикистані після громадянської війни пояснюють також тим, що ця пострадянська 

країна є до того ж мовно, етнокультурно й історично близькою до Ірану, який виявляє 

зацікавленість у геополітичному домінуванні в Таджикистані, розглядає його як частину 

"Великого Ірану" та складову формування осі "Тегеран – Кабул – Душанбе". Водночас у 

сусідньому Узбекистані існувала небезпека зростання проіранських настроїв – у 

Самарканді і Бухарі, населених етнічно близькими іранцями і таджиками, що також 

додатково мотивує Росію до збереження та посилення геополітичної присутності в регіоні 

[510, с. 61].   

Існувала інформація про наявність в Афганістані радикальних сил (зокрема руху 

"Талібан"), які мають намір відродити велику фарсімовну державу із входженням до неї 

Таджикистану та південних областей Узбекистану. Саме тому РФ активно продовжує 

моніторити політичну ситуацію в Афганістані, де існує ризик поширення ІДІЛ на 

територію цієї держави, що тим самим посилює небезпеку поширення ісламського 

впливу на пострадянські країни ЦА й на територію самої Росії. Тут варто погодитися із 

думкою американського аналітика С. Бланка, що декларуючи дотримання 

антитерористичних принципів у своїй безпековій політиці, РФ усе ж застосовує тактику 

подвійної гри в Афганістані, намагаючись при цьому контактувати з менш небезпечним 
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для неї рухом "Талібан" (існує навіть неофіційна інформація про таємне постачання 

Росією зброї цій організації) з тим, щоб мінімально зберегти свій "голос в Афганістані" та 

відволікти поширення впливу ІДІЛ на країни ЦА. Також мотивуючи запобіганням впливу 

ІДІЛ в ЦА, Росія може нарощувати свою військову присутність у цьому регіоні [1067].   

Загалом, РФ ще в 1990-х рр. будь-що намагалася зберегти свою геополітичну 

присутність в ЦА, розцінюючи зовнішні кордони країн даного регіону (колишні південно-

східні кордони СРСР) майже як свої власні, та змушена тримати там значу кількість ЗС 

задля недопущення проникнення з Афганістану радикальних ісламістів як на територію 

країн зазначеного регіону, так і їх транзиту на територію самої Росії. Разом з тим, вже 

тривалий час спостерігається безпекова конкуренція в ЦАР, передусім між РФ та США. 

Скажімо, якщо на початку 2000-х рр. Вашингтон і Москва розширювали співпрацю у 

плані боротьби з тероризмом зокрема й щодо контролю діяльності ісламістів Афганістану, 

то наразі простежується їх протистояння в регіоні у зв’язку з чим РФ намагається навіть 

вдаватися до співпраці з такими організаціями, як "Талібан" в Афганістані.    

Варто погодитися із думкою українського експерта Ю. Романенка відносно того, що 

Росії притаманна постійна геополітична клаустрофобія, безпосередньо пов’язана зі 

зменшенням її території, у чому вона вбачає головну причину втрати своєї 

обороноздатності та зниження її безпеки [725]. У свою чергу, як ми вважаємо, претензії 

на пострадянську геополітичну спадщину стали для Росії питанням національного 

самовизначення. З розпадом СРСР радянська армія набувала статусу спільних збройних 

сил, яка тимчасово мала захищати кордони пострадянського простору. У 1992 р. Росія 

розпочала виведення своїх військ із країн ближнього зарубіжжя – країн Балтії, Грузії, 

Молдови, Таджикистану, Вірменії. Проте вже незабаром цей процес було призупинено. 

Статус збройних сил СРСР було вирішено лише в 1993–1994 рр. – тобто в період, коли 

кожна нова незалежна держава почала створювати національні збройні сили. Внаслідок 

розподілу радянської спадщини на території Молдови Росії залишилася підпорядкована 

14-а армія, а на території України ЧФ, розділений у 1997 р. Залишалися військові 

формування в Грузії, країнах ЦА. Все це зрештою стало однією з ключових передумов та 

причин "заморожених" конфліктів у Молдові, Грузії та гібридної війни в Україні.   

Вкотре наголосимо, що пострадянський простір посідає у геостратегії РФ ключове 

місце, передовсім через її прагнення відновити євразійську імперію, а разом з тим і 

геополітичну могутність, якою свого часу володів СРСР. Утім, всі концепти по 

відновленню так званої м’якої, ліберальної чи високотехнологічної імперії під проводом 
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Москви позбавлені геополітичної раціональності за умов авторитарності та 

низькотехнологічної економіки РФ [366]. Як вже зазначалося, при відсутності механізмів 

забезпечення реального – альтернативного західному "м’якого впливу" та відсутності 

ресурсів для формування привабливості РФ як на пострадянському просторі, так і у світі 

в цілому (про що зокрема свідчить низька популярність та економічна недоцільність 

євразійських інтеграційних проектів), остання вдається до силового тиску та часто 

неприхованої геополітичної експансії по відношенню до пострадянських країн, що дає 

РФ певну тактичну перевагу, яка на нашу думку буде відносно нетривалою. Тож навіть 

попри введені Заходом санкції, РФ вдається до тиску та дестабілізації пострадянського 

простору, нівелюючи тим самим співпрацю з високотехнологічними економіками (що 

наразі надто необхідно РФ для реформування її відсталої економіки) задля провадження 

власної незалежної політики у контексті ідеї "третього шляху".    

Автор розуміє, що за президентства Б. Єльцина Москва продовжувала зберігати 

російські війська на території нових незалежних держав часто проти волі їх керівництва 

аж до завершення формування національних збройних сил. Б. Єльцин у 1993 р. зробив 

заяву щодо того, що ООН та інші провідні держави мають визнати особливі права Росії 

на території СНД як гаранта миру та стабільності. Навіть прозахідний тодішній міністр 

закордонних справ РФ А. Козирєв, який виступав проти політики "партії війни" та ризиків 

у разі повернення до влади неокомуністів, вже в 1994 р. запропонував концепцію 

російської монополії на миротворчу діяльність у пострадянських республіках та 

звернувся до ООН і НБСЄ із пропозицією надати Росії спеціальні повноваження 

миротворця у країнах ближнього зарубіжжя, що можна трактувати як теоретичне 

обґрунтування початку запровадження Москвою відновлення над ними свого 

геополітичного контролю.  

Разом із тим, А. Козирєв зробив заяву перед послами країн СНД про необхідність 

зберегти присутність російських збройних сил на території колишнього СРСР. Міністр 

заявив про те, що Росія "...не залишить регіони, які вона одвічно вважала сферою своїх 

інтересів" [992, с 50]. Також окремими військовими РФ було зроблено заяву про те, що 

чим довший час російські військові бази будуть розташовані в колишніх союзних 

республіках, тим швидше єдиний економічний і військовий союз буде відновлено [1281, 

p. 94]. Докладніше свою позицію очільник МЗС Росії виголосив у одному з інтерв’ю газеті 

"Известия" в 1994 р., стверджуючи, що "...коли Росія не втручатиметься в конфлікти у 
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"близькому зарубіжжі", то вона ризикує втратити географічні позиції, на завоювання яких 

були затрачені століття" [786, с. 125].     

Власне "сіра зона" безпеки і є для РФ власне буфером у розширенні європейських 

та євроатлантичних структур на пострадянський простір. Вважаємо, що створення так 

званих буферів стратегічної глибини довкола Росії покликано, за її розрахунками, 

гарантувати захист від проникнення американського глобального домінування у сферу 

впливу Москви через розширення НАТО. Саме тому, не погоджуємося із думкою 

працівника Інституту глобального діалогу в Університеті Південної Африки Ф. Корнегея, 

який стверджує, що створення такої периферійної буферної зони покликано оформити 

завершення холодної війни та зміцнити при цьому систему глобального управління, 

передусім через збереження своєрідного статус-кво та припинення розширення НАТО на 

схід [431].    

В цілому, важливою метою для Росії є збереження периметра геостратегічного 

контролю, а також політичної і безпекової платформи у рамках пострадянських 

інтеграційних структур під виглядом боротьби з тероризмом, екстремізмом, координації 

дій правоохоронних органів тощо. Зауважимо, що доки інспіровані Росією конфлікти не 

врегулюванні, тобто мають гарячу фазу чи "статус" незавершених/невирішених 

("заморожених"), у Москви є геополітичний козир для торгів із пострадянськими 

країнами, де мають місце такі конфлікти. За підрахунками Є. Кутового, на 

пострадянському просторі вже на 1992 р. відбулося 154 конфлікти, у 20 з яких 

використовували зброю [461, с. 100–101]. Саме через проектування нестабільності Росія 

намагається заповнити геополітичний вакуум, який виник на пострадянському просторі з 

розпадом СРСР. З цього приводу у 1994 р. Б. Єльцин заявив, що "на зміну ідеологічним 

конфліктам приходить боротьба за сфери впливу в геополітиці" [992, с. 52].  

Згодом В. Путін неодноразово наголошував на тому, що саме РФ на просторі СНД 

бере участь в урегулюванні різних конфліктів і позиціонує себе в ролі гаранта безпеки та 

стабільності. Останнє, зокрема, підтверджують слова знаних російських учених 

В. Лапкіна та В. Пантіна: "Реалії етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі 

такі, що жоден із зазначених конфліктів не може бути врегульований чи хоча б 

переведений у "заморожений" стан без участі Росії" [468, с. 99]. Відтоді фактично весь 

пострадянський простір проголошувався стратегічною сферою російських життєвих 

інтересів у контексті своєрідної євразійської "доктрини Монро". Виходячи з цього у 

геостратегію РФ було покладено концепцію "ближнього зарубіжжя" в контексті 
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формування трьох сфер європейської безпеки: Західній Європі гарантують безпекову 

сферу США, СНД – Росія, а колишньому зовнішньому кільцю СРСР – США та Росія. 

Після того, як пострадянськими країнами було відкинуто доктрину "ближнього 

зарубіжжя", Росія обрала тактику встановлення двосторонніх відносин за імперсько-

васальною схемою [622].  

З огляду на концепцію "міжнародного суверенітету", суверенною державою, у 

розумінні російських експертів та вищого керівництва, є та держава, що здатна 

самостійно вести внутрішню, зовнішню й оборонну політику, укладати та розривати 

договори, вступати чи не вступати у відносини із стратегічним партнерами [344, с. 49–50]. 

Як наголошував В. Путін, "...не так уже й багато нині у світі країн, які мають задоволення 

і щастя заявити, що вони є суверенними, їх можна на пальцях порахувати. Це Китай, Індія, 

Росія і ще кілька держав. Усі інші перебувають у дуже суттєвій залежності або одна від 

одної, або від лідерів блоку" [597]. Зважаючи на такий стан речей, для Росії у зміцненні 

суверенітету виключне значення має пострадянський простір, який відіграє роль 

своєрідного історичного зовнішнього поясу так званої Великої Росії. Зважаючи на це, 

Москва будь-що намагається запобігти "геополітичному розукрупненню" 

постімперського простору у зв’язку з перспективою розриву зв’язків із країнами СНД та 

подальшим їх залученням до західних інтеграційних проектів [345, с. 50].   

Росія завжди позиціонує себе в ролі миротворця на пострадянському просторі, 

проте насправді своїми діями лише розпалює конфлікти й ускладнює їх вирішення, 

формуючи таким чином власну модель безпекової політики. Ураховуючи зазначене, 

можна говорити про експорт, підтримку та "заморожування" Росією керованих конфліктів 

на пострадянському просторі. Беручи участь у миротворчих операціях, Москва 

зацікавлена в наслідках конфлікту, адже підтримуючи ту чи іншу сторону, Росія 

намагається врегулювати конфлікт винятково на свою користь. Перелік апробованих 

ОБСЄ в Південно-Східній Європі механізмів конфліктного врегулювання був 

недостатнім для врегулювання саме пострадянських конфліктів, де часто спостерігалася 

відсутність волі до примирення сторін [147, с 256].  

З огляду на свою близькість розташування до країн НАТО, зокрема Румунії, а також 

до Чорного моря виняткове геостратегічне значення має для Росії Молдова. Так, 

Придністров’я у віддаленій перспективі може стати базою для розширення 

геополітичного плацдарму в бік Балкан [937]. Крім того, узятий у 1990 р. Молдовою курс 

на об’єднання з Румунією (у межах руху "За Велику Румунію", який до речі й нині є 



248 

популярним серед молдовського населення), призвів до кривавих сутичок у Гагаузії, 

внаслідок чого вона в 1994 р. отримала статус автономії. Улітку 1992 р. війська Молдови 

здійснили наступ на Придністров’я (що не підтримувало політики Кишинева по 

зближенню з Румунією, не визнавало виходу Молдови зі складу СРСР та прагнуло 

зберегти політико-економічні зв’язки з Москвою) з метою заволодіти комунікаціями 

Тирасполя, Дубоссар та Рибниці. Тоді в бойових діях на стороні Придністров’я брала 

участь 14-а російська армія, яку нині комплектують переважно із придністровців. Наразі 

у Придністров’ї розміщується російський військовий контингент у кількості близько 3 тис. 

солдат і офіцерів, понад три десятки бронетехніки та значні запаси зброї й боєприпасів на 

складах в с. Колбасна, що власне визначає російську військову присутність у цій 

невизнаній республіці [558]23.   

За твердженням західних експертів, РФ утримує Молдову в орбіті свого 

геополітичного поля також завдяки енергетичному важелю. Так, якщо брати до уваги 

енергетичну сферу, то саме російський газ на шляху до Молдови відбирається ПМР 

(компанією "Тираспольтрансгаз") для власних підприємств, більшість із яких 

контролюється російськими власниками, тоді як борг за скраплений газ ПМР прямо лягає 

на Кишинев (компанію "Молдовагаз"), оскільки за логікою він розглядає Придністров’я 

частиною своєї території. У разі несплати цього боргу Кишиневом у РФ з’являються 

додаткові важелі остаточного відриву ПМР від Молдови через визнання Москвою її 

незалежності чи включення до свого складу [1083].    

Враховуючи попередній аналіз, автор дійшов висновку, що всі намагання 

розв’язати придністровський конфлікт досі не увінчалися успіхом передусім через 

незацікавленість у цьому Росії. Прийнятним механізмом врегулювання кризи для РФ і 

Придністров’я став запропонований у 2003 р. так званий "План Козака", що передбачав 

створення федеративної держави Молдови, у якій би ПМР і Гагаузія отримали особливий 

статус. У разі прийняття Кишиневом цього написаного в Кремлі плану, ПМР та Гагаузія 

отримали б важелі блокування небажаних для них законопроектних і 

                                                 
23 21 липня 1992 р. між Б. Єльциним і лідером Молдови М. Снєгуром було підписано Угоду щодо 

принципів врегулювання конфлікту за якою погоджувалося відведення збройних сил за лінію 

розмежування, передбачалося також створення спеціальної комісії з метою остаточного 

врегулювання протистояння. По суті це було першим і вирішальним кроком до проголошення 

"незалежності" Придністров’я та встановлення над ним російського протекторату. Із 29 липня 1992 р. 

російський миротворчий контингент зайняв Бендери з "миротворчою" місією, а смугу вздовж Дністра 

було оголошено зоною безпеки, яку було доручено контролювати Об’єднаній контрольній комісії 

(ОКК). Зрештою, саме в Москві було підписано "Меморандум про основи нормалізації відносин між 

Республікою Молдова і Придністров’ям".  
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зовнішньополітичних рішень, передусім стосовно євроатлантичної інтеграції Молдови. 

Цілком логічно, що РФ прагне застосувати такий же механізм і по відношенню до України 

через інтеграцію самопроголошених Л/ДНР на своїх умовах. Зрештою, за підтримки 

гарантів в особі ОБСЄ, ЄС і США у 2005 р. було запропоновано так званий "план 

Ющенка", за яким пропонувалося розширення автономії Придністров’я у складі Молдови 

після проведення демократичних виборів до придністровського парламенту. Однак цей 

план, який відповідав інтересам Києва, Кишинева, Брюсселя і Вашингтона, зрештою і за 

всією геополітичною логікою не влаштовував Тирасполь і Москву, яка погрожувала 

визнати ПМР у якості самостійної держави. Саме тому цей проект придністровського 

врегулювання через конфлікт інтересів потужних геополітичних гравців так і не був 

втілений.   

Отже, активізація євроінтеграційного курсу Молдови після приходу до влади у 

2009 р. коаліції чотирьох проєвропейських ліберальних партій "Альянс за європейську 

інтеграцію" та підписання Угоди про Асоціацію з ЄС у червні 2014 р., що по суті 

закріпило євроатлантичний вибір Кишинева, так і не вирішило придністровської 

проблеми. Для Росії, яка намагається з допомогою цього конфлікту утримати Молдову у 

межах свого геополітичного поля впливу, надважливим завданням є збереження 

нейтралітету останньої. Ідеальним же сценарієм для РФ, на нашу думку, є входження 

Молдови та Придністров’я в євразійські інтеграційні структури, у разі реалізації якого не 

виключено, що Москва навіть би погодилася на об’єднання країни. Як і у випадку з 

Україною та Білоруссю, значним важелем впливу на Молдову та утримання її у сфері 

"русского мира" залишається Кишинівська митрополія РПЦ, яка є чисельнішою за 

Бессарабську митрополію Румунської православної церкви. Окрім того, в найбільших 

містах Придністров’я, на тлі засилля там радянської символіки, Росія створила низку 

осередків цього ж таки "русского мира".   

Однак не варто забувати, що Придністров’я, як і низка інших квазідержав та 

псевдореспублік на пострадянському просторі знаходиться у прямій економічній 

залежності від РФ, що є додатковим тягарем на її стагнуючу економіку. Як наслідок 

реалізації російської геостратегії по утриманню Кишинева у своєму геополітичному руслі, 

Молдова отримала "заморожений" конфлікт, який триває вже понад два десятиліття як 

типовий класичний приклад пострадянських неврегульованих криз. Росія також через 

порушення суверенітету та створення штучної ПМР, де знаходиться її військовий 

контингент, а також через лояльного до Москви президента І. Додона й енергетичний тиск, 
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фактично контролює зовнішню політику Молдови і тим самим унеможливлює реалізацію 

Кишиневом стратегії по інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Все це 

у підсумку несе для Молдови, як у тому числі й для України та Грузії, загрозу 

перетворення її на об’єкт "сірої зони" безпеки, у якій вона може залишитися на 

невизначений час.   

З метою уникнення такого сценарію, наразі Молдові необхідно більш серйозно 

підійти до майбутнього формування проєвропейської політичної еліти, координувати 

свою політику з Україною та Грузією у рамках ОДЕР-ГУАМ, а також проводити 

прискорені безпекові, політичні та соціально-економічні реформи задля поглиблення 

співпраці з ЄС та НАТО. Нині Молдова вибудовує досить оптимальну стратегію щодо 

забезпечення енергетичної незалежності від Москви шляхом проектування будівництва 

газопроводу, що з’єднає її ГТС з румунською енергетичною системою. У разі реалізації 

такого проекту у Кишинева будуть всі підстави не укладати нового контракту з 

"Газпромом" після 2019 р. Зрештою, важливим моментом для Кишинева має стати 

активізація діалогу з колективним Заходом для пошуку механізмів врегулювання і 

вирішення придністровської кризи, передусім через посилення політичного тиску на 

Російську Федерацію з метою виведення російських військ з Придністров’я. Колективний 

Захід зі свого боку має також надавати більш активну підтримку Молдові як одній з 

молодих демократій на пострадянському просторі задля стримування російських 

геополітичних амбіцій.   

Чорноморсько-Каспійський регіон або регіон Південного Кавказу є досить 

складною і проблемною геополітичною ділянкою, де перетинаються геостратегічні 

інтереси як держав першого ешелону – США, КНР, РФ, так і регіональних держав – 

насамперед Туреччини й Ірану. У Чорноморсько-Каспійському регіоні Росія намагається 

не допустити геополітичної, геоекономічної та безпекової експансії Заходу, зокрема й 

проникнення НАТО на Кавказ через вступ до Альянсу Грузії. Також не менш важливим 

завданням для Російської Федерації є унеможливлення поширення ісламського 

екстремізму в кавказьких республіках та, власне, в ній самій [435].    

Крім того, на наше переконання, основною метою присутності Росії на Південному 

Кавказі є забезпечення контролю східної частини Чорноморського та західної частини 

Каспійського басейну, а також забезпечення сухопутного виходу до Близького Сходу. 

Туреччина ж висловлює свою позицію на захист етнічно близьких їй кримських татар 

після анексії Криму та підтримує Азербайджан у його конфлікті з Вірменією, маючи 
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опосередковані наміри щодо стримування геополітичних амбіцій Росії. Тож перспективи 

залучення Закавказзя і ЦА до сфери впливу Туреччини за підтримки США стали 

серйозним викликом геостратегічним інтересам РФ. Зокрема, Азербайджан як світська 

мусульманська та багата на енергоресурси держава є доволі цікавою для США. До того ж 

він займає важливе геостратегічне положення між Росією та Іраном, а тому став частиною 

антитерористичної програми США.  

Вірменія в конфлікті з Азербайджаном та в історичному протистоянні з 

Туреччиною, вбачала в Росії основного православного союзника. Зі свого боку, РФ 

розглядає православну Вірменію (насправді Вірменська апостольська церква) як єдиний 

бар’єр на шляху до геополітичного об’єднання Туреччини з тюркськими народами ЦА в 

межах відродження Великого Турану. У 1995 р. РФ і Вірменія підписали договір, який 

дозволяє Росії розміщувати збройні сили та дислокувати 102 військову базу в м. Гюмрі, 

перебування якої у 2005 р. було пролонговано до 2050 р. Зрештою, у 1997 р. між Москвою 

та Єреваном було укладено "Договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу" [190].   

На території Вірменії дислокувалося до 15 тис. російських військових, більшою 

мірою на кордоні з Туреччиною та Іраном. США, в свою чергу, виявляють 

геостратегічний інтерес щодо Вірменії в контексті взаємодії цієї країни з Азербайджаном 

через посередництво Туреччини, а також висловлюють готовність надати допомогу у 

зміцненні військового флоту Казахстану і Туркменістану. На думку Р. Менона, війни Росії 

в Чечні та Дагестані, які можна вважати складовою так званої Великої євразійської дуги 

геополітичної нестабільності, що бере свій початок на Балканах, проходить через 

південний схід України, Південний Кавказ, Близький Схід і йде далі аж до Африканського 

Рогу24, надто ускладнили свого часу відносини РФ з Азербайджаном та Туреччиною, що 

зайняли тоді відверто прозахідну позицію у Північнокавказькому конфлікті [1232, p. 38–

39]. Більше того, у 1999 р. Азербайджан вийшов із Ташкентського договору ОДКБ та 

заявив про свої наміри щодо вступу в НАТО. Тож для Росії надважливим завданням було 

встановлення геостратегічного контролю над Азербайджаном, що дозолило б їй 

"відрізати" всю ЦА від Заходу в сенсі геополітичної орієнтації її держав та постачання 

енергоресурсів. Адже недарма З. Бжезинський назвав Азербайджан "важливою 

                                                 
24Кризова ситуація в Чечні й Дагестані була пов’язана із політичними та безпековими обставинами 

на Південному Кавказі – а саме в Грузії й Карабаху, що можна розглядати в якості єдиного вузла 

геополітичних проблем Великого Кавказу.  



252 

"пробкою", що контролює доступ до "пляшки" з багатствами басейну Каспійського моря 

та Середньої Азії" [38, с. 155].   

На думку окремих західних експертів, наприклад, американського вченого, фахівця 

із східноєвропейських і євразійських досліджень М. Хакарда, конфлікт на Кавказі, 

точніше в Чечні, був спровокований окремими політичними колами США з метою 

встановлення контролю над цим регіоном задля створення Південного 

енерготранспортного коридору з Каспійського моря на Балкани й далі до Європи [1285]. 

М. Хакард трактує Кавказький регіон як своєрідний геополітичний плацдарм для 

встановлення контрою над енергетичними ресурсами Євразії. Із цим, зокрема, пов’язують 

створення на початку 2000-х рр. "Американського комітету за мир на Кавказі", робота 

якого стосується просування демократії та розвитку прав людини [1285]. Москва з огляду 

на це, як стверджує Р. Менон, була твердо переконана, що тоді США мали важелі впливу 

на Росію саме через Північний Кавказ, де забезпечували допомогу чеченським 

радикальним бойовикам, а також завдяки підтримці опозиційних Москві сил [1165, p. 38–

39].  

У нагірно-карабаському конфлікті Вірменії та Азербайджану, що розпочався ще в 

1987 р. як етнополітичний, Росія як непрямий його учасник підтримує свого союзника – 

Вірменію і, починаючи з 1994 р. (часу досягнення перемир’я між Баку та Єреваном за 

посередництва Мінської групи ОБСЄ), відіграє роль посередника в конфлікті. Російська 

експерт-конфліктолог Н. Федулова стверджує, що серйозну занепокоєність у Росії 

періодично викликала мілітаризація Азербайджану та його готовність поновити військові 

дії задля зміцнення контролю над Нагірним Карабахом у разі спроб Вірменії повернути 

суверенітет над цією територією. У Вірменії розміщується п’ятитисячний контингент 

російських військ, що надає їй можливість перебувати під російською "парасолькою 

безпеки" [914, с. 77–78] 25 . Азербайджан, на наше переконання, як країна багата 

енергоресурсами, надає перевагу свободі вибору та балансує свої відносини як із Заходом, 

так і з пострадянським світом, у тому числі і з Росією.   

До того ж у цьому конфлікті Захід надав перевагу саме Азербайджану, що в 

підсумку сприяло реалізації двох потужних проектів – нафтопроводу "Баку – Тбілісі – 

                                                 
25Нагірно-Карабаський конфлікт між Азербайджаном та Вірменією стосується спірних територій, 

зокрема Нагірного Карабаху, населеного переважно вірменами. Відомо, що більша частина 

території Нагірного Карабаху контролюється невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою і 

лише третина Шаумянського району, незначні частини Мартакертського і Мартунінського районів 

республіки знаходяться під контролем Азербайджану. Вірменія надає підтримку етнічно близькій 

Нагірно-Карабаській Республіці, в тому числі і її збройним формуванням.   
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Джейхан" та газопроводу "Баку – Тбілісі – Ерзурум", які забезпечують постачання 

енергоресурсів до європейських країн як альтернативу російським енергоресурсам 

(Додаток С). За таких обставин Вірменія, за відсутності геополітичного вибору в 

зарученні підтримкою, фактично потрапила в ізоляцію та змушена зберігати стратегічне 

партнерство з Росією, насамперед у безпековій сфері [649; 913, с. 58–59]26. Іран у нагірно-

карабаському конфлікті зайняв дещо двояку позицію через прозахідну орієнтацію 

Азербайджану, однак надавати якусь підтримку Вірменії Тегеран також не став. При 

всьому Іран, рівною мірою як і Туреччина, зацікавлений у розширенні свого 

геополітичного впливу на Азербайджан [914, с. 78]. Тим самим, постає група країн, які 

проявляють пильну геополітичну увагу до нагірно-карабаського конфлікту, ключовими 

серед яких є: Росія, Туреччина та Іран.    

Американська дослідниця Р. Бхалла (Гужон) констатує, що "розморожування" 

нагірно-карабаського конфлікту, ознакою чого стала "чотириденна війна" у квітні 2016 р., 

є наслідком не лише загострення протистояння між Баку і Єреваном, але й наростання 

напруженості між Росією та США та активізації Туреччини. У цій ситуації Москва може 

прагнути отримати коридор до Вірменії [1141]. І. Мурадян же доводить, що Росія не 

зацікавлена у розгортанні масштабних боїв, щоби надмірно не привертати увагу світової 

спільноти до Карабаху, однак помірна напруга на Південному Кавказі сприятиме 

легітимізації геополітичної присутності Москви, головно через свою військову базу у 

Вірменії [551]. У той час, як США намагаються стримувати Туреччину від надмірного 

втручання в цей конфлікт з метою посилення підтримки Азербайджану, Росія демонструє 

Туреччині і Заходу, що лише вона здатна контролювати ситуацію через можливості 

впливу на вірменську армію з тим, щоб не допустити воєнної поразки Азербайджану [551]. 

Тому, як стверджує автор, Росія і Туреччина, які фактично виступають у якості союзників 

на Близькому Сході є суперниками на Південному Кавказі.    

На думку польського експерта В. Репертовчі, зіткнення геостратегічних інтересів 

великих держав пояснюються й тим, що Азербайджан має важливе транзитне значення в 

сенсі зміцнення безпеки своїх південних кордонів, розвитку коридору "Північ – Південь" 

та доступу до енергоресурсів Закавказзя. Виходячи з цього, РФ зацікавлена у підтримці 

                                                 
26Алгоритмом урегулювання нагірно-карабаського конфлікту для США мав стати "план Гобла", що 

передбачав обмін Лачинського коридору на Мегринський коридор, який би з’єднав Туреччину й 

основну частину Азербайджану. Також отримання Баку контролю над Мегринським районом 

забезпечило б доступ Азербайджану до його Нахічеванської автономії, а кордон Вірменії з Іраном мав 

би зміститися при цьому дещо на північ.   
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конфлікту, оскільки дестабілізація регіону не дозволяє розвивати його транзитну роль та 

дедалі посилює залежність Вірменії від Москви [719]. Загалом же, Росія намагається 

довести Баку, що найоптимальнішим і найкоротшим шляхом урегулювання нагірно-

карабаського конфлікту є вступ Азербайджану до ЄАЕС, оскільки економічні пріоритети 

між Вірменією та Азербайджаном усунуть підстави до продовження конфлікту [1024]. Із 

цього виходить, що безпека та стабільність на Південному Кавказі може цілком залежати 

від стосунків між Москвою та Баку. Тож Російська Федерація намагається позиціонувати 

себе в ролі єдиного геополітичного арбітра з урегулювання нагірно-карабаського 

конфлікту з перспективою витіснення із цього процесу США [447].   

Росія своїми діями, як доводить грецький експерт А. Клапп, демонструє Єревану, 

що зміна Москви на Вашингтон як гаранта мирного врегулювання конфлікту не 

забезпечить Вірменії гарантій територіальної цілісності, так як США більшою мірою 

підтримують Азербайджан [1085]. Загалом, Вірменія знаходиться у досить складній 

ситуації, так як на думку експертів, під тиском США та Туреччини вона не стане чинити 

збройний опір Азербайджану у разі його агресії, а обмежиться закликами до миру. Така 

ситуація надто вигідна Росії, оскільки Вірменія, опинившись по суті в ізоляції, приречена 

на політичну, безпекову та економічну залежність від Москви [719].   

Не варто також відкидати і план з уведення російських миротворчих сил на 

територію Нагірного Карабаху, з подальшим проголошенням цієї території нейтральною. 

На думку С. Корсунського, в обмін на відданість Москві РФ обіцяє Вірменії, яка критично 

залежить від неї в економічному та військовому сенсі, широкий пакет економічних 

проектів, що мають завершити процес повної інтеграції цієї держави в ЄАЕС [435]. Тим 

часом вона продає зброю обом учасникам конфлікту, зокрема Азербайджану за 

завищеними цінами, починаючи з 2011 р., РФ постачає новітні зразки озброєнь [937]. Як 

наслідок, в тому числі й у зв’язку з позицією Росії, на пострадянському просторі 

зберігається чи не найтриваліший заморожений територіальний та етнічно-конфесійний 

конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. У ході конфлікту постала невизнана Нагірно-

Карабаська Республіка з переважаючим вірменським населенням (понад 90%) на 

території Азербайджану, дискретний статус якої лише ускладнюватиме врегулювання 

даної проблеми (Додаток Т, рис. 1).   

Враховуючи позицію та судження зазначених експертів вважаємо, що РФ прагне 

підтримувати баланс відносин у межах регіонального геополітичного трикутника "Росія – 

Вірменія – Азербайджан", у тому числі й через постачання озброєння обом сторонам 
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конфлікту. До того ж економічна й безпекова співпраця Росії, Вірменії та Азербайджану 

значно переважає західну, і тим самим це дозволяє їй стратегічно витісняти ЄС та США 

із зазначеного регіону. Все це свідчить про те, що ключ до врегулювання ситуації довкола 

Нагірного Карабаху лежить саме в Москві, а не в Вашингтоні, Брюсселі чи Анкарі. РФ не 

зацікавлена у швидкому врегулюванні нагірно-карабаського конфлікту з тим, щоби 

залишати й надалі ці країни в "сірій" безпековій зоні. Тим самим, вона подовжує цю "сіру 

зону" від східної Європи (Україна, Молдова) до Південного Кавказу задля попередження 

будь-якого зближення цих двох країн з іншими геополітичними центрами, передусім ЄС. 

Специфічну стратегію у цьому контексті Росія реалізовує по відношенню до 

Азербайджану, який є членом прозахідної організації ОДЕР-ГУАМ та виступає її 

конкурентом у постачанні енергоносіїв до ЄС. Росія не відкидає сценарію виходу 

Азербайджану з ОДЕР-ГУАМ та вступу його до ЄАЕС. Тим паче, ще одним вигідним для 

Москви сценарієм є подальше загострення відносин з Вірменією на тлі можливого 

розморожування конфлікту, що не сприятиме нарощуванню постачання енергоресурсів 

на європейський ринок та підірве імідж Баку як надійного постачальника. За таких 

геополітичних обставин, Вірменії та Азербайджану необхідно виробити власний 

спільний механізм дій щодо вирішення замороженого конфлікту без участі Росії, оскільки 

на відміну від інших протекторованих нею пострадянських анклавів на території 

Нагірно-Карабаської Республіки відсутня російська військова присутність. Одним із 

можливих варіантів розв’язання нагірно-карабаського конфлікту може стати вироблення 

алгоритму переговорного діалогу у форматі 2+4 – за участю Вірменії та Азербайджану, а 

також США, Німеччини, Франції та Туреччини, що врешті позбавить РФ ролі "вічного 

миротворця" на Південному Кавказі.   

Крім того, Захід має сприяти Азербайджану (попри його політику 

рівновіддаленості, як щодо РФ, так і Заходу) у проведенні реформ з метою зміцнення 

ліберально-демократичних інституцій та підтримки статусу одного з альтернативних 

Росії постачальників енергоресурсів до Європи. Одним із перших кроків щодо зближення 

Вірменії із Заходом може стати підписання у листопаді 2017 р. Угоди про всеохоплююче 

та розширене партнерство між Вірменією та ЄС та її ратифікація у квітні 2018 р. Така 

стратегія у підсумку спрятиме виведенню Вірменії із геополітичної орбіти Москви (попри 

те, що вона перебуває в ЄАЕС та ОДКБ) та спрямуванню її геополітичного вектора у бік 

європейських та євроатлантичних структур. Варто враховувати, що Вірменія у рамках 

диверсифікації своєї зовнішньої політики прагне синхронного партнерства із США, ЄС 



256 

та Китаєм за умов підтримки добрих відносин з Росією. Зрештою активізація орієнтації 

обох країн у бік Заходу і стане ключем до поступового й остаточного зниження 

російського геополітичного впливу в регіоні та зменшить конфліктність на його теренах. 

За протилежного сценарію Російська Федерація перетворить цей регіон на буферну зону 

між нею і Заходом та на сполучну ланку між нею і Близьким Сходом.   

Особливе місце в геостратегії Росії щодо Південнокавказького регіону посідає 

Грузія, у зв’язку зі зближенням Тбілісі з НАТО, не в останню чергу через те, що таким же 

шляхом може піти й Азербайджан. Усунення у 2004 р. від влади президента Аджарії 

А. Абашидзе та встановлення з боку Тбілісі контролю над цією автономією, а також події 

в Південній Осетії були розцінені в Москві не інакше як витіснення Заходом Росії із Грузії. 

Уже на початковому етапі грузино-осетинського (1991–1992) 27  та грузино-абхазького 

(1992–1993) конфліктів, за твердженням португальської дослідниці Т. Фрейре, на 

території Південної Осетії й Абхазії розгорнув свою дислокацію російський контингент 

"миротворчих" військ, який було введено за згоди Сухумі та Цхінвалі [1122, p. 87].   

У 1994 р. між РФ і Грузією було підписано договір, який дозволяв мати три 

російські військові бази у Грузії для дислокації двох дивізій. Росія ж зі свого боку взяла 

на себе відповідальність за захист грузинських кордонів, озброєння грузинської армії, 

гарантуючи при цьому територіальну цілісність за умов надання особливого автономного 

права Абхазії й Південній Осетії. Політика Москви щодо Грузії зблизила останню з 

Туреччиною та Азербайджаном та, в свою чергу, сприяла виробленню стратегічного 

плану вступу до НАТО. Зі свого боку Туреччина і США, як доводить американський 

вчений К. Сміт, підтримали прокладання газопроводу "Баку – Тбілісі – Ерзурум" 

(співвласниками є чотири західні енергокомпанії) та нафтопроводу "Баку – Тбілісі – 

Джейхан" (співвласниками є вісім західних енергокомпаній) через Тбілісі в обхід Росії 

територією Грузії, яка тим самим набула ролі транзитного ключа Південного Кавказу 

[1316, p. 10]. Саме тому Грузія має стратегічне значення для Вашингтона у сенсі 

забезпечення енергетичної безпеки ЄС, оскільки є важливою ланкою для транзиту 

каспійської нафти і газу. В свою чергу Москва розглядала будівництво цього газопроводу 

як частину стратегії США зі зниження російського енергетичного впливу в сусідніх 

                                                 
27Фактично ж грузино-осетинський конфлікт розпочався у 1989 р. та був пов’язаний з різкою 

активацією національних рухів в останні роки існування СРСР. Однією із причин гарячої фази 

грузино-осетинського та грузино-абхазького конфліктів на початку 1990-х рр. був також і 

авторитарний стиль правління грузинського президента З. Гамсахурдіа.  
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країнах та в Європі [822, с. 237]28. У свою чергу Тбілісі, за словами російського вченого 

О. Нікітіна, дотримувався лінії зі згортання відносин із Москвою, розширюючи 

паралельно співпрацю з Альянсом. Із 2004 р. було затверджено План індивідуального 

партнерства, що зорієнтований на підготовку Грузії до членства в НАТО, а наступного 

року було розгорнуто програму допомоги з боку НАТО щодо реорганізації збройних сил 

Грузії відповідно до стандартів Альянсу [576].    

На переконання автора, стратегія колективного Заходу з просування впливу НАТО 

на терени Південного Кавказу у поєднанні з розширеною співпрацею Альянсу з Україною 

та Молдовою означала для Росії не що інше як наступ на її західний та південний 

геополітичний фланги. Така політика розцінювалася в Москві передусім як стримування 

російського впливу на пострадянському просторі, а врешті й у Східній Європі та на 

Близькому Сході. Виходячи зі стратегії неприйнятності розширення НАТО на 

геополітичний ареал пострадянського простору, у даному випадку за рахунок Грузії, 

реакція Росії по відношенню до Грузії аж до неприхованої воєнної агресії була 

прогнозованою.  

Загалом, для Росії вступ Грузії до НАТО є неприйнятним через те, що реалізація 

такого сценарію змінила б баланс безпеки у всьому Чорноморсько-Каспійському регіоні. 

Водночас така демонстрація сили була тоді адресована Києву як сигнал того, що РФ не 

буде більше миритися в разі зміни зовнішньополітичного вектора України в бік Заходу та 

зближення з європейськими та євроатлантичними структурами [168].  

На думку директорки Центру євразійських досліджень та професорки 

Джорджтаунського університету А. Стент, попри те, що Росія сподівалася на 

конструктивний діалог із новообраним прозахідним президентом М. Саакашвілі, її 

відносини із Грузією різко погіршилися, коли стало очевидним, що Тбілісі має наміри 

встановити контроль над Південноосетинською та Абхазькою автономіями. Якщо РФ без 

особливих заперечень погодилася на те, щоб до складу Грузії повернулася Аджарія, то 

щодо Абхазії та Північної Осетії російське керівництво дало зрозуміти, що не допустить 

                                                 
28До 2001 р. Росія зобов’язувалася евакуювати військові бази у Грузії. Так, у 2002 р. відбулося 

відкриття переданої Грузії та реконструйованої бази Вазіані, на якій планували підготовку та 

тренування грузинських підрозділів за участі офіцерів збройних сил США. Однак залишалися 

російські військові бази в таких грузинських містах, як Гудаута (Абхазія), Батумі (Аджарія) та 

Ахалкалакі, де 95 % населення становлять вірмени. Мотивація збереження військових баз полягала 

також у недопущенні переміщення на територію Грузії чеченських бойовиків, задля стримування 

яких в Аджарії та Джахетії Росія планувала використовувати військові бази, що лишилися ще із часів 

СРСР, проте у 2004 р. під тиском НАТО РФ погодилася ліквідувати їх до 2008 р.  
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аджарського сценарію. Більше того, у 2004 р. Росія ухвалила рішення про будівництво 

військових баз у Джаві та Цхінвалі [822, с. 149].  

Усе це так чи інакше підвело Росію до агресивних дій, оскільки нез’ясоване 

питання статусу Абхазії та Південної Осетії не давало можливості Грузії розраховувати на 

швидке приєднання до Альянсу. Росія нарощувала свій військовий потенціал, 

розбудовуючи для цього необхідну інфраструктуру на території Південної Осетії та 

збільшуючи кількість важкого озброєння29. Як доводить Д. Тренін, такі маневри без згоди 

Тбілісі прямо свідчили про акт агресії Росії проти Грузії та порушення її суверенітету, 

оскільки російські війська перебували на території Південної Осетії – грузинській землі 

[1344, p. 24].   

Варто додати, що напередодні військового вторгнення Росія здійснила низку 

масованих кібератак проти Грузії. Такі дії РФ, на думку автора, були нічим іншим, як 

масштабною провокацією Тбілісі Москвою, що, зрештою, і спровокувало перестрілку на 

кордоні між Грузією та Південною Осетією на початку серпня 2008 р. У цій ситуації 

М. Саакашвілі, як стверджує американський політолог Ч. Кінг, під приводом відновлення 

конституційного ладу на території невизнаної республіки, пішов на ризик з тим, щоб 

випередити Москву в її намірах можливого повномасштабного вторгнення в Грузію та 

віддав наказ про входження грузинських військ на територію Південної Осетії та зайняття 

її столиці Цхінвалі з метою стримати наступ російських військ [1177, p. 7]. Це, фактично, 

була третя спроба встановлення контролю з боку Тбілісі над Південною Осетією після 

воєнних дій 1991–1993 рр. та 2004 р., внаслідок якої було зайнято більшу частину 

м. Цхінвалі. Також Грузія розраховувала швидко взяти штурмом столицю Південної 

Осетії і тим самим спробувати ліквідувати сепаратистський анклав, розпочавши масовані 

атаки й обстріли, під час яких загинуло кілька російських "миротворців" [932, с. 268]. Такі 

дії Грузії дали підстави Росії кваліфікувати це як агресію та "геноцид" населення 

                                                 
29У квітні 2008 р. Росія ввела на територію Абхазії додаткові "миротворчі сили", а саме батальйон у 

складі 400 солдатів у повному озброєнні. У травні цього ж року РФ спрямувала до Абхазії інженерні 

війська для ремонту залізниці, що поєднувала столицю Абхазії Сухумі з південною провінцією 

Очамчира, котра розташована на кордоні з Грузією. Дана залізнична лінія, як відомо, проходить 

уздовж абхазького узбережжя та поєднує північ Абхазії з російським Сочі. Водночас, у Північній 

Осетії після військових навчань "Кавказ-2008", які закінчилися 2 серпня 2008 р., російські війська 

не повернулися до своїх казарм, що зайвий раз підтверджувало агресивні наміри Росії по 

відношенню до Грузії. З середини липня 2008 р. контрольовані проросійською владою осетинські 

підрозділи постійно обстрілювали грузинські поселення, чим провокували до дій грузинську 

поліцію. Паралельно відбувалася масова евакуація мешканців Південної Осетії (головно жінок та 

дітей) до Північної Осетії. 
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Південної Осетії, що по суті й стало відправною точкою до її вторгнення на територію 

Грузії та початку так званої "п’ятиденної війни".   

Повномасштабні бойові дії між російськими та грузинськими ЗС розпочалися 8 

серпня 2008 р. після того, як значна частина російських військ увійшла до Грузії під 

виглядом миротворчої місії через Рокський тунель із Північної до Південної Осетії. 

Зрештою, вважаємо, що лише рішучі дії Вашингтона та світової громадськості дозволили 

уникнути Грузії повного розгрому та захоплення столиці російськими військами.  

Варто погодитися з думкою Р. Аллісона відносно того, що експансія Росії до Грузії 

мала на меті забезпечити консервацію територіальних проблем задля унеможливлення 

приєднання Тбілісі до НАТО, а також створення буферних зон у глибині Грузії за рахунок 

двох протекторатів, – Південної Осетії та Абхазії, – де Москва дислокує свої військові бази 

на постійній основі. До того ж, на цих протекторованих Росією територіях ведеться 

подальше витіснення залишків грузинського населення [1045, р. 1151, 1158].   

Також події 2008 р. у Грузії були розцінені західними аналітиками не лише як 

російські амбіції з недопущення проведення офіційним Тбілісі проєвропейських реформ, 

а водночас і як спроба зашкодити реалізації прозахідних енерготранспортних проектів та 

скоротити масштаби впливу США і Європи на Закавказзя. Експерти стверджують, що 

частково саме задля цього РФ вдалася до порушення суверенітету Грузії через створення 

маріонеткових Абхазії та Південної Осетії. Зокрема, доцент Пенсильванського 

університету М. Стейнберг вважає, що бомбардування російською авіацією 

зосереджувалося саме на тих ділянках території Грузії, якими проходили нафтогазові 

трубопроводи "Баку – Тбілісі – Джейхан", "Баку – Тбілісі – Супса" та "Баку – Тбілісі – 

Ерзурум", які, нагадаємо, забезпечували транспортування енергоресурсів до Європи без 

участі Росії [1324, p. 13]. Зруйнувавши енерготранспортну інфраструктуру Грузії, Росія 

тим самим намагалася значно знизити її привабливість для західних інвесторів з 

будівництва нових трубопроводів.  

За твердженням того ж таки М. Стейнберга, РФ своїми діями демонструвала, що 

американські гарантії безпеки нічого не вартують, а наміри Вашингтона щодо 

переозброєння Грузії та сприяння її зближення з НАТО лише підвищують ризики для 

Тбілісі. Загалом невизнані республіки можуть у майбутньому спричинити перетворення 

Південного Кавказу на лімітрофну зону між Росією, з одного боку, й Іраном і Туреччиною, 

з другого [1324, p. 14]. Тож погоджуємося зі словами Дж. Шерра, що Росія тоді фактично 

за тиждень зруйнувала систему безпеки на пострадянських теренах, що склалася після 
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холодної війни. До того ж своїми діями Москва дискредитувала політику західної "м’якої 

сили" на пострадянському просторі [992, с. 58].  

Зрештою, до врегулювання конфлікту долучилася Франція, що сприяла 

виробленню механізму врегулювання конфлікту більш відомого як "план Медведєва – 

Саркозі". 26 серпня 2008 р. Росія оголосила про офіційне визнання незалежного статусу 

Південної Осетії та Абхазії на основі "звернення" осетинського та абхазького парламентів 

(Додаток Т, рис. 2). У вересні цього року було укладено Угоду між Радою Федерацій РФ 

та "Парламентом" Південної Осетії. Російська Федерація кваліфікувала свою 

спецоперацію у Грузії як "гуманітарну інтервенцію", що за канонами міжнародного права 

спрямована на запобігання гуманітарної катастрофи, етнічних чисток чи геноциду, ознак 

чого на території ні Абхазії ані Південної Осетії не було [576].  

30 квітня 2009 р. президент Росії Д. Медведєв та так звані президенти Абхазії та 

Південної Осетії С. Багапш та Е. Кокойти підписали угоду про охорону "державних" 

кордонів цих республік, що стало фактичним порушенням угоди щодо врегулювання 

конфлікту ("плану Медведєва – Саркозі"), посередником якої став ЄС [714]. Кроками до 

встановлення "міждержавних" відносин РФ з Абхазією є десятирічні перемовини щодо 

картографічного оформлення державного і морського кордону. Серія зустрічей 

російських перших осіб і представників Абхазії та Південної Осетії й підписання сотень 

документів, починаючи з 2008 р., спрямовані на утвердження Росії у ролі гаранта їх 

незалежності через зміцнення дво- й тристоронніх політико-економічних та безпекових 

зв’язків, надання Росією інвестицій, кредитів тощо. Відтак, ці квазідержавні анклави 

перебувають фактично на повному фінансовому утриманні Росії, що не дає жодних 

підстав говорити про їх суверенність, а тим паче політико-економічну незалежність. 

Більше того, Абхазія й Південна Осетія поряд з іншими подібними псевдодержавними 

утвореннями та злочинними угрупованнями на пострадянському просторі здійснюють 

виснажливий вплив на російську економіку, що вкотре ставить під сумнів ефективність 

російської геостратегії по утриманню країн пострадянського простору у сфері свого 

геополітичного впливу через створення "заморожених" конфліктів.   

У лютому 2014 р. між президентами Росії та Абхазії було підписано "Договір про 

союзництво та стратегічне партнерство" терміном на 10 років, відповідно до якого 

створювався спільний оборонний простір та спільне угруповання військ із перспективою 

військово-політичної інтеграції Росії й Абхазії. Цьому сприятиме те, що нині існує 7-ма 

російська військова база в Абхазії та 4-та військова база в Південній Осетії [636]. У березні 
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2015 р. між РФ та Південною Осетією було підписано договір про інтеграцію терміном 

на 25 років. Також, згідно документу спрощувалася процедура отримання громадянства 

жителями Південної Осетії, а воєнна агресія по відношенню до однієї зі сторін 

розцінювалася як агресія проти обох сторін [788]. У листопаді цього ж року в Москві було 

підписано Угоду між Росією та Абхазією про об’єднане угруповання ЗС РФ та ЗС Абхазії 

(ратифікована Москвою у листопаді 2016 р.), яка передбачала порядок формування, 

розгортання і застосування об’єднаного угруповання військ Російської Федерації та 

Абхазії [802].    

Відтак, як ми доводимо, збройні формування Південної Осетії та Абхазії 

підпорядковуються тепер безпосередньо командуванню ЗС РФ. Зрештою, якщо у Абхазії 

є можливості набуття хоча б формально суверенного статусу у якості частково визнаної 

держави, то для малонаселеної Південної Осетії такі шанси фактично рівняються нулю, а 

ймовірність входження цього квазіутворення до Росії на правах окремого федерального 

суб’єкта за кримським сценарієм є навпаки досить високою. З цього видно, що з самого 

початку Росія не переймалася проблемами цих територій у плані сприяння забезпечення 

їх благополуччя. Тому можна стверджувати, що Південна Осетія та Абхазія виступають 

для Росії виключно в ролі інструменту геополітичного контролю Грузії, так і засобу 

нарощування геополітичного впливу в Південнокавказькому субрегіоні загалом.   

Отже, незалежно від політичної орієнтації майбутніх грузинських владних еліт 

питання нормалізації завжди буде залежати від врегулювання статусу Абхазії та Південної 

Осетії як частини грузинських територій. При всьому, Росія навряд чи змінить у 

середньостроковій перспективі свою стратегію по відношенню до Грузії.   

Можна зробити також попередній висновок, що за президенства Д. Трампа 

Південнокавказький регіон поступово втрачає для Вашингтона свою геополітичну 

значимість. Однак, задля стримування російських геополітичних амбіцій геостратегія та 

геополітика колективного Заходу, передусім США, має бути спрямована саме на 

розширення політичної, економічної та безпекової присутності в даному регіоні. 

Передусім Захід має підтримувати Грузію як поки єдину повноцінну молоду демократію 

в регіоні через зміцнення її збройних сил шляхом реформування останніх згідно з 

вимогами й стандартами НАТО. Попри те, що в РФ пропонують "помірковану 

нормалізацію" відносин з Тбілісі, Захід з метою підтримки безпеки на Південному Кавказі 

та зниження подальших воєнних ескалацій і криз, які інспірує Росія, має докласти всіх 

зусиль задля підтримки набуття Грузією повноцінного членства в НАТО, а також сприяти 
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тому, щоб Грузія продемонструвала свою здатність розвитися в якості успішної західної 

моделі політичного та соціально-економічного розвитку як в даному регіоні, так і всьому 

пострадянському просторі.  

Зрештою, за умов відновлення політики ізоляціонізму США та приходу до влади у 

країнах ЄС лівих і праворадикальних сил у поєднанні з активізацією діяльності різного 

штибу євроскептиків, РФ лише посилюватиме свій вплив на пострадянському просторі. 

Однак і в разі продовження Росією експансіоністської політики у контексті боротьби за 

нові території вона суттєво підриватиме і без того обмежені геополітичні ресурси. Також 

стагнація російської економіки, що зумовить подальше скорочення витрат на оборону, 

стане тим фактором, який ускладнить утримання Південного Кавказу, як і всього 

пострадянського простору, у сфері свого геостратегічного впливу [1295].  

У свою чергу Китай може залучити Південнокавказький регіон у сферу своїх 

геополітичних та геоекономічних інтересів при включенні його у проект "Один пояс, один 

шлях". Загалом же, здобувши певну тактичну перевагу на пострадянському просторі 

головно через геополітичний тиск та воєнну агресію з подальшим створенням 

заморожених конфліктів у ряді сусідніх країн, заблокувавши їм на певний час європейську 

та євроатлантичну перспективу, РФ передусім програла стратегічно. Це можна пояснити 

тим, що за відсутності адекватної політики та геополітичних проектів, які б знайшли 

підтримку на теренах пострадянського простору його країни дедалі активніше будуть 

шукати альтернативу російському інтеграційному та геополітичному ядру. Власне, в 

якості такої альтернативи, як вже йшлося, може виступати ЄС або ж Китай. Все це у 

підсумку стане причиною так званого геополітичного "розповзання" пострадянського 

простору та повної його дезінтеграції у віддаленій перспективі.    

Як відомо, російська так звана етнокультурна та лінгвістична меншина у країнах 

пострадянського простору слугує для Росії інструментом забезпечення "м’якого" та 

гібридного впливу. Етнокультурний та лінгвістичний вплив є одним із ключових 

інструментів блокування інтеграції окремих пострадянських країн до європейських та 

євроатлантичних структур. У той же час, ще одним інструментом та механізмом 

здійснення контролю над пострадянським простором є жорсткий вплив, що 

забезпечується шляхом розпалювання нестабільності та управління воєнними 

конфліктами з подальшим порушенням суверенітету і територіальної цілісності нових 

незалежних держав, які передусім визначили європейський вектор у якості пріоритетного. 

Україна, Молдова та Грузія залишаються досі геополітичною зоною невизначеності між 
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Росією, Євросоюзом та НАТО, яку РФ намагається дедалі більше дестабілізувати або ж 

впливати з допомогою підтримки лояльних їй політичних сил. Остання за рахунок 

названих країн прагне також створити пояс чи буфер, що має перешкодити розширенню 

ЄС і НАТО на пострадянський простір. Проте, така російська стратегія ще більше 

відштовхує пострадянські країни від Москви, а також дедалі змушує їх спрямовувати свій 

зовнішньополітичний вектор у бік європейських та євроатлантичних структур або ж у бік 

Китаю. Водночас, нові незалежні країни намагаються координувати свої безпекові 

інтереси як у межах пострадянського простору без участі Росії, так і за його межами.    

 

3.3. Україна в геостратегії Російської Федерації    

 

Україна перебуває між двома потужними центрами впливу – Росією та Заходом, що 

створює зону геополітичної турбулентності. Як відомо Україна для Росії є 

найважливішим об’єктом у відродженні її великодержавності. Для Москви також є 

неприпустимим, щоб Україна самостійно визначала свою внутрішню та зовнішню 

політику і власне тому РФ заперечує сам факт її існування у якості окремої суверенної 

держави. Також для РФ є абсолютно неприйнятним будь-яке зближення України з ЄС та 

НАТО. Додатковим геополітичним подразником для Росії є те, що Українська держава, 

яка стала на шлях побудови ліберальної демократії й ринкової економіки може 

спричинити подібні трансформації і в інших країнах пострадянського простору. Виходячи 

з цього, головним геостратегічним завданням для Росії по відношенню до України є 

блокування її руху до європейських та євроатлантичних структур та збереження її у 

"сірій", буферній (лімітрофній) зоні безпеки між РФ та ЄС і НАТО. Одним із основних 

російських сценаріїв у контексті ведення проти України гібридної війни є також 

перетворення її на державу, що не відбулася (failed state).   

Відомо, що без України та її потенціалу всі великодержавні проекти Росії втрачають 

свій геостратегічний сенс. Саме тому, на нашу думку, підсилення геополітичного 

потенціалу РФ за рахунок економічних, демографічних та територіальних ресурсів 

України, покликане задовольнити її амбіції щодо розширення просторового впливу на 

пострадянському та інших регіональних просторах. Росія свого часу вбачала небезпеку у 

проекті "Європейська політика сусідства" (ЄПС) через те, що він потенційно міг 

наблизити Україну до інтеграції з ЄС, оскільки в ЄПС фактично було закладено 

секторальний підхід об’єднання. Саме тому РФ запропонувала свого роду кальку ЄПС (у 
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вигляді ЄЕП) з тим, щоби не дати Україні вийти з її геополітичного фарватеру. Зрештою 

у вересні 2003 р. в Астані лідери РФ, Білорусі, Казахстану та України підписали угоду про 

проект створення ЄЕП, яка була ратифікована у парламентах цих країн у квітні 2004 р. 

Однак, в Україні, після перемоги Помаранчевої революції, довкола створення формування 

єдиного наднаціонального координаційного органу (який і був умовою створення ЗВТ 

між чотирма країнами) розгорнулася дискусія відносно того, що такий орган стане 

загрозою національним інтересам Києва.   

Автор переконаний, що для України максимально допустимим був такий рівень 

участі, який не суперечив її курсу до європейських та/або євроатлантичних структур. 

Одним словом, участь України в ЄЕП мала обмежуватися лише зоною вільною торгівлі у 

межах чотирьох держав-членів, проти чого тоді, зокрема, не заперечував і ЄС, 

підкреслюючи, що така участь не завадить приєднанню України до СОТ. Тобто режим 

вільної торгівлі з Україною не повинен був передбачати зовнішньоторговельної та митної 

політики щодо третіх країн, а також функціонування всіляких наднаціональних органів. 

Зрештою, у 2006 р. РФ, Білорусь та Казахстан прийняли рішення розпочати оформлення 

ЄЕП без участі України. Таким чином, остання відмовилася брати участь у даному 

проекті, ураховуючи свої євроінтеграційні інтереси.   

Відзначимо, що проект ЄЕП був одним із багатьох інструментів відродження так 

званої єдиної Великої Росії, передусім за рахунок руйнування економіки, а в подальшому 

й суверенітету України. Адже відомо, що для більшості російських керманичів, як вже 

йшлося, Україна виступає як частина російської нації – "одного народу", а її незалежність 

як геополітичне непорозуміння. Підтверджує нашу думку й наукове твердження 

українського дослідника К. Вітмана, який наголосив, що ЄЕП був ще одним 

інтеграційним інститутом, розрахованим насамперед на втягнення України в євразійський 

інтеграційний процес, оскільки три названі сусідні держави були вже інтегрованими до 

ЄврАзЕС та МС [86, с. 606]. Примітним стало згортання участі України в роботі СНД у 

2018 р. через зупинення дії відповідних договорів, які забезпечували її членство в 

статутних органах цієї організації. Однак Україна лишила дієвими ті угоди, які вона 

вважає для себе поки що важливими. Фактичний вихід України з СНД став типовим 

результатом агресивної імперської геополітики РФ, яка, про що вже мовилося, є основною 

причиною дезінтеграції пострадянського простору.     

Тривалий час у російського керівництва існувала стратегія щодо участі в ЄАЕС 

України. Здавалося, В. Путіну наприкінці 2013 р. вдалося переконати/залякати 
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тодішнього президента В. Януковича змінити зовнішньополітичний вектор держави з 

європейського на євразійський. При цьому Україні навіть було запропоновано надання 

кредиту у розмірі 15 млрд дол на вигідних умовах та зниження ціни на газ. Білоруський 

лідер О. Лукашенко висловив тоді думку, що Україна так чи інакше приєднається до 

євразійських інтеграційних процесів. На думку більшості експертів, ЄАЕС без України, 

як найважливішої для Москви пострадянської держави, втрачає свою трансрегіональну 

сутність і підриває його економічну вагу загалом [365].   

Події 2014 р. в Україні змінили владу та вектор зовнішньополітичної орієнтації 

держави, чим завадили планам РФ інтегрувати Україну до ЄАЕС. Автор доводить, що 

після невдалих дій Російської Федерації із залучення України до євразійських 

інтеграційних структур через використання керованої прокремлівської влади, Москва 

відмовилася від цього варіанту, іменованого нами як сценарій "А" та перейшла до 

сценарію "Б", відповідно до якого було реалізовано стратегію розпалювання та підтримки 

сепаратизму в південно-східних областях України. Саме сценарій "Б" передбачав 

створення за рахунок цих територій маріонеткової псевдодержави "Новоросія", яка б у 

перспективі змогла увійти до Євразійського союзу. Отже, розуміючи те, що офіційно 

залучити Україну до свого євразійського дітища Росії не вдасться, остання, зрештою, 

перейшла до силового втягнення промислово розвинених південно-східних регіонів 

України. Утім очікування Росії щодо тотальної підтримки так званим російськомовним 

населенням ідеї відокремлення від прозахідного Києва виявилися значно завищеними, що 

означало крах сценарію "Б".    

Україна цілком могла б збалансувати ЄАЕС на тлі енергетично багатих Росії та 

Казахстану, відіграючи при цьому роль економічного активу завдяки своїй розвиненій 

комунікаційній інфраструктурі, промисловості та сільськогосподарській галузі. Проте 

підписання 27 червня 2014 р. разом із Грузією та Молдовою Угоди про економічну 

асоціацію між Києвом та ЄС de-facto ставило крапку на інституційному залученню 

Росією своїх сусідів у її геополітичну орбіту [365]. Зрештою, саме через зміну 

геополітичного вектора України, а також краху проекту "Новоросія" РФ перейшла до 

сценарію "В", розпочавши гібридну війну з метою фрагментації України шляхом 

підтримки сепаратистських самопроголошених Л/ДНР з тим, щоб остаточно закрити 

Києву шлях до європейської інтеграції.    

Вважаємо, що Україна стала по суті ініціатором та одним з учасників організації 

ОДЕР-ГУАМ, яка виступала альтернативою євразійських інтеграційних проектів. 
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Примітно, що саме ОДЕР-ГУАМ покликана сприяти створенню транспортного коридору 

між Європою та Азією. Ще одним завданням може бути врегулювання спровокованих 

Росією конфліктів, які торкнулися держав-членів цієї організації та сприяли їх зближенню. 

Однак зі свого боку Росія вважала ОДЕР-ГУАМ проектом США та організацією, яка 

спрямована виключно проти російської інтеграційної політики та дезінтеграції 

пострадянського простору. При всьому агресивна та імперська політика РФ лише сприяла 

тому, що пострадянські країни, які вбачали геополітичну та геоекономічну загрозу з боку 

євразійських інтеграцій змушені були реалізувати власні проекти без участі РФ. Нашу 

думку зрештою підтверджує і фінський політолог А. Мошес, який ще у 2010 р. 

спрогнозував, що "…децентралізація та прискорення відцентрових тенденцій у 

відносинах між Росією та Україною, Білоруссю й Молдовою буде лише наростати" [550, 

с. 136–137].   

Про важливість України для РФ уже в 1990-х рр. говорив З. Бжезинський, 

визначивши її як новий важливий простір на євразійській шахівниці та геополітичний 

центр. Учений зокрема акцентував увагу на тому, що без України та встановлення 

контролю над виходами до Чорного моря Росія втрачає статус потужної євразійської 

імперської держави. Російська держава на тлі скорочення російського/слов’янського 

етносу та зростання мусульманського населення автоматично трансформується в азійську, 

віддалену від Європи напівімперську державу. Також без України, як він доводить, 

неможливою є будь-яка інтеграція в межах слов’янського союзу чи "слов’янського 

геополітичного трикутника" у складі Росії, України та Білорусі [38, с. 62, 126–127]. 

Подібну думку поділяє американська вчена Л. Шевцова, яка підкреслює важливість 

України для РФ не лише в сенсі задоволення своїх імперських амбіцій, але й у контексті 

державотворчого процесу: "Україна в розумінні Кремля є системотвірним фактором для 

російської державності. Це означає, що для Кремля Росія без України не може бути 

наддержавою; Росія стане неповноцінною державою. Втрата України може спровокувати 

подальший розпад російської "галактики", що є опорою нинішньої системи" [983].  

Отже вважаємо, що збереження впливу на Україну є для РФ екзистенційним 

питанням її виживання, а тому звідси й випливає відома імперативна теза В. Путіна про 

росіян і українців як один народ. Врешті, саме це й є ще одним прямим свідченням 

виключної важливості збереження російського геополітичного впливу над Україною, яка 

по суті є для Москви ключем забезпечення панування як на пострадянському просторі, 
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так і для спроб повернення у своє геополітичне поле ЦСЄ. Адже саме Україна є тим 

містком, що може забезпечити доступ до території країн колишнього ОВД.   

Саме тому Росія фактично не визнавала кордонів України та ставила під сумнів її 

права на Крим попри те, що підписана в Дагомисі в липні 1992 р. "Угода між Україною і 

Російською Федерацією про принципи подальшого розвитку міждержавних відносин" 

покликана була запобігти російсько-українському протистоянню [894].   

Загалом вже у 1992 р. російські політологи прогнозували невідворотність 

масштабних конфліктів між Україною та РФ довкола статусу Криму, який набув статусу 

автономії 12 лютого 1991 р. І вже тоді Н. Нарочницька стверджувала, що Росія в 

історичній перспективі не змириться із втратою Криму та буде його повертати всіма 

доступними способами. Зокрема, ішлося про те, що Росія визнає Указ 1954 р. про 

передачу півострова Україні неконституційним і недійсним, як це у свій час зробили 

країни Балтії, відзначивши недійсність указів своїх верховних рад щодо входження до 

складу СРСР у 1940 р. [565, с. 120].      

Отже, за словами українського історика Б. Левика, одразу після розпаду СРСР 

Крим, який Росія споконвічно вважає своїм, став по суті символом висування нею 

територіальних претензій до України. Також із розпадом Радянського Союзу постала 

дилема подальшого базування ЧФ у Криму на тлі поступового зближення України із 

Заходом. Як відомо, початкова "Угода між Україною та Росією щодо Чорноморського 

флоту" у 1995 р. передбачала розподіл ЧФ між Україною та Росією у співвідношенні 18,3 

та 81,7 % човнів та різного типу суден, відповідно [475, с. 51]. У 1997 р. з подальшим 

підписанням пакету двосторонніх угод (зокрема було підписано "Угоду між Україною і 

Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту 

Російської Федерації на території України" від 28 травня 1997) щодо розподілу ЧФ 

колишнього СРСР, передбачалося визначення часових меж перебування власне 

російського ЧФ у Криму на правах оренди військової бази до травня 2017 р. Договірний 

пакет про розділ ЧФ по суті закріпив домовленість про військово-морську базу Росії за 

кордоном, виведення ЧФ із об’єднаних збройних сил СНД та визначення приналежності 

РФ 87 % корабельного складу ЧФ. У 2010 р. договір оренди ЧФ було пролонговано до 

2042 р. в обмін на зниження ціни російського газу [822, с. 342]. Тож російський ЧФ від 

самого початку його дислокації у Криму перетворився на інструмент тиску на Україну. 

Ще одним важливим геополітичним досягненням для Москви, як відзначає О. Карп’як, 
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стало фактичне згортання поглибленої співпраці України з НАТО за президентства 

В. Януковича [1171].    

Тривалий час вагомим інструментом російського впливу на Україну були 

енергоресурси. У 2004 р. РФ, за даними українського експерта С. Солодкого, мотивуючи 

відмовою дотувати українську економіку, підняла ціни на газ для Києва до рівня ринкових, 

або в чотири рази (із 50 до 200 дол за 1 тис. м3), однак головною причиною такого кроку 

було все ж проголошення західного зовнішньополітичного вектора Україною як 

пріоритетного [815]. У 2009 р. "Газпром" удруге повністю вимкнув постачання газу до 

України та його транзит у Європу головним чином через неузгодженість ціни блакитного 

палива для Києва. Погоджуємося з твердженням наукового співробітника Програми 

"Росія та Євразія" в США Дж. Манкоффа, що енергетична криза, спровокована РФ, була 

насамперед необхідною їй як шантаж Європи та демонстрація ненадійності України як 

транзитера, що покликано було сприяти підтримці реалізації альтернативних проектів 

постачання енергоносіїв до ЄС [1223, p. 3–4]. Водночас РФ будь-що намагається не 

допустити збільшення постачання газу до України з Європи у реверсному режимі, про що 

свідчить постійне намагання знизити обсяги постачання газу до низки європейських 

країн. Тим самим Київ кілька років поспіль домагався створення консорціуму щодо 

спільного російсько-європейського управління українською ГТС [946].   

Як було сказано, Росія особливо активно впливала на президентські виборчі 

кампанії в Україні у 2004 та 2010 рр., зробивши ставку на представника донецьких 

проросійських кланів В. Януковича. Наразі проєвропейська позиція сучасної української 

еліти зводить практично до нуля реалізацію інтеграційного проекту в межах 

пострадянської "четвірки" (Росія, Казахстан, Білорусь й Україна). Геостратегія РФ 

враховує також радикальні внутрішньополітичні зміни в Україні, які сприяють 

прискореній євроатлантичній інтеграції держави. Остаточна зміна Україною свого 

зовнішньополітичного вектора в бік європейських та євроатлантичних структур означає 

для РФ різке послаблення її південно-західного геополітичного флангу. З огляду на це для 

російської геостратегії утримання у полі свого впливу України та водночас Білорусі є 

надважливим завданням.   

Підтримку ж "кольорових" революцій Заходом, за словами С. Кортунова, у Росії 

розцінюють винятково як намагання зміни режимів на теренах СНД і загрозу своїм 

національним інтересам, зокрема через витіснення РФ із переговорно-миротворчих 

форматів урегулювання "заморожених конфліктів" [439, с. 220]. Російський істеблішмент 
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вважає Україну частиною православного культурно-цивілізаційного/східнослов’янського 

простору. По-перше, на думку представників РФ, історичні корені східнослов’янської 

триєдності беруть свій початок винятково від часів Київської Русі, а тому, за цією логікою, 

Росія й Україна мають нібито спільну генезу й історію. Саме існування України у якості 

незалежної держави розриває історичну тяглість між Київською Руссю і сучасною Росією, 

яка у середньому на три століття молодша за Давньоруську державу. По-друге, Україну 

розглядають у Кремлі як частину великого геополітичного проекту та спільного 

геополітичного простору – своєрідного ключа до омріяного Євразійського союзу, 

покликаного забезпечити реставрацію так званої Великої Росії. Тому Україна є по суті 

основним "пазлом" у новій євразійській імперії В. Путіна [271]. Вихід України з-під 

російського впливу порушує баланс геополітичних сил у Східній Європі, насамперед не 

на користь Москви. Саме тому, на думку російського керівництва, такий стан речей значно 

послабить позиції РФ як регіональної держави та зробить її вразливішою до зовнішніх 

загроз.     

Агресія Росії стала по суті реакцією на зміну влади в Україні, підписання нею Угоди 

про асоціацію з ЄС, а також на остаточну переорієнтацією у бік євроатлантичних структур. 

Російські експерти на кшталт С. Караганова напряму стверджують, що, застосувавши 

жорстку силу в Україні, Росія тим самим зупинила розширення НАТО на території, які 

Росія вважає життєво важливими для своєї безпеки [311]. Зрештою, як ми вважаємо, із 

цим пов’язане і тиражування російськими політиками й експертами тези про відсутність 

української державності як такої. Більше того, свого часу адепт неоєвразійства О. Дугін 

розглядав існування України у ролі самостійної держави як євроатлантичний проект та 

загрозу для всієї Євразії, а тому пропонував якомога швидше розв’язати українську 

проблему через розчленування Української держави на східну – проросійську, 

центральну – православну та західноукраїнську федерацію.   

Саме тому, за нашим твердженням, чи не головним геостратегічним завданням є 

для РФ демонтаж української державності, про що, зокрема, свідчать часті заяви 

російського керівництва відносно федералізації України та надання особливого статусу 

самопроголошеним Л/ДНР. Все це у сукупності, помноженій на просування державного 

статусу російської мови та домагання від України забезпечення нейтралітету, передбачає 

поступовий підрив унітарності Української держави, мінімізації адміністративного 

впливу центру та остаточний підрив її ідентичності. Завдяки такому алгоритму дій 
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Російська Федерація намагається забезпечити знищення системи партнерства України 

європейськими та євроатлантичними структурами.   

Як зазначалося, В. Путін та його оточення фактично завжди ставили під сумнів 

державність України. Відомий факт, що ще у 2008 р. В. Путін в одній зі своїх бесід із 

Дж. Бушем-молодшим заявив, що "...Україна – це навіть не держава! Що таке Україна? 

Частина її територій – це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами!" [43]. За 

словами американського політолога О. Мотиля, цією заявою В. Путін уже тоді кинув 

виклик територіальній цілісності України, яка відповідно до його переконань була штучно 

створена із частин території держав Східної Європи та Росії унаслідок Другої світової 

війни. Російська ревізіоністська політика чітко простежується в тому, що напередодні 

подій 2014 р. заступник Голови Уряду РФ Д. Рогозін відкрито заявив, що Росія може 

підтримати розкол України в разі, якщо вона підпише доленосну угоду про зближення з 

ЄС [1243].   

Навіть в російських академічних колах підтримується теза про неминучий поділ 

України на Західну (католицьку) і Східну (православну). Врешті саме звідси витікає 

намагання політичних та експертних кіл РФ протиставити дві політичні культури в 

Україні – західну і євразійську, оскільки чимала кількість російських представників 

соціогуманітаристики, керуючись ідеями С. Гантінгтона про цивілізаційне зіткнення, 

верифікують факт проходження рубежу між цивілізаційними платформами саме 

територією України [1243]. Свого часу, один із провідних радників В. Путіна С. Глазьєв 

заявив, що на випадок виходу України з-під російського впливу й у разі її вступу до НАТО 

саме так звана російськомовна меншина в Україні може зруйнувати її цілісність. Також 

він додав, що Росія матиме законне право у наданні допомоги російській нацменшині та 

російськомовному населенню [132].   

Саме успішна європеїзація і процвітання України поставили б під сумнів 

ефективність антидемократичних режимів більшості пострадянських країн, у тому числі 

й Росії. Адже саме тріумф стратегії успішних трансформацій в Україні став би для 

російського суспільства наочним прикладом позитивних наслідків демократичного 

повстання для великої православної держави. З огляду на це, обмежене воєнне втручання 

Росії в Україну планувалося, насамперед, з метою унеможливлення проведення Києвом 

відповідних реформ задля прогресивних внутрішньополітичних та економічних 

трансформацій [901]. Наданням Радою Федерацій РФ 1 березня 2014 р. російському 

президенту права спрямовувати збройні сили на територію України для підтримки 
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безпеки російських громадян фактично відрило шлях прямій збройній агресії РФ [1046]. 

Варто нагадати, що подібне рішення було прийнято Радою Федерацій від 7 липня 

2007 р. – тобто, за рік до вторгнення Росії у Грузію. Отже, Росія офіційно двічі заявила 

про використання своїх військ за межами її території.   

Звернувши увагу на пострадянську геополітичну парадигму РФ, З. Бжезинський 

акцентує увагу на те, що російська велич завжди ототожнювалася із приєднанням нових 

територій. У зв’язку із цим, впродовж останніх десятиліть Росія намагається зберегти 

вплив над неросійськими народами, паралельно тиражуючи при цьому ідею возз’єднання 

всіх росіян у межах єдиної, так званої "Великої" Росії, втраченої з розпадом СРСР [39, с. 

62].   

Одним із перших проявів російської експансіоністської політики по відношенню до 

України був інцидент, а точніше геополітична провокація восени 2003 р. довкола о-ва 

Тузла в Керченській протоці (тоді велися дебати по її розмежуванню та делімітації 

українсько-російського морського кордону), який через будівництво Росією дамби від 

Таманського п-ва (фактично до лінії українського кордону) піддався розмиванню та 

частковому фізичному знищенню. Будівництво було зупинене лише у результаті рішучих 

дипломатичних дій України та військових маневрів її ЗС. Власне провокацію Росії щодо 

Тузли можна розцінювати не інакше як своєрідну прелюдію до військово-політичної 

операції по захопленню Криму та тестування реакції України щодо здатності її до 

протистояння силовому сценарію. Зрештою, відторгнення Росією Криму у березні 2014 р. 

та подальша підтримка сепаратистських настроїв на сході України призвела до 

своєрідного зламу світового порядку, що оформився. Як зауважує провідне німецьке 

видання "Der Spiegel": "анексувавши Крим, Москва перевернула з ніг на голову 

світопорядок, який був встановлений після закінчення холодної війни" [878]. Захоплення 

Кримського п-ва стало безпрецедентним явищем силового перегляду кордонів у 

Європейському регіоні із часів Другої світової війни. Водночас, як вважає З. Ден, анексія 

Криму, що супроводжувалася фіктивним референдумом від 16 березня 2014 р. та була 

наслідком підписання "Договору про прийняття до складу Російської Федерації 

Республіки Крим" від 18 березня зазначеного року, стала тим вододілом, який 

визначатиме відносини між Україною та РФ у майбутньому [1102]. Варто наголосити, що 

масштабна зрада українських силових структур у Криму, а також блокада українського 

флоту силами Росії у Севастополі у сукупності з низькою бойовою готовністю 

українських ЗС, доведених корумпованим керівництвом України до повного занепаду 
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(українська армія нараховувала у 2014 р. лише 1,5 тис. боєздатних солдат), зумовила 

анексію Криму без єдиного пострілу унаслідок організованого Росією 

псевдореферендуму, що проходив під прикриттям її військових формувань без 

розпізнавальних знаків, відомих також як "зелені чоловічки".     

Потрібно сказати, що своїми діями Москва порушила Біловезькі угоди від 8 грудня 

1991 р., які визнавали кордони нових незалежних держав на момент розпаду СРСР, а 

також укладений з Україною від 31 травня 1997 р. "Договір про дружбу, співпрацю і 

партнерство", відповідно до якого Росія юридично визнавала Україну як незалежну 

державу в її пострадянських кордонах [189]. Необхідно зазначити, що в грудні 2018 р. у 

відповідь на агресію Росії, Україна, з прийняттям відповіденого закону, припинила дію 

"Договору про дружбу, партнерство, співпрацю".   

Окрім того, РФ знівелювала "Договір між Україною і Російською Федерацією про 

російсько-український державний кордон" від 28 січня 2003 р., "Договір між Україною і 

Російською Федерацією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської 

протоки" від 24 грудня 2003 р., Гельсінську декларацію від 1 серпня 1975 р., 

Будапештський меморандум, підписаний 5 грудня 1994 р., відповідно до якого РФ поряд 

із США, Британією та Францією зобов’язувалася гарантувати безпеку Україні й 

"...утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи 

політичної незалежності України і що жодна їхня зброя ніколи не буде використовуватися 

проти України" в обмін на відмову від третього за потужністю у світі ядерного арсеналу 

[533]. Також Росія продовженням гібридної агресії проти України далі порушує 

"Резолюцію Генасамблеї ООН про територіальну цілісність України" від 27 березня 

2014 р. [41]. Загалом, за підрахунками експертів і фахівців із міжнародного права, Росія 

своїми діями з окупації Криму порушила понад 400 дво- та багатосторонніх міжнародних 

договорів й угод [731]. До всього додамо, що Україна наразі анонсувала припинення 

Договору про статус Азовського моря як внутрішнього для України та Росії після 

військово-економічного блокування його акваторії з боку РФ.   

Необхідно зауважити, що агресивні дії Росії по відношенню до України є одним із 

прикладів багатоцільової геостратегії, оскільки реалізуються у межах цілого спектру 

геостратегічних цілей. Захоплення Криму та війна на Донбасі є лише частиною 

геополітичного мегапроекту РФ та підтвердженням багатоплановості її геостратегічних 

дій, що у комплексі з її участю в сирійському конфлікті спрямований, у підсумку, на 
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підрив євроатлантичної єдності, зокрема через посилення неконтрольованого потоку 

біженців.     

Окремі російські та навіть західні експерти, зокрема, такі, як професор Чиказького 

університету Дж. Міршаймер, пов’язують дії В. Путіна в Україні з його геополітичними 

страхами перед імовірністю вступу України до НАТО, розміщенням у Криму військово-

морської бази Альянсу та витісненням Росії із Чорноморського простору, що 

розцінювалося РФ не інакше, як втрата своїх геополітичних позицій у так званому 

історичному регіоні [1228]. Як твердить з цього приводу ще один американський експерт 

Д. Трейсман, головним стратегічним мотивом анексії Криму стала геополітична фобія 

Москви з приводу майбутнього своєї військово-морської бази в Криму, питання 

подальшого перебування якої так чи інакше мало б постати на порядку денному у разі 

набуття Україною статусу країни-кандидата на вступ до НАТО [1338, p. 50–51]. Однак 

можемо не погодитися з думкою вищезазначеного науковця, оскільки вступ України до 

НАТО не стояв на порядку денному, що не може виступати у якості аргумента російського 

агресивного втручання. Тому російські дії щодо України носять передусім тактичний 

характер у рамках її пострадянської геостратегічної перманенції. При цьому однією з 

причин окупації Криму можна вважати реакцію Росії на нібито дії США та 

проамериканських сил в Україні, спрямовані на повалення проросійського президента 

В. Януковича, що фактично означало атаку на саму Росію.   

Не погоджуємося також із твердженням Дж. Фрідмана, який доводить, що 

встановлення російського контролю над Україною наряду з недопущенням її вступу до 

НАТО необхідне було задля зміцнення російської безпеки за рахунок просування на захід 

та збільшення тим самим стратегічної оборонної глибини [924]. По-перше, як вже йшлося, 

явних ознак вступу України до НАТО навіть на фоні наростання російської агресії поки 

немає, по-друге європейські країни-члени Альянсу в останні роки надто мінімізували свої 

воєнні можливості щоби мати якісь навіть теоретичні наміри вчинення агресії проти Росії 

як ядерної держави та основного донора енергоресурсів на європейських ринках.   

Виходячи з позицій означених експертів маємо думку, що ключовою причиною 

експансії щодо України стала реалізація відновлення Росією статусу наддержави 

(євразійської імперії), яка уможливилася за відвертої геополітичної слабкості України 

після революційних подій 2014 р., а також після того, як всі шанси залучити Україну до 

нової Російської імперії економічним шляхом, передусім через включення її до ЄАЕС, 

були вичерпані [382]. Ще одним фактором агресії та упередженості дій РФ щодо України 
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до певної міри сприяла тактика радників В. Путіна, які застерігали відносно небезпеки 

поширення хвилі "кольорових" революцій власне на терени самої Росії. Тож на прикладі 

України РФ лише вчергове демонструє, що для неї є неприйнятною реалізація 

подальшого сценарію формування нових прозахідних демократій на теренах колишнього 

СРСР. Ще одним геополітичним мотивом анексії Криму став класичний імператив 

Москви про захист етнічних росіян та російськомовного населення на території інших 

держав у рамках концепції "русского мира". У випадку з Кримом, задля виправдання своїх 

дій, РФ тиражувала тезу про зростання небезпеки для росіян (які складають у Криму біля 

65 % населення) у зв’язку з приходом до влади в Україні внаслідок "державного 

перевороту" радикально налаштованих націоналістичних сил. У такому разі РФ 

позиціонувала себе у якості гаранта росіян, що проживають на півострові.  

Автор вважає, що з тактичної точки зору російська агресія проти України, як вже 

відзначалось, лежить зокрема у внутрішньополітичній площині Росії, оскільки її правлячі 

кола намагаються демонструвати населенню повернення геополітичної величі своєї 

держави через збирання територій колишнього СРСР та не допустити поширення 

ліберально-демократичних настроїв серед російського населення. До того ж, як вже 

йшлося, підтримка нестабільності в Україні має слугувати для російського суспільства 

наочним прикладом наслідків "кольорових" революцій. Однак, з геостратегічної точки 

зору захоплення Криму було логічним продовженням посилення російської геополітичної 

присутності в Чорноморському регіоні, адже саме після встановлення контролю над 

Абхазією та Кримом її вплив на Чорне море кардинально посилився. Тим самим для Росії 

було знято питання оренди військової бази в Україні, а всі двосторонні домовленості щодо 

перебування російського ЧФ у Криму були денонсовані Москвою в односторонньому 

порядку. Також з окупацією Криму було витіснено український ЧФ. Водночас анексія 

Криму насамперед є необхідною РФ для повноцінного відновлення статусу військово-

морської бази часів СРСР, ураховуючи, що Москва планує створити там військове 

угруповання чисельністю у 100–120 тис. осіб.   

Крим для Росії є ще й важливим сакральним явищем та геостратегічним активом 

ще й у тому сенсі, що за умов нарощування її військової присутності на півострові, 

відкриття нових військових баз у Білорусі, збереження російського військового 

контингенту у Придністров’ї та Л/ДНР, а також за умов повзучого геополітичного 

витіснення України з Азовського моря через постійне блокування суден, що йдуть до 

українських портів через Керченську протоку, вона автоматично опиняється у 
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своєрідному геополітичному "зашморгу". Саме тому Росія будь-що намагається 

трансформувати Крим у "непотоплюваний авіаносець" шляхом модернізації та розвитку 

військової інфраструктури на півострові, зокрема систем ППО, РЛС, ВМС та ВПС [601]. 

У разі подальшого нарощування присутності Росії в акваторії Азовського моря та 

військово-економічного контролю судноплавства, Україна постає перед реальною 

загрозою втрати своїх територіальних вод, а фактичне перетворення Азова на внутрішнє 

російське озеро неминуче призведе до занепаду українських портових міст – Маріуполя 

та Бердянська, торгівля яких і без того обмежується зведеним керченським мостовим 

переходом, що окрім з’єднання Криму з Росією виконує ще й функцію блокування 

вказаних портів. Єдиним механізмом протистояння такому сценарію, по-перше, є 

нарощування військової присутності України в Азовському морі завдяки зміцненню 

української флотилії, зокрема й через надання Україні Сполученими Штатами двох човнів 

берегової охорони, по-друге, побудова потужної військово-морської бази, розгортання 

якої вже розпочалося в Бердянську, по-третє, регулярне проведення військових навчань та 

зміцнення берегової оборони України на тлі залучення світової громадськості до 

проблеми анексії Росією Азовського моря. Все це у підсумку має посилити стримування 

Росії на азовському напрямку.   

З іншого боку, перетворення Криму на потужну військово-морську базу стане 

підставою до зниження безпеки країн усього Чорноморського регіону. Крим може 

слугувати для РФ своєрідним геополітичним плацдармом у ймовірному (хоча й 

теоретичному) протистоянні з НАТО, а також задля забезпечення подальшої морської 

експансії через посилення впливу на Румунію, Україну та Туреччину, що тим самим 

зруйнує баланс сил у Чорноморському регіоні. Ураховуючи розміщення в Криму 

ракетних комплексів із радіусом дії до 2,6 тис. км, Росія проектує загрозу вже для 

половини Європейського континенту. Зрештою, можливе розміщення на території 

півострова ядерної зброї, про що свідчать постійні меседжі зарубіжної преси. У відповідь 

НАТО має намір нарощувати присутність у Чорноморському регіоні шляхом посилення 

патрулювання повітряного та морського простору [569]. Відтак, за словами відомого 

російського геополітика Г. Нуришева, Крим став однією з ключових точок Великої 

євразійської дуги геополітичної нестабільності 30 , покликаної тримати периметр 

оборонної сфери російської геостратегічної відповідальності (Гартленда) [587, с. 43].   

                                                 
30Визначаючи сферу геополітичного впливу, яку намагається окреслити Росія, автор вважає, що така 

"дуга" бере свій початок не від Балкан, а від Фінляндії й проходить через Південно-Східну Європу, 
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Утім найбільш вірною, на наш погляд, є позиція Дж. Манкоффа, який вказує на 

хибність російської стратегії по відношенню до України та стверджує, що прагнучи 

закрити їй шлях до європейських та євроатлантичних структур через анексію Криму та 

дестабілізацію в ній внутрішньої ситуації, РФ своїми діями лише сприяє зміцненню 

націоналістичних почуттів та зв’язків України й інших пострадянських держав із 

Заходом, що тим самим лише відштовхує їх від Москви. Тим самим, за його словами, 

Росія, отримавши Крим втратила у довгостроковій перспективі всю Україну [515].   

Тим часом, надважливим завданням для Української держави є розробка сценаріїв 

повернення окупованого Криму та поновлення над ним свого суверенітету. Єдиним поки 

що і найбільш оптимальним залишається сценарій посилення дипломатичної боротьби 

України на міжнародній арені з тим, щоби тематика Криму не зникала, а навпаки посідала 

одне із перших місць міжнародного порядку денного та глобального інформаційного 

простору. Другим і важливим моментом є боротьба українського дипломатичного корпусу 

за подальше міжнародне невизнання Криму частиною Росії, як це було свого часу у 

випадку з анексованими Радянським Союзом країнами Балтії аж до відновлення ними 

своєї незалежності у 1991 р. Саме це дасть можливість не лише зберегти, а й посилити 

санкції колективного Заходу та країн інших регіонів проти РФ у знак порушення 

національного суверенітету України [370]. Наразі не менш вагомим завданням – є 

просування Україною механізмів введення міжнародних обмежень до тих країн, які 

визнали, або у майбутньому визнають Крим частиною Росії. Ще одним ключовим для 

України завданням є активізація відстоювання суверенного права на Крим в таких 

міжнародних інституціях як ООН, ОБСЄ, РЄ тощо. Зокрема щодо ООН, Україна має 

активізувати діалог з приводу просування та лобіювання ідеї створення механізмів 

обмеження права вето Росії в РБ ООН або ж запровадження в його рамках норми 

прийняття рішень шляхом консенсусу за умов розширення складу постійного членства 

Радбезу. При всьому варто також враховувати, що за нинішнього режиму повернути 

окупований Крим до складу України видається навряд чи можливим, а тому Українській 

державі варто розпочати роботу над різними стратегічними сценаріями повернення 

півострова за умов зміни влади та внутрішньополітичних трансформацій в Росії вже після 

відходу В. Путіна від ролі та функцій лідера Російської Федерації.   

                                                 

південний схід України (Крим, український Донбас), Південний Кавказ (Вірменія, Азербайджан), 

Близький Схід (Кіпр, Курдистан, Сирія, Ізраїль, Палестина, Іран, Ірак, Ємен) і прямує аж до 

Південно-Східної Африки.    
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У разі якщо далі продовжувати говорити про гібридну агресію, то Росія, як 

найбільший сусід Української держави (яку її керівництво вважає не інакше як штучним 

утворенням) завжди намагалася діяти з позиції сили, відстоюючи тим самим свої інтереси 

як на регіональному, так і глобальному рівні. Відомий американський історик Т. Снайдер 

вважає агресивну поведінку Росії викликом для світового порядку та європейської 

системи безпеки і вбачає в її намірах намагання зруйнувати українську державність [116]. 

План максимум російської геостратегії щодо України передбачав створення так званої 

Новоросії – маріонеткового псевдодержавного утворення за рахунок восьми/десяти 

південно-східних областей України (шляхом пропагандистського розпалювання 

невдоволення політикою Києва серед населення цих регіонів) та Криму. У разі реалізації 

такого геостратегічного сценарію РФ створила б умови для виходу до Придністров’я, що 

забезпечило б його подальшу інтеграцію з Новоросією. Відторгнення українських 

причорноморських областей мало на меті також "відрізання" України від виходу до 

Чорного моря загалом. При всьому Росія досі не відкидає стратегії "перетворення" 

України на сухопутну державу через можливий сценарій нової хвилі дестабілізації 

південно-східних областей.     

У свою чергу, вихід до Придністров’я разом із підпорядкованим Кримом дав би 

можливість РФ хоча б частково вивести Туреччину з американської сфери впливу та 

створити передумови для забезпечення розв’язання питання альтернативних джерел і 

маршрутів постачання енергоносіїв до Європи завдяки тотальному зміцненню позицій у 

Чорноморсько-Каспійському регіоні. Тож саме контрольована Новоросія у задумах 

Москви, як стверджує Р. Аллісон, мала б сприяти геополітичному закріпленню Росії в 

Чорноморському регіоні та бути буферною зоною між нею та рештою території України, 

а також євроатлантичними структурами, що тим самим зміцнило б південно-західний 

геополітичний фланг РФ й унеможливило просування інфраструктури НАТО до 

російських кордонів [1046, p. 1272].  

На наше переконання, у ході боротьби за Україну Росія виявляє свою геостратегічну 

зацікавленість до українського ВПК і саме цим також частково пояснюється її прагнення 

встановити контроль над південно-східними областями, де переважно зосереджені вже 

згадувані високотехнологічні військові підприємства: "Південмаш" (Дніпро), "Хартрон" 

(Харків), "Моторсіч" (Запоріжжя), Миколаївський суднобудівний завод та інші 

підприємства, які частково інтегровані в російську економіку. Також відомо, що потужні 

російські бізнес-структури та великі енергетичні корпорації РФ, на кшталт "Газпрому", 
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інтереси яких тісно переплітаються з геостратегією Російської держави, прагнуть 

оволодіти потужними стратегічними українськими підприємствами у сфері енергетики, 

військовій сфері, галузі машинобудування тощо. Для Росії необхідний передусім 

політичний контроль над Україною задля забезпечення безперебійного транзиту газу до 

Європи. Водночас, Росія використовує ще й фінансові та комерційні важелі впливу на 

Україну як ключового транзитера російських енергоносіїв. Так, вказаний "Газпром" 

фактично упродовж всього періоду незалежності України прагнув встановити контроль 

над її ГТС. Слід додати також, що упродовж двадцяти років найбільші російські банки, 

такі як "Проминвестбанк" та "Сбербанк" створили досить потужну розгалужену мережу 

своїх філій в Україні з метою фінансового її контролю [400].   

Також на тлі сумнівної ефективності Керченського мостового переходу та 

технологічних ризиків, РФ проявляє активний інтерес до інфраструктурних об’єктів 

півдня України, що забезпечують геостратегічний сухопутний зв’язок з окупованим 

Кримом. Ураховуючи останнє, імовірне навіть використання геополітичного плацдарму 

самопроголошених Л/ДНР для подальшого просування вглиб України з метою 

забезпечення сполучення з анексованим Кримом (Додаток У). Однак, як стверджує 

фінський політолог А. Рач, у стратегічному сенсі Л/ДНР, за задумом Москви, мають стати 

саме зручним важелем тиску на Київ у разі подальшої актуалізації європейського та 

євроатлантичного зовнішньополітичного вектора з метою подальшої інтеграції до ЄС і 

НАТО [1207, p. 60–60].   

Аналітики також припускають, що боротьба Росії за український Донбас, як і 

частково у випадку із Кримом, зумовлена до того ж й енергетичною складовою. Адже 

саме Слов’янськ став однією з перших гарячих точок сходу України у 2014 р., де 

зосереджені значні запаси сланцевого газу, що в перспективі реалізації "Юзівського 

проекту" могли б стати ключовим фактором у позбавленні масштабного енергетичного 

впливу російського монополіста в особі "Газпрому" [728]. Загалом же стратегія 

проектування нестабільності та руйнація українського суверенітету шляхом реалізації 

геополітичного проекту Новоросія передбачала тим самим і підтримку з боку окремих 

країн ЄС прискорення побудови енергетичної інфраструктури в обхід України як failed 

state. Більше того, за словами Дж. Манкоффа, Росія реалізацією енергетичних проектів 

газопроводів "Турецький потік" та "Північний потік-2", а також залізниці в обхід України, 

яка звільняє від необхідності пересікти її територію російським вантажам, що прямують 

до Білорусі та країн Балтії, намагається остаточно позбавити статусу України як 
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важливого транзитера енергоресурсів та товарів до ЄС. Адже запуск газопроводів 

"Турецький потік" та "Північний потік-2" повністю позбавить рентабельності українську 

ГТС унаслідок припинення транзиту нею газу до Європи [1221].  

Зауважимо, що комерційні інтереси провідних країн ЄС (передусім Німеччини) 

стосовно закупки порівняно дешевих енергоресурсів, поки домінують над 

проблематикою енергетичної безпеки колективної Європи. Запевняння німецького 

канцлера А. Меркель на неофіційному рівні щодо збереження транзиту російського газу 

через українську ГТС навіть після введення в дію газопроводу "Північний потік-2" 

виглядають для України непереконливо, а політика РФ вселяє ще більше недовіри до 

таких обіцянок. А тому збереження транзиту російського газу територією України після 

реалізації двох зазначених проектів, а тим паче після зміни керівництва Німеччини, 

видається малоймовірним. За такого сценарію Україна втратить статус головного 

транзитеру російського блакитного палива, а збитки унаслідок припинення його 

транспортування можуть сягати понад 4 млрд дол на рік, що надто позначиться на 

структурі українського бюджету. Найоптимальнішим механізмом мінімізації таких 

ризиків для України залишається створення російсько-європейського газотранспортного 

консорціуму (хоча найкращим варіантом було б формування такого консорціуму без 

участі Росії) щодо спільного управління українською ГТС, чого й має наразі максимально 

домагатися Київ до завершення будівництва "Північного потоку-2" та "Турецького 

потоку". Власне лише колективний підхід ЄС до проблем транзиту російського газу 

зміцнить енергетичну безпеку як ЄС, так і України передовсім завдяки забезпеченню його 

диверсифікації.   

У ході аналізу масиву преси, зокрема й статистичних даних, автор дійшов висновку, 

що зменшивши певною мірою енергозалежність від Росії, Україна (попри загальне 

зменшення частки Росії в українському товарообігу) все ще відчуває залежність від 

продукції машинобудування, хімічної промисловості (передусім частка імпорту 

Україною азотних та калійних добрив з Росії становить у середньому понад 30 %), 

постачання вугілля (близько 60 % вугільної продукції до України надходить з РФ), 

комплектуючих і обладнання у військовій, авіаційній та космічній галузі, а також різного 

типу обладнання у цивільній сфері. При всьому, згідно проведеного авторського аналізу, 

Україна досі імпортує з РФ біля 40 % російського газу, а обсяг його закупівлі у 2017 р., 

згідно низки джерел, порівняно з попереднім роком навіть зріс на 27 % – або з 11 млрд м3 

до 14 млрд м3. Хоча частка російської сирої нафти у імпорті Україною енергоресурсів і 
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складає наразі не більше 2,6 %, однак питома вага імпортованих нею російських 

нафтопродуктів все ще становить понад 35 %, що визначає збереження досить значної 

енергозалежності України від РФ. Також встановлено, що американсько-японська 

компанія "Westinghouse" забезпечує ядерним паливом поки близько половини потреб 

українських АЕС (6 із 15 реакторів), решта ж його надходить від російської компанії 

"ТВЕЛ" (все ще контролює 55 % українського ринку ядерного палива) за явно 

завищеними цінами, оскільки американське ядерне паливо на 60 % дешевше порівняно 

з російським. Більше того, за низкою статей обсяг торгівлі між Україною та Росією 

упродовж 2017 р. збільшився на 25 %, також власне зріс і розмір російських інвестицій в 

низку галузей української економіки, що власне має слугувати для прийняття Україною 

відповідних стратегічних рішень з метою подальшої диверсифікації торговельно-

економічних відносин та зменшення геополітичної залежності від Росії [351; 920]31.   

Такий стан ситуації викликаний зокрема й наслідками існування колись єдиного 

народногосподарського комплексу СРСР, що досі дається взнаки та ускладнює розрив 

економічних зав’язків України з державою-агресором. Погіршує загальну картину щодо 

диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків та зменшення економічної залежності 

України від РФ і перебування в ній близько 2 млн українських трудових мігрантів. Тим не 

менш подальше скорочення економічної залежності України від Росії є необхідною 

умовою зміцненню її національної безпеки. Надважливим і першочерговим завданням 

для України є подальше скорочення енергозалежності від Російської Федерації за рахунок 

диверсифікації імпорту енергоносіїв (у першу чергу газу, нафтопродуктів та вугілля) з 

Європи та інших регіонів. Варто також започатковувати стратегію формування й розвитку 

мережі LNG-терміналів для можливості постачання скрапленого газу із США та інших 

країн, що тим самим ще більше зменшить частку російського газу у загальному обсязі 

імпорту енергоресурсів та цілком позбавить РФ використовувати останні у якості важеля 

геополітичного тиску на Україну. Не менш важливим завданням є також розробка 

програми імпортозаміщення російських комплектуючих в оборонній, авіаційній та 

космічній галузі з перспективою створення технологічно замкнених циклів виробництва 

продукції в названих галузях.   

                                                 
31Росія упродовж 2013–2018 рр., за даними Нацбанку, втратила для України роль головного торговельного 

партнера, оскільки її частка у зовнішній торгівлі України становить наразі близько 10 % від загального 

обсягу з товарообігом у 9 млрд дол, тоді як до 2013 р. обсяг торгівлі між Україною та РФ складав понад 

40 млрд дол.  
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Переважна більшість політекспертів доводить, що, розв’язавши гібридну війну, на 

тлі масового євроскептицизму, Росія намагається будь-що не допустити перетворення 

України на своєрідний геополітичний плацдарм Заходу для подальшого розширення Pax 

Americana в Євразії. За умов посилення так званого "мюнхенського синдрому" існують 

значні ризики щодо дочасного зняття санкцій з Росії до виконання нею положень 

Мінських угод щодо припинення підтримки сепаратистських сил на Донбасі та передачі 

Києву контролю над українським кордоном із РФ. Усе це так чи інакше означатиме 

поступки агресору за рахунок суверенітету пострадянських країн [1102].   

У свою чергу, як відомо, Росія прагне перекласти всю відповідальність за 

виконання Мінських угод на Україну, роблячи тим самим передачу непідконтрольної 

ділянки українського кордону похідною від виконання Києвом Мінських угод на умовах 

Росії, які полягають у проведенні на непідконтрольних Україні ділянках Донецької та 

Луганської обл. виборів за умов російської присутності з тим, щоб легалізувати 

сепаратистські сили та лідерів самопроголошених Л/ДНР. Також РФ обстоює питання 

внесення змін до Конституції України – у якій би мали бути зафіксовані поправки щодо 

надання особливого статусу непідконтрольним сепаратистським територіям. Експерти 

припускають, що такі кроки Росії спрямовані головно на запуск процесу федералізації 

України, а її території з особливим статусом наділялися б у такому разі своєрідним правом 

вето на ухвалення зовнішньополітичних рішень Києва, що йдуть у розріз із геостратегією 

Москви – на кшталт зближення чи вступу України до НАТО [407, с. 50–84].    

Ілюстрацією щодо стратегії російського тиску на Україну щодо виконання 

Мінських угод може бути передвиборча програма правлячої партії "Єдина Росія", у якій 

зокрема йдеться: "Виконання Мінських угод є єдиною гарантією миру як на Донбасі, так 

і в інших регіонах цієї держави (України. – О.К.). Їх реалізація відкриє шлях для 

поступового відновлення російсько-українського діалогу з економічних і політичних 

питань – в міру готовності до нього з боку Києва" [678].   

Підписавши Мінські угоди, Росія намагалася вийти з матриці агресора і тим самим 

здобути статус миротворця в ролі третьої сторони. У свою чергу, РФ створює потужну 

військову інфраструктуру не лише на східному та північно-східному кордоні України, а й 

власне на самій українській території – у Криму та непідконтрольних Україні територіях 

Донбасу [560]. Зважаючи на значні іміджеві та фінансові втрати, Росія продемонструвала 

готовість вдаватися до силових дій задля утримання України у своєму полі геополітичного 

впливу.  
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Автор дійшов висновку, що подальша стратегія Москви щодо України полягає у 

зміні її прозахідного керівництва, поступовій федералізації за етнічним і мовно-

культурним принципом, визнанні анексованого Криму російською територією на 

міжнародному рівні тощо. Воєнна агресія проти України є лише одним із засобів тиску на 

неї Росії. Не менш важливим інструментарієм (якщо не головним) забезпечення впливу 

Росії на Україну та її політико-економічного виснаження є терор, диверсійна діяльність, 

економічний тиск, кібератаки й тотальна антиукраїнська пропаганда на регіональному й 

глобальному рівнях тощо. Частково під впливом політики РФ щодо формування образу 

України як failed state постав порядок денний дискурсу західних експертів, які досить 

часто сходяться на думці щодо збереження Україною нейтралітету, або так званої 

"фінляндизації" як найоптимальнішого варіанту врегулювання конфлікту на Донбасі. При 

цьому пропонується також розширити економічну співпрацю Росії з ЄС аж до підписання 

угоди про асоціацію, аналогічну тій, що була укладена з Україною. За такої 

геостратегічної моделі Київ мав би відмовитися від інтеграції до НАТО та гарантувати 

нерозміщення військових баз Альянсу на українській території, що тим самим дозволило 

б зупинити ескалацію конфлікту з Москвою.  

Такий варіант, зокрема, активно пропонує прибічник реалізму Г. Кіссінджер, який 

відомий своєю теорією "стратегії балансування". Остання полягає в підтримці співпраці 

США з Москвою на тих напрямках, де їхні спільні інтереси перетинаються при 

збереженні жорсткої позиції Вашингтона, де російсько-американські інтереси 

конфліктують. Приблизно такої ж думки дотримується і З. Бжезинський, наголошуючи на 

важливості збереження та розвитку економічних зв’язків України як із Росією, так і з ЄС. 

Загалом, на думку прихильників ідеї "фінляндизації", саме дотримання нейтралітету 

дозволить Україні повільно "рухатися" на Захід через здійснення внутрішніх 

трансформацій за умов дотримання імперативу прагматизму у відносинах із РФ [1302].  

Загалом є підстави стверджувати, що намагаючись силовим шляхом утримати 

Україну в сфері свого геополітичного впливу через окупацію частини її території, Росія, 

здобувши певну тактичну перемогу, геостратегічно втратила Україну (найімовірніше 

остаточно), яка дедалі більше буде зближуватися з євроатлантичними інституціями. До 

того ж розпочався також і процес надання Україні від США летального оборонного 

озброєння, яке може бути застосоване у разі загострення ситуації на Донбасі. Тож 

стратегія агресивної війни проти України є для Росії заздалегідь ірраціональною, оскільки 

Україна, яку РФ тривалий час визначала чи не як головного свого союзника та культурно, 
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духовно й етнічно братню країну на пострадянському просторі, остаточно зорієнтувала 

свій зовнішньополітичний вектор в бік європейських та євроатлантичних структур, з чим 

все більш віддаляється від Росії.    

Зі свого боку Захід зацікавлений у збереженні Українською державою 

проєвропейського зовнішньополітичного курсу, європеїзації та її вестернізації через 

поглиблення та прискорення реформ, необхідних для забезпечення формування так званої 

вітрини – альтернативи розвитку країн пострадянського простору, що тим самим 

позитивно вплинуло б і на траєкторію подальшого розвитку самої Росії. Таку політику 

колективного Заходу можна розцінити не інакше як "м’яке" стримування РФ на 

пострадянському просторі, передусім через презентацію альтернативи політичного і 

соціально-економічного розвитку. Важливим кроком у цьому напрямі є ухвалення 

Сенатом США законопроекту "Акт про підтримку свободи в Україні" (Ukraine Freedom 

Support Act) від 11 грудня 2014 р., який передбачає надання Україні щорічної фінансової 

допомоги, зокрема й на військові потреби в розмірі близько 350 млн дол [1348]. Також 

наприкінці 2014 р. було прийнято "Резолюцію 758" – документ, який встановлює механізм 

забезпечення всебічної підтримки України на знак противаги російській агресії. Цього ж 

року Київ відмовився від подальшого збереження статусу нейтралітету [57, с. 144]. При 

всьому Захід має вдаватися до більш активної допомоги Україні у прискоренні проведення 

нею політичних та економічних реформ, а також, насамперед, у зміцненні її безпеки через 

посилення дієздатності збройних сил, що стало б запорукою її захисту перед російською 

агресією та сприяло підвищенню пострадянської і європейської регіональної стабільності 

в цілому. Саме тому вартість допомоги Заходу у посиленні України й перетворенні її на 

справді ефективну суверенну й здатну захистити себе державу, в жодному разі не 

перевищить витрат у разі її розпаду чи геополітичної інкорпорації Росією [383].     

Агресивна політика Росії щодо України та пострадянських країн в цілому породжує 

на Заході безпековий резонанс у плані занепокоєння з приводу російської експансії у 

країни Східної Європи, які були у свій час сателітами СРСР і саме тому НАТО розпочало 

активно зміцнювати свій східний фланг шляхом розміщення американських сил і 

військової техніки у країнах ЦСЄ. Як зауважує російський політичний аналітик 

Міжнародного центру перспективних досліджень С. Суханкін: "Пояс нестабільності (від 

Балтики до Чорного моря), створений із мілітаризованих анклавів, стане головним 

аргументом у спорі із Євросоюзом і відповіддю на можливе розширення НАТО на схід" 

[769].  
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Усі патроновані Росією територіальні квазіутворення, не мають жодних перспектив, 

оскільки перебувають в економічній ізоляції та безпосередньо залежать від тотальної 

російської політичної і фінансово-економічної підтримки. У грудні 2014 р. було створено 

Міжвідомчу комісію РФ з надання допомоги постраждалим територіям південно-східних 

районів Донецької і Луганської областей. Дана комісія, що проводить засідання кожні 2–

4 тижня, перетворилася в цілому на тіньовий уряд самопроголошених республік та 

забезпечує управління економікою, фінансами, податками і промисловістю регіону, який 

за таких обставин став цілком маріонетковим [764]. Примітно, що секретарем цієї комісії 

став заступник міністра економічного розвитку РФ С. Назаров, тоді як російський уряд 

представляє заступник прем’єра Д. Медведєва Д. Козак – відомий також своїм планом 

федералізації Молдови. Загалом, зовнішнє управління самопроголошеними Л/ДНР, як й 

іншими квазідержавами на теренах пострадянського простору, здійснюється 

безпосередньо Росією через механізми підтримки/призначення маріонеткових 

президентів чи польових ватажків, а також завдяки значній військовій присутності й так 

званого кураторства з оточення політиків і радників російського президента. Наприклад, 

неофіційним куратором з надання допомоги Л/ДНР був радник і помічник президента РФ 

– В. Сурков, а згодом О. Філатов, який раніше займався відносинами з Південною 

Осетією. Також особливого значення набуває наявність на цих територіях російських 

військ та підконтрольних Москві місцевих військових формувань. Усе це в сумі дає 

можливості Росії оперувати лімітрофними плацдармами для зміцнення геополітичних 

форпостів та забезпечення інтервенції до Грузії, Молдови, України чи інших 

пострадянських держав.  

Разом із тим, формування сепаратистських самопроголошених анклавів на кшталт 

Л/ДНР, потрібні Росії насамперед не лише для тиску на ті пострадянські країни, що 

відмовилися рухатися в російському геополітичному фарватері, але й із метою організації 

великого геополітичного торгу із Заходом щодо перерозподілу сфер впливу в умовах 

формування нового світового порядку. Усе ж, експерти твердять, що захоплення територій 

чужих країн потужнішими державами є архаїчним типом геополітики, яка абсолютно не 

відповідає методам відстоювання національних інтересів у ХХІ ст. [51].   

Значним важелем "м’якого" геополітичного впливу на території України поки 

залишається Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП), яка за 

кількістю приходів (парафій) та духовних інституцій є поки що чисельнішою за 

Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП). Будучи формально 
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автономною, УПЦ МП підпорядковується Патріарху Московському Кирилу 

(В. Гундяєву) та здійснює часто антиукраїнську політику, засуджує проведення 

спецоперації ЗС України на сході та забезпечує пропагандистську роботу з підтримки 

російської експансіоністської політики, а також просуває тим самим геополітичний 

проект "русского мира" на терени України. Єдиновірним рішенням тут є рішення про 

надання Константинополем Україні томосу з проголошення автокефалії Православної 

(єдиної помісної) церкви в Україні (ПЦУ) на основі об’єднання УПЦ КП, УАПЦ 

(Українська автокефальна православна церква) та частини метрополій УПЦ МП, яка 

відповідає інтересам українських вірян та займе достойне місце серед решти 

національних православних церков світу. Про важливість процесу проголошення 

автокефалії та створення Православної церкви України свідчить те, що дане питання було 

введено в ранг проблем її нацбезпеки.    

При всьому, на нашу думку, поки що доволі складно говорити про остаточний 

сценарій майбутнього врегулювання гібридного конфлікту на Донбасі, який може бути: 

вкрай песимістичним – створення "замороженого" конфлікту або збереження "жевріючої" 

війни на кількадесят років; помірно песимістичним – повернення самопроголошених 

Л/ДНР під контроль України на умовах Росії, які дозволять зберігати контроль Москви 

над цими територіями; оптимістичним – повернення Л/ДНР Україні відповідно до її 

інтересів і умов, а також на основі виконання Мінських домовленостей всіма сторонами.  

Однак поки лишаються невідомими механізми повернення окупованих районів 

Донбасу під контроль України. Найприйнятнішим варіантом для Києва є введення на 

Донбас миротворчої місії ООН на всю територію конфлікту (без так званих російських 

миротворчих сил чи сил ОДКБ), а не лише на межу бойового зіткнення для охорони місії 

ОБСЄ, як цього вимагає Росія. Не важко спрогнозувати, що РФ й надалі буде противитися 

введенню миротворчого контингентну без її участі, оскільки це рівносильно 

дорівнюватиме офіційному визнанню агресії Москвою проти України. При всьому 

Україна, задля врегулювання даного конфлікту, разом зі світовою громадськістю має 

ставити питання встановлення миру на Донбасі у центр реалізації алгоритму досягнення 

базової безпеки. Врешті лише після повного припинення вогню та роззброєння 

незаконних бойових формувань під контролем багатонаціональної миротворчої місії 

можна буде переходити до призначення виборів, які сприятимуть остаточному 

розв’язанню протистояння на Донбасі.   
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Наразі вважаємо, що на тлі сучасних викликів, з якими зіткнулася Україна, постає 

необхідність вироблення та реалізації стратегії, спрямованої на посилення нацбезпеки чи 

навіть вироблення контрстратегії щодо зменшення та подальшої нейтралізації 

російського гібридного впливу. Посилення безпекових зв’язків України з іншими 

регіональними центрами має бути спрямоване передовсім на геополітичне формування 

так званої Балто-Чорноморської дуги (Балто-Чорноморського союзу/Intermarium) як 

спільного безпекового та оборонного простору, тим паче, що не варто відкидати 

подальшого наростання суперечностей як між США та країнами ЄС, так і в середині ЄС 

та НАТО у контексті можливої дезінтеграції. Відзначимо, що концепція гуртування країн, 

географічно розташованих між двома морями, виникла ще в ХІХ ст. і була більш відома 

як "ягеллонська ідея". Остання передбачала своєрідну реставрацію Речі Посполитої від 

"Балтійського до Чорного моря" через об’єднання польських, литовських, українських та 

білоруських земель під проводом Польщі. Після завершення Першої світової війни 

провідник режиму санації Ю. Пілсудський був ініціатором об’єднання всіх країн між 

Балтійським, Чорним і Адріатичним морями за умов лідерства Польщі. Варто додати, що 

ідея політичного та економічного зближення Фінляндії, країн Балтії, Білорусі і України 

була популярною і серед українських вчених та політиків. Свого часу Чорноморську 

безпекову доктрину оприлюднив у своїх розвідках відомий український публіцист та 

громадський діяч Ю. Липа. Серед найбільш відомих сучасних українських ініціаторів та 

авторів концепту Балто-Чорноморського союзу є також український аналітик і вчений 

В. Горбулін.   

На фоні наростання експансіонізму з боку Російської Федерації та кризи 

євроатлантичної системи безпеки, Україні вкрай необхідно зміцнювати свою оборонну 

співпрацю з Польщею, країнами Балтії, Молдовою, Румунією, Туреччиною, Грузією та 

країнами Скандинавії. Як бачимо, безпеці більшості із названих країн загрозу несе саме 

експансіоністська політика Росії. Примітно, що в майбутньому об’єднанні мають бути 

зацікавлені передусім країни, які у результаті дій Москви зіткнулися з територіальними 

проблемами. Сюди, звісно, передусім варто віднести країни-члени ОДЕР-ГУАМ – 

Україну, Грузію та Молдову. Тут варто також звернути увагу, що попри зміцнення Альянсу 

через налагодження й вдосконалення сил реагування, специфіка географічного 

розташування країн Балтії може зрештою не дозволити НАТО адекватно і вчасно 

відреагувати на агресію Росії відповідно до 5-ї статті Вашингтонського договору про 

спільну воєнну допомогу у разі агресії проти будь-якого члена Альянсу. З точки зору 
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геополітики, країни Балтії фактично затиснуті між РФ, Білоруссю, Калінінградською 

областю та Балтійським морем, що створює надто вигідну позицію для атаки Росії одразу 

з трьох сухопутних напрямків та безпосередньо з моря. Враховуючи концентрацію 

російських сухопутних (передусім танкових з’єднань) та повітряних військ на кордоні з 

країнами Балтії геостратегічна перевага Росії стає очевидною. Зрештою проведення 

військових навчань "Захід-2017", як відомо, було спрямоване на тестування реакції сил 

НАТО на можливі загрози з боку Росії, що продемонструвало всі недоліки у швидкості 

реагування військових та інженерних з’єднань Альянсу, оскільки країни НАТО вдавалися 

тоді до моделювання ситуації, пов’язаної з можливістю російської агресії.   

Польща має всі підстави на регіональне лідерство у Східній Європі, оскільки може 

бути не лише ініціатором Балто-Чорноморського союзу, але й по суті його засновником, 

до того ж так звана ягеллонська геополітика регулярно піддається дискурсу у польських 

інтелектуальних та політичних колах. У разі зміни режиму в Білорусі та зорієнтування її 

зовнішньополітичного вектора на Захід ідея Балто-Чорноморського союзу може бути 

цікавою й для Мінська. Ще одна східноєвропейська країна – Румунія, яка відчуває 

потенційні загрози від Росії у басейні Чорного моря, не може бути не зацікавлена в 

долученні до формування та реалізації Балто-Чорноморського проекту. Такий 

регіональний лідер та потужний геополітичний гравець як Туреччина також не може 

залишатися осторонь проекту Міжмор’я і змушена буде розширювати військово-

політичну співпрацю з країнами Балто-Чорноморського регіону з метою балансування 

надмірного впливу Росії, передусім у Чорноморському басейні.   

Звернімо увагу, що з 2015 р. діє започаткований Польщею саміт Ініціативи 

Тримор’я32, що об’єднує 12 країн ЦСЄ від Балтійського до Чорного й Адріатичного морів 

та спрямований на поглиблення їх інтеграції. Ініціатива поки зосереджується на 

розширенні економічних, енергетичних та бізнес зав’язків країн-учасниць. Однак, у разі 

надання в перспективі цьому діалогу безпекового виміру, за потенційної участі в ньому 

України, країн Балтії, Польщі, Румунії, Молдови та Грузії, контури Балто-Чорноморського 

союзу будуть ставати дедалі чіткішими. Україна, яка найбільше потерпає від російської 

агресії, а членство в НАТО поки залишається для Києва віддаленою перспективою, має 

стати одним з ініціаторів розробки та реалізації концепції даного геополітичного проекту 

[394]. Зрештою сукупний потенціал країн Балто-Чорноморського союзу може скласти 

                                                 
32Ініціатива Тримор’я об’єднує 12 країн Центрально-Східної Європи: чотири країни Вишеградської 

групи, країни Балтії, Австрію, Хорватію, Румунію, Словенію та Болгарію.  
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достойну відповідь у разі відкритої чи прихованої агресії Росії проти одного або кількох 

членів потенційного об’єднання та зміцнить колективну регіональну безпеку країн – 

географічно розташованих між Балтійським та Чорним морями. За протилежного 

сценарію – за умов відсутності кроків щодо кооперації зусиль по зміцненню регіональної 

безпеки, східноєвропейські країни можуть стати потенційними жертвами імперської 

політики та агресії Москви. Варто розуміти, що для вироблення алгоритму участі України 

у формуванні Балто-Чорноморського союзу, вкрай необхідно поглиблювати та 

прискорювати політичні та соціально-економічні реформи. Ключовими складниками 

трансформації України є боротьба з корупцією, масштабність якої дозволяє Росії зберігати 

геополітичний вплив через підкуп українських фінансових і політичних еліт, а також 

шляхом втручання у виборчі процеси задля приведення до влади проросійських 

кандидатів. Водночас донедавна існувала ідея формування геостратегічної осі "Київ – 

Варшава – Берлін – Париж" як формату долучення України до так званого "Веймарського 

трикутника" з метою зміцнення балансу сил у відносинах із Росією [1295]. Врешті якщо 

додати до всього розгортання Росією поблизу своїх західних кордонів трьох нових дивізій, 

то все вказує на зміну співвідношення сил в Східній Європі. Виходячи з цього, вельми 

актуальною може стати ідея реанімації доктрини "Веймарського трикутника" + Україна.  

Отже, Україна опинившись у зоні геополітичної турбулентності, займає ключове 

положення в російській геостратегії на пострадянському просторі й розглядається 

Москвою передусім як засіб формування буферних (лімітрофних) зон між Росією й 

Заходом, так і об’єкт відновленні так званої Великої Росії або нової євразійської імперії 

через спроби втягнення Української держави до євразійських інтеграційних проектів чи 

шляхом прихованої збройної агресії. Анексія Криму та інспірація конфлікту на Донбасі, 

який призвів до виникнення самопроголошених Л/ДНР, спрямовані передусім на 

утримання України у сфері російського геополітичного впливу та блокування вектора її 

зближення з європейськими та євроатлантичними інтеграційними структурами. Однак, 

геостратегія РФ щодо збереження України у сфері її геополітичного впливу в цілому не 

виправдалася, оскільки незважаючи на значний обсяг витрачених Росією ресурсів та 

збройну агресію (що ще більше відштовхнуло Київ від РФ), зовнішньополітичний вектор 

України по зближенню з ЄС та НАТО залишається превалюючим.    
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Висновки до третього розділу   

Доведено, що старі економічні зв’язки досі зберігаються на пострадянському 

просторі, а переважно сировинна економіка пострадянських країн зробила їх надто 

залежними від Москви та російського ринку. Саме через створення СНД та економічне 

узалежнення пострадянських країн, Росії вдалося відносно швидко відновити сферу свого 

геополітичного впливу на теренах колишнього СРСР та зберегти більшість цих країн у 

своєму геостратегічному фарватері. СНД, що частково замістила собою геополітичний 

вакуум, утворений після розпаду СРСР, покликана була до певної міри пом’якшити 

перехід від єдиної держави до системи відносин національних держав у межах 

колишнього Радянського Союзу. Також одним із факторів створення СНД стала 

стратегічна зброя та проблема її зосередження в рамках одного центру, оскільки таку 

зброю окрім РФ успадкували Україна, Білорусь і Казахстан. Пострадянська політико-

економічна та безпекова інтеграція, керована Росією, вже з початку 1990-х рр. 

розглядається як один з інструментів її реставрації у якості наддержави. РФ також через 

ЄврАзЕС, МС, ЄЕП, СДРБ, ОДКБ, ЄАЕС прагне захистити свої геостратегічні інтереси 

в межах політико-економічної та безпекової складової. Однак, попри намагання Росії 

утримати пострадянські країни у сфері свого геополітичного впливу, в тому числі й через 

надання дешевих кредитів та постачання енергоносіїв на дотаційних умовах, останні 

орієнтуються на більш потужні економічні центри, передусім такі, як ЄС чи Китай або ж 

намагаються створити власні інтеграційні об’єднання на кшталт ОДЕР-ГУАМ.    

Автором з’ясовано, що побоювання делегування пострадянськими країнами 

національного суверенітету в рамках євразійських проектів не сприяє його інтеграційній 

динаміці. Зрештою однотипний економічний характер всіх учасників СНД не сприяє 

торговельній кооперації між пострадянськими країнами, а здебільшого породжує 

асиметричну конкуренцію. Більше того, основою інтеграційних проектів РФ є саме 

геополітична, а не економічна складова, що врешті не призводить до надання особливих 

торговельних і промислових переваг країнам-членам євразійських об’єднань. Все це дає 

нам підстави говорити про наростання відцентрових тенденцій на пострадянському 

просторі. Загалом, у тому числі й на тлі загострення геополітичної ситуації на 

пострадянському просторі, у зв’язку з подіями у Грузії, а згодом Україні ЄАЕС чимдалі 

втрачає свою популярність навіть серед його учасників. У якості своєрідної альтернативи 

НАТО та прототипу ОВД, Росією було ініційовано створення ОДКБ, що слугує для РФ 

засобом збереження колективного безпекового і оборонного простору за рахунок шести 
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пострадянських країн. Участь Росії в ШОС є номінальною за рахунок неофіційного 

лідерства Китаю, який окрім безпекового статусу прагне надати цій організації ще й 

економічного виміру, оскільки ним розпочато реалізацію потужного інфраструктурного 

магапроекту "Один пояс, один шлях", у якому ШОС буде відігравати допоміжну роль або 

ж взагалі припинить своє існування.    

Встановлено, що після розпаду СРСР Росія одразу прийняла до порядку денного 

стратегію по збереженню своєї військової присутності у рамках СНД та встановленню 

монополії на проведення так званих миротворчих операцій на пострадянському просторі. 

Останній проголошувався стратегічною сферою російських життєвих інтересів, а 

"експорт" та "заморожування" конфліктів на пострадянських теренах дає РФ 

геополітичний козир для торгів із країнами, де мають місце такі конфлікти. РФ прагне 

реабілітуватися у ролі нової імперії через євразійський реваншизм, інструментом якого 

став захист російського та російськомовного населення в суміжних регіонах. Присутність 

російського населення та російськомовних нацменшин у країнах пострадянського 

простору формує для РФ своєрідний імператив на військове втручання та висування 

територіальних претензій до цих держав. РФ активно використовує/потенційно може 

використати російське та російськомовне населення у країнах Балтії, Білорусі, Україні, 

Казахстані як інструмент дестабілізації внутрішньополітичної ситуації цих держав. Саме 

етнокультурний та лінгвістичний інструмент найчастіше є транзитом до механізму 

проектування, експорту нестабільності й створення квазідержавних анклавів, завдяки 

яким Росія намагається утримувати пострадянські країни у полі свого геополітичного 

впливу. Результатом реалізації такої геостратегії на пострадянському просторі є існування 

заморожених конфліктів у Молдові, Грузії, Азербайджані, анексія Криму та гібридна 

агресія РФ проти України.    

Можна стверджувати, що позиціонуючи себе у якості миротворця у 

придністровському конфлікті, Росія сприяла відділенню Придністров’я від Молдови та 

створенню маріонеткової ПМР, що знаходиться під економічним та військовим 

протекторатом Москви. Щодо нагірно-карабаського конфлікту, то Росія здійснює 

політику подвійних стандартів, постачаючи зброю як Азербайджану, так і Вірменії з тим, 

щоби унеможливити або ж максимально відтермінувати врегулювання даної кризи задля 

утримання їх у межах свого геополітичного поля. Такою політикою РФ намагається 

знизити конкурентну участь Азербайджану у постачанні енергоресурсів до Європи, а 

також можливого зближення Єревану та Баку з ЄС. Результатом експансії РФ в Грузію у 
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2008 р. став остаточний підрив її суверенітету через визнання Москвою маріонеткових 

держав – Абхазії і Південної Осетії.   

З крахом сценарію РФ щодо втягнення України до євразійських інтеграційних 

структур, Москва вдалася до гібридної агресії. Порушення Росією територіальної 

цілісності України після анексії Криму в 2014 р. та унаслідок створення 

самопроголошених Л/ДНР у ході гібридного конфлікту на Донбасі, було свого роду 

черговим жестом щодо винятковості російських інтересів на теренах пострадянського 

простору та неприйнятності зближення його країн із європейськими та євроатлантичними 

структурами. Більше того, перетворення Криму на потужну військово-морську базу 

значно знижує рівень безпеки країн усього Чорноморського регіону та розширює тим 

самим російську присутність у ньому, фактично співмірну з тією, що мав СРСР. За 

рахунок невизнаних республік в Україні, як і в Молдові та Грузії, РФ намагається створити 

"сіру зону" нестабільності та своєрідний геополітичний буфер на південно-західному 

геостратегічному фланзі. Така геостратегія РФ щодо України та на пострадянському 

просторі загалом позбавлена раціональності та є програшною, головно через те, що вона 

унеможливлює будь-яку участь у євразійських інтеграційних проектах тих країн, де Росія 

інспірувала кризи та створила "заморожені" конфлікти. Україна, поряд з іншими 

пострадянськими країнами, що зазнали російської агресії чи відчувають загрозу своїй 

національній безпеці, змушена буде координувати свої зусилля з формування об’єднань 

щодо протистояння загрозам з боку РФ. Однією з таких перспективних інституцій може 

стати Балто-Чорноморський союз за участю України та низки країн Східної Європи. Тим 

часом, НАТО через російську агресію нарощує свою присутність біля кордонів РФ, проти 

чого вона так активно виступає.    
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РОЗДІЛ 4 

ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР КЛЮЧОВИХ НАПРЯМКІВ  

РОСІЙСЬКОЇ ГЕОСТРАТЕГІЇ 

 

4.1. Геостратегія Російської Федерації у відносинах із США    

 

Питання взаємин РФ та США є чи не одним із нагальних у становленні нового 

світового порядку, оскільки є дотичним до перманентних криз та конфліктів як на 

пострадянському просторі, так і в інших регіонах. Одразу після закінчення холодної війни 

США та Російська Федерація (як новий суб’єкт міжнародного права і спадкоємиця СРСР) 

встановили двосторонні дипломатичні стосунки. На той час РФ важливо було заручитися 

підтримкою Сполучених Штатів у становленні як демократичної держави, що поважає 

ліберально-демократичні цінності, а також отримати доступ до західних кредитів і 

технологій за умов наростання соціально-економічної кризи. Не менш нагальним 

завданням для обох сторін було продовження діалогу щодо подальшого скорочення 

наступальних стратегічних ядерних арсеналів, розпочатого в добу пізнього СРСР. З метою 

уникнення геополітичних криз, дві ядерні наддержави взяли на себе негласне 

зобов’язання (через оптимізацію двосторонніх стосунків) гарантувати міжнародну 

стабільність шляхом протистояння глобальним викликам постбіполярному світові.   

На початку 1990-х рр. Росія в умовах різкого економічного спаду потребувала 

значної фінансової та науково-технологічної допомоги Заходу задля її відновлення та 

модернізації. Виходячи з цього, РФ прагнула оптимізувати стосунки зі своїм колишнім 

тоді геополітичним суперником – США. В умовах гайдарономіки або "шокової терапії" 

по-російськи, коли спад промисловості в державі досягнув 40 %, РФ реально 

розраховувала на новий "план Маршалла". Посилювало її сподівання щодо прихильності 

Заходу і те, що подібну економічну допомогу напередодні отримали вчорашні союзники 

Москви по соціалістичному табору – країни Східної Європи. Першими серйозними 

кроками до прагматизації відносин Москви та Вашингтона стало підписання в лютому 

1992 р. "Декларації про закінчення холодної війни" в Кемп-Девіді [179, с. 226–227] та у 

червні того ж року "Хартії російсько-американської співпраці і дружби" [933, с. 442–447]. 

Зазначеними документами закріплювався новий формат відносин та положення про 

співпрацю двох держав, які більше не розглядають одна одну в якості супротивників, а 

також регламентувалося партнерство сторін через встановлення "кодексу поведінки" 
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задля забезпечення міжнародної стабільності та безпеки в обмін на підтримку США 

внутрішніх трансформацій у Росії.    

Одразу після розпаду СРСР Російська Федерація, як його правонаступниця, 

намагалася встановити рівноправні відносини із США та спільно формувати світоустрій, 

міжнародну систему безпеки та разом реагувати на глобальні виклики і загрози. Як 

зауважував З. Бжезинський: "Після того, як американці запустили лозунг "про зріле 

стратегічне партнерство" між Вашингтоном і Москвою... Росії здалося, що відбувається 

формування російсько-американського кондомініуму, що прийшов на зміну колишньому 

суперництву... Як не втомлюються стверджувати російські лідери, це означає не лише те, 

що інші країни світу мають визнати Росію рівною Америці, але й те, що жодна глобальна 

проблема не може обговорюватися чи вирішуватися без участі чи дозволу Росії" [38, с. 

123].   а 

Російська Федерація, як стверджує російський політолог В. Міхєєв, повернувшись 

на міжнародну геополітичну арену, прагне налагодження рівнозначного діалогу з 

Вашингтоном у врегулюванні ключових геополітичних питань безпеки – міжнародного 

тероризму, непоширення ЗМЗ, врегулювання іранського та корейського ядерного питання 

та інших кризових ситуацій [542, с. 18]. Приміром, перманентне втручання Росії у 

конфлікт на Балканах, в Україні та Сирії було спрямоване передусім на демонстрацію того, 

що США змушені так чи інакше мати справу з Москвою на Близькому Сході [1344, p. 26]. 

Про це, зокрема, ще у 2009 р. відзначав професор Колумбійського університету 

Р. Легвольд: "Російські лідери обґрунтовано вимагають надання їм реального голосу під 

час критичних міжнародних обговорень, а також можливості самим визначати 

національні інтереси Росії" [1199, p. 83]. Вважаємо, що з розпадом СРСР, російській еліті, 

навіть ліберального крила, досить важко було змиритися з другорядною роллю Росії у 

відносинах із США та втратою нею наддержавного статусу. За таких обставин РФ 

необхідно було хоча б частково повернутися на міжнародну арену через встановлення 

прагматичних відносин з Вашингтоном задля визнання за нею власної сфери 

геостратегічних інтересів.   

Розглядаючи відносини РФ зі Сполученими Штатами, варто звернути увагу на 

тотальну асиметрію потенціалів двох держав та їх можливості проектувати свій 

геополітичний вплив у світі. Росія, як доводить С. Коткін, зацікавлена у підриві 

перехідного світопорядку та проектуванні керованого хаосу, де б вона посіла ключове 

місце в управлінні такою нестабільністю – тобто координацією переходу транзитивної 
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світ-системи із одного нестабільного стану в інший [445]. Виходячи з твердження 

вказаного експерта, РФ за практичної відсутності "м’якої сили", радше виступає у ролі 

дестабілізатора транзитивної світ-системи, аніж її балансира.   

Одним із першочергових завдань для РФ було продовження переговорів із США, 

розпочатих іще за часів СРСР, щодо контролю та скорочення ядерного озброєння з метою 

встановлення і підтримки стратегічної стабільності, адже саме ядерна зброя виступає для 

РФ не лише у ролі засобу геополітичного шантажу колективного Заходу, але й предметом 

геополітичного торгу з Вашингтоном з метою отримати взамін певні стратегічні переваги, 

передусім на пострадянському просторі [381].  

У 1993 та 2010 рр. було підписано ще два договори (СНО-2 та СНО-3) про 

скорочення стратегічних наступальних озброєнь до 1500–1675 одиниць ядерних 

боєзарядів та до 500–1100 од. носіїв [192; 203; 557; 1200] 33 . Попри те, що СНО-3 

розглядався Вашингтоном як останній у своєму роді документ із контролю над 

озброєнням і подальшою конверсією, він мав би стати першим кроком до амбітнішої 

мети – глобального ядерного роззброєння. Утім, як зауважує російський аналітик 

Д. Тренін "...Договір як і процес контролю над озброєннями, що його породив, є 

інструментами регулювання відносин стратегічної ворожості чи, як мінімум, суперництва. 

Регулюючи ці відносини, Договір щодо СНВ їх відтворює і зміцнює" [876]. До того ж, 

"яструби" російської геополітики розглядають СНО-3 як договір, що послаблює систему 

безпеки РФ, а то й узагалі є згубним, оскільки нібито ігнорує перевагу США у звичайній, 

високоточній зброї, що надає можливість нейтралізувати стратегічні сили Росії. У зв’язку 

із цим Москва ніби залишає за собою право завдання ядерного удару у відповідь [268].    

Після виходу США з Договору про обмеження систем протиракетної оборони 

(ПРО) у 2002 р., ними в якості тимчасової альтернативи СНО було запропоновано Договір 

про скорочення наступальних потенціалів (СНП), котрий було укладено цього ж року 

[193]. Зі свого боку, вказуючи на вихід США з Договору ПРО та пов’язуючи його з 

розгортанням американської системи ПРО в Східній Європі, Росія намагається розвивати 

наразі ракети середньої і меншої дальності, порушуючи тим самим договір 8 грудня 

1987 р. про ліквідацію ракет зазначеного класу. У знак відповіді у жовтні 2018 р. США 

заявили про односторонній вихід із даного Договору, що може означати новий виток 

                                                 
33Реальні кроки щодо скорочення ядерного озброєння двох держав стартували на початку 1990-х рр. 

Так, Договір СНО-1, підписаний Дж. Бушем-старшим та М. Горбачовим у липні 1991 р., передбачав 

скорочення для кожної зі сторін засобів доставки ядерних боєзарядів на 30–40 % або до 1,6 тис. одиниць 

носіїв та 6 тис. боєголовок у межах так званої стратегічної тріади.  



295 

гонки озброєнь між двома державами, яка вкрай невигідна Росії з її ослабленою 

економікою [388–389].    

Водночас заява МЗС РФ у 2012 р. про те, що "...програма "Нанна – Лугара" 

(спрямована на сприяння утилізації ядерних боєзарядів та часткове списання боргів 

Москві – О.К.) та пропозиції США з її продовження більше не відповідають інтересам 

Москви", по суті призупинила діалог щодо скорочення та утилізацію ядерних боєголовок 

в РФ [762]. Як доводить американський експерт Д. Ігнатіус, така поведінка Росії надто 

знижує глобальну безпеку на тлі кризи світового порядку, що, зокрема, підтверджує заява 

В. Путіна про готовність Росії застосувати ядерну зброю під час анексії Криму за умов 

сценарію протистояння із країнами НАТО [1158].  

Вже з 1993 р. Росія не виключала використання ядерної зброї у разі виникнення 

конфлікту з потенційним супротивником враховуючи слабкість своїх звичайних збройних 

сил. В останні роки РФ поступово повертається до доктрини нанесення превентивного 

ядерного удару (first nuclear strike) по ймовірному супротивнику, від якої СРСР остаточно 

відмовився ще наприкінці 1970-х рр. Зокрема у Військовій доктрині 2014 р. йдеться про 

те, що РФ залишає за собою право застосування як ядерної, так і звичайних видів зброї у 

відповідь на агресію не лише проти неї, але і проти її союзників, а також у разі, коли 

постає загроза власне існуванню держави [93]. На наше переконання, Росія намагалася 

мати вплив на процеси ядерного роззброєння на рівні зі Сполученими Штатами, а також 

здійснювати контроль над озброєнням, оскільки це одна з небагатьох сфер, де РФ все ще 

може претендувати на роль великої держави. Остання своєю участю у вирішенні проблем 

ядерного озброєння демонструє, що саме від її позиції, рівня домовленості та 

партнерських компромісів із США залежить стан глобальної безпеки.   

Виходячи з проведеного аналізу та експертної оцінки російсько-американських 

відносин, автор дійшов висновку, що тему ядерної війни РФ намагається інтерпретувати 

здебільшого в якості рупору нового витка гонки озброєнь між Москвою та Вашингтоном. 

Попри те, що у можливій новій гонці озброєнь РФ по суті заздалегідь приречена на 

поразку через несумісну асиметричність із США, подібні інформаційні вкидання та 

маніпуляції до певної міри демонструють російський підхід в оборонній сфері, що 

полягає у "бряцанні зброєю" та створює напружену ситуацію в глобальній безпековій 

сфері й тим самим змушує звертати увагу провідних геополітичних акторів на російський 

фактор формування нового світового порядку. Варто згадати, що гонка озброєнь була чи 

не ключовим імперативом холодної війни та протистояння двох надпотуг – СРСР та США. 
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Саме тому за умов існування єдиної наддержави, якою є Сполучені Штати, РФ через 

демонстрацію початку нової холодної війни демонструє тим самим, що вона повертається 

до геополітичної ролі і місця, яке свого часу належало СРСР. Однак, коли РФ в реальності 

займає надто нерівноцінну геополітичну вагу порівняно з СРСР, нею робиться ставка 

здебільшого на дестабілізацію існуючого світопорядку. Саме через порушення 

міжнародної стабільності РФ прагне отримати для себе відповідні геостратегічні переваги, 

головно через створення механізму залучення США до обговорення ключових 

безпекових проблем. Адже Москва намагається дедалі демонструвати, що жодна подія 

глобальної ваги у світі не відбувається без її участі, а Росія є державою, без якої 

неможливо обійтися у вирішенні ключових проблем транзитивного світу та протистояння 

глобальним викликам. Утім, якщо США розпочнуть реалізацію програм масштабного 

ядерного переозброєння, то Росія змушена буде втягнутися у гонку озброєнь, яку виграти 

в умовах економічної рецесії немає жодних шансів. Водночас, головним геостратегічним 

конкурентом для США наразі стає саме Китай як ключова держава в Євразії, що 

переміщує тим самим РФ на другий план порядку денного глобальної політики 

Вашингтону.    

Загалом, роблячи ставку на дестабілізацію світової системи, РФ вважає, що така 

стратегія наразі дає їй більше переваг, аніж від налагодження двосторонньої співпраці з 

колективним Заходом, у якій Росія все ж займає асиметричне положення, зокрема й у 

питаннях облаштування й лібералізації постбіполярного світу. Отже, РФ, відкидаючи 

прагматичний підхід до зближення із Заходом, яке вона демонструвала у першій половині 

1990-х рр. та котре їй так необхідне для модернізації власної політичної та соціально-

економічної системи, зробила ставку на демонстрацію нового протистояння з 

Вашингтоном задля забезпечення видимості власної геополітичної величі та демонстрації 

наддержавності.  

Проведений вище аналіз врешті підтверджує послання Президента РФ 

Федеральним зборам від 1 березня 2018 р., що по суті окреслило нову/стару Концепцію 

нацбезпеки, Концепцію зовнішньої політики та Військову доктрину РФ. У своєму виступі 

В. Путін вкотре акцентував увагу на так званій адекватній відповіді у разі виникнення 

ядерної атаки, або ж коли під загрозою опиниться саме існування Російської держави. 

Основними супротивником традиційно було оголошено США та розкритиковано 

побудову ними глобальної системи ПРО, яку новітня російська ядерна зброя нібито здатна 

обійти [668].   
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Загалом же, питання ядерних озброєнь – це та площина, у якій США будуть вести 

з Росією діалог за будь-яких обставин, навіть за умов відкритої агресії РФ проти будь-якої 

країни чи її окупації. Для Москви ядерна зброя є предметом геополітичного шантажу й 

стратегічного торгу і саме завдяки ЗМЗ Росія поки залишається у першому ешелоні 

світових держав та має можливість на рівних вести діалог із США, ставлячи ядерне 

питання у ранзі ключового, тоді як всі інші часто розглядаються РФ у якості похідних 

[392].    

Тим часом РФ виступила із критикою ідеї США щодо стратегії виокремлення країн 

"осі зла", оскільки це давало можливість США на свій розсуд застосовувати силу до тих 

держав, які можуть, на думку Вашингтона, нести загрозу цивілізованому світу через 

підтримку тероризму та виробництво зброї масового ураження, насамперед хімічної та 

біологічної. Причиною подібного занепокоєння з боку Росії було те, що РФ потенційно 

ризикує потрапити до "чорного списку" країн, які несуть загрозу глобальній безпеці [841]. 

На думку Д. Треніна, РФ дедалі частіше розглядає воєнну політику США як цілковито 

антиросійську. У військових колах РФ починає активно відроджуватися образ 

супротивника/агресора США, від якого Росія має захищатися у такий спосіб, як це було 

за радянських часів [877].  

Останній керманич СРСР М. Горбачов, як відомо, погодився у переговорах із 

Дж. Бушем-старшим на вступ об’єднаної Німеччини до НАТО, який відбувся 3 жовтня 

1990 р. Виступаючи проти розширення НАТО, Росії пізніше фактично нічого не 

залишалося, як апелювати до усних гарантій, зроблених США у 1989–1990 рр. щодо 

обмеження сфери діяльності Альянсу Західною та Центральною Європою. Зокрема, 

йдеться про бесіду у Кремлі радянського лідера М. Горбачова й американського 

держсекретаря Дж. Бейкера, який підтвердив позицію США щодо неприйнятності 

розширення НАТО на схід, хоча відповідних договорів із цього приводу між сторонами 

укладено не було. І вже невдовзі після того, як радянські війська залишили країни ЦСЄ, 

Захід фактично розпочав реалізацію стратегії заповнення цієї "сірої зони" європейської 

безпеки, що утворилася між об’єднаною Німеччиною та СРСР/РФ. Згодом, як стверджує 

російський дослідник І. Орлик, окремі політичні кола Німеччини порушили питання 

виведення російських військ із Калінінградської обл. та підтримки Японії в її претензіях 

на окремі Курильські о-ви, що може бути прецедентом майбутніх вимог щодо повернення 

Калінінградської обл. під контроль Берліна [609, с. 51].   
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За всього у перші роки після краху СРСР, РФ не полишала надії зблизитися з НАТО 

на рівноправних засадах у період так званого медового місяця російсько-американських 

відносин. Принаймні, на 1992 р. РФ навіть не відкидала плану вступу до НАТО, про що, 

зокрема, заявляв російський президент Б. Єльцин: "...Росія розділяє цілі 

Північноатлантичного союзу і саме це є основною причиною її бажання вступити до 

НАТО" [831, с. 51]. Американський політолог А. Страус, який координував питання 

вступу до НАТО країн Східної Європи та Росії, обґрунтовував механізм вступу РФ до 

Альянсу синхронно з її сусідами, з огляду на те, що останнє могло б стати благом для всіх 

сторін, а малим країнам було б надано гарантії неповернення до минулого. Росії ж, 

відповідно до цієї стратегії, мав бути гарантований загальний простір безпеки в її 

колишній імперії, а приєднання до європейських та євроатлантичних структур повинно б 

сприяти її загальній демократизації. Більше того, вступ Росії до НАТО розглядали на 

Заході вже у 1990-х рр. як механізм балансування впливу Китаю, що претендує на роль 

нового геополітичного центру. Зі свого боку, Москва вбачала в НАТО потенційний 

інструмент захисту від можливих китайських геополітичних амбіцій на російському 

Далекому Сході [831, с. 61]. Однак, згодом у якості загрози для повернення РФ на вершину 

світової геополітики було визначено саме ЄС і НАТО, яких офіційно (документально) 

було звинувачено в геополітичній експансії, а також було висунуто претензії щодо намірів 

США та їх союзників здійснювати курс на стримування Росії через застосування відносно 

неї політичного, економічного, інформаційного та іншого тиску [425]. Отже, Росія 

позиціонує себе в якості жертви однополярного світу, де провідна роль належить 

колективному Заходу, якому вона власне й кинула виклик задля переформатування 

світопорядку шляхом побудови багатополярності.    

З 1994 р. було започатковано програму "Партнерство заради миру" (ПЗМ) і до літа 

цього року до неї приєдналися понад 20 країн ЦСЄ, у тому числі і члени СНД. 22 червня 

1994 р. до програми долучилася й Росія. Паралельно було складено графік виведення 

російських військ із країн ЦСЄ – Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини. У серпні 1994 р. 

останні російські військові частини залишили східні землі Німеччини. Американська 

стратегія щодо НАТО на той час стала квінтесенцією фундаментальних розбіжностей між 

РФ і провідними західними країнами з питань безпеки на євроатлантичному просторі. 

Утім, США так і не надали тоді чіткого сигналу Москві відносно того, що Росія буде 

якимось чином залучена до процесу розширення НАТО на партнерських засадах [235, с. 

155–156].  



299 

До того ж, як відомо, у 1993 р. Росія була ще не проти вступу до НАТО Польщі, 

попри заяву міністра закордонних справ А. Козирєва про те, що вся східноєвропейська 

зона залишається сферою життєво важливих інтересів Росії. Тому вищеозначене робить 

США значною мірою відповідальними за сучасну поведінку Росії та стан світ-системи в 

цілому, передовсім через брак прагматичного діалогу щодо майбутніх стосунків з 

Москвою у різних сферах та надмірне захоплення роллю нового поліцейського 

постбіполярного світу.   

Власне у 1996 р., за твердженням З. Бжезинського, коли Вашингтон вирішив 

зробити розширення НАТО центральним завданням політики Америки зі створення 

безпечнішої європейської спільноти, Росія зайняла досить жорстку позицію стосовно 

колишніх сателітів СРСР, особливо із приходом до МЗС РФ Є. Примакова [38, с. 125]. 

Саме за рахунок східноєвропейських країн, як вже наголошувалося, Росія мала 

стратегічні плани щодо створення буферної зони між сферами впливу, відповідно – США 

в Європі та Росії на пострадянському просторі. Зважаючи на це, "рух" НАТО на схід і 

звуження нейтральних зон розцінювали в Москві не інакше як основну загрозу 

російським геостратегічним інтересам.     

Під час зустрічі Б. Єльцина та В. Клінтона в Гельсінкі у 1997 р. російський 

президент запропонував лідеру США своєрідну негласну угоду, яка б допускала вступ до 

НАТО тільки колишніх членів ОВД, однак не торкалася б вступу пострадянських 

республік, зокрема, країн Балтії, про приєднання яких до Альянсу тоді йшов активний 

дискурс. В. Клінтон не погодився з такою пропозицією, мотивуючи появою в Європі 

нового розколу й роздільних ліній – тепер уже "...між західним простором, що розширився, 

та простором колишньої радянської імперії, яка звузилася" [1088, р. 750]. Зрештою, 

першими позитивними підсумками тогочасних двосторонніх відносин між Москвою та 

Вашингтоном та своєрідною геополітичною компенсацію за розширення НАТО на схід, 

стало прийняття РФ до клубу "Великої сімки" у травні 1997 р. та підписання 

Основоположного акту про співпрацю між РФ і НАТО від 27 травня того ж року. 

Провідною ціллю зазначеної угоди стала програма адаптації Росії до специфіки 

діяльності Альянсу в контексті оптимізації співпраці сторін [614]. Такі зміни сприймалися 

в Москві як повернення її до спільноти глобальних акторів з правом участі у формуванні 

багатополярного світу.    

США як і Північноатлантичний Альянс, як відомо, розглядає Росію як союзника в 

боротьбі з міжнародним тероризмом та екстремізмом, а також партнера в розв’язанні 
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проблем нерозповсюдження ЗМЗ, ядерної проблеми Ірану та КНДР тощо. Крім того, 

інтереси РФ і США збігаються щодо низки таких проблем глобальної безпеки, як ядерні 

програми Ірану та КНДР, зміна клімату, поширення хвороб і бідності тощо. Проте в зоні 

особливої відповідальності (пострадянського простору) простежується конфлікт 

геостратегічних інтересів двох держав. Значні суперечності сторін зберігаються у 

Східноєвропейському регіоні. Так, у 1999 р. під час чергового – четвертого розширення 

НАТО, його членами стали Угорщина, Польща та Чехія, які свого часу були членами ОВД. 

РФ, як заявляє американський політолог О. Фортен, розцінила такі дії як порушення 

домовленостей, досягнених у ході процесу об’єднання Німеччини. Власне ж розширення 

НАТО на схід розглядається Москвою як підрив її геополітичного статусу потужного 

актора [922]34.   

Чергове ситуативне зближення Росії із США відбулося після терористичних атак 

вежі Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку 11 вересня 2001 р. Тоді В. Путін 

був чи не першим, хто запропонував Дж. Бушу свої "добрі послуги" в боротьбі з 

міжнародним тероризмом як новим викликом світовій безпеці. Саме в цих подіях Росія 

вбачала свій черговий шанс з утвердження одного із впливових геополітичних центрів 

багатополярного світу. До ініційованої США антитерористичної коаліції було залучено і 

Росію, яка також намагалася узяти посильну участь у нейтралізації ісламського 

фундаменталізму в Афганістані.    

Необхідність останньої, як уже зауважувалося, було пов’язане з дотичністю 

кордонів цієї держави із країнами ЦА, з якими в Москви була домовленість щодо 

спільного захисту зовнішніх кордонів СНД. Проте, в підсумку, РФ не брала участі в 

бойових діях проти руху "Талібан", а обмежилася наданням свого повітряного простору 

та військово-технічної допомоги Альянсу [747]. Додамо, що і з приходом нової 

адміністрації Д. Трампа, похідним фактором оптимізації російсько-американських 

відносин стала саме стратегічна перспектива спільної боротьби проти світового 

тероризму в особі ІДІЛ.   

Зрештою, у 2001 р. після доступу НАТО до транспортної інфраструктури країн ЦА 

були розморожені відносини Альянсу з Росією, а 30 травня 2002 р. з підписанням 

"Декларації відносин Росія – НАТО: нова якість" ("Римська декларація") була створена 

                                                 
34З початку 2000-х рр., коли Росія усвідомила свою геостратегічну помилку щодо алгоритму 

розширення сфери впливу НАТО, дискурс ведеться в контексті того, що Радянському Союзу варто 

було б тоді запропонувати варіант виходу ФРН із НАТО в обмін на об’єднання Німеччини вже як 

нейтральної держави, що на думку російських експертів зупинило би просування Альянсу на схід.   
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Рада Росія – НАТО як новий робочий орган, покликаний забезпечувати рівноправну 

співпрацю у форматі "двадцятки" замість схеми "19+1", що діяла під час функціонування 

інституту консультативного органу – Спільної постійної ради [265, с. 5]. Однак згодом 

лідери Північноатлантичного Альянсу підтвердили, що розширення НАТО на схід 

відбудеться в заздалегідь визначені терміни, незважаючи на участь Росії в 

антитерористичній коаліції проти режиму "Талібан" в Афганістані. У квітні 2004 р. було 

прийнято сім нових членів НАТО [759, с. 665].  

Росія надто несхвально відреагувала на п’яте розширення Північноатлантичного 

Альянсу у 2004 р., під час якого членства у ньому, окрім Болгарії, Румунії, Словаччини та 

Словенії, набули і країни Балтії, що означало вже просування інфраструктури НАТО на 

пострадянський простір. Новою геополітичною реальністю для Москви стала у 2005 р. 

заява держсекретаря США К. Райс, яка зауважила, що Росія має визнати наявність у США 

законних інтересів на пострадянському просторі з її стратегічними партнерами [355]. 

Враховуючи геополітичну активізацію Заходу на пострадянському просторі, Москва 

своїми діями, за словами Я. Бугайські, намагається ослабити вплив НАТО через 

недопущення приєднання сусідніх країн до Альянсу шляхом їх дестабілізації, 

нейтралізацію просування "м’якого впливу" на пострадянські країни з боку ЄС, а також 

нівелювання та дискредитацію діяльності ліберально-демократичних інституцій у Європі, 

на кшталт ОБСЄ [1080, p. 4].   

Виходячи з цього, автор стверджує, що Росія категорично не погоджувалася із 

зміною статусу-кво в ЦСЄ після завершення холодної війни, зокрема через вступ до 

НАТО об’єднаної Німеччини та інших колишніх країн-сателіт екс-членів ОВД. Для 

Москви Східна Європа разом з країнами Балтії, Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією 

розглядається у якості буферної (лімітрофної) зони між РФ та євроатлантичною 

цивілізацію. Саме така буферна зона, згідно геостратегії РФ, покликана убезпечувати її 

від розширення інфраструктури НАТО на схід, впливу колективного Заходу та можливого 

поширення так званих "кольорових" революцій.     

У квітні 2008 р. відбувся Бухарестський саміт Північноатлантичного Альянсу, під 

час якого, зокрема, йшлося про перспективи членства України та Грузії, що, звісно, не 

могло не слугувати додатковим геополітичним подразником для Росії, від імені якої 

В. Путін, тодішній прем’єр-міністр, заявив про неприйнятність майбутнього членства 

України та Грузії в НАТО, оскільки це, за його словами, несе безпосередню загрозу 

безпеці та стратегічним інтересам Росії [1285, p. 10]. Саме це врешті стало однією з 
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ключових причин агресії РФ проти Грузії у серпні 2008 р. Разом із тим у ході саміту, члени 

– засновники НАТО продемонстрували, що в майбутньому Росія не матиме права вето на 

рішення стратегічних питань, пов’язаних із набуттям членства новими країнами [238]. На 

думку автора, попри те, що у 2009 р. відбулася чергова – шоста хвиля розширення НАТО 

із прийняттям до нього Албанії та Хорватії, Вашингтон намагався будувати відносини з 

Росією із чистого аркуша, а лідери Росії та США – відповідно Д. Медведєв та Б. Обама 

розглядалися світовою громадськістю як представники нового покоління, які, зрештою, 

могли б знайти конструктив у відносинах двох великих держав.   

Як неодноразово зазначалося, Росія керується постулатами класичної геополітики, 

згідно з якими, як ми знаємо, – держави, що уособлюють морську та сухопутну стихію, є 

одвічними антагоністами. Так, у новій редакції Стратегії національної безпеки РФ від 31 

грудня 2015 р. йдеться про те, що ведення РФ незалежної зовнішньої політики 

спрямовано на протидію США та їхнім союзникам, які прагнуть зберегти своє 

домінування у світових справах, у тому числі й за рахунок реалізації стратегії 

стримування Російської Федерації, позбавляючи її права відігравати одну з ключових 

ролей на міжнародній арені. Захід, як зазначається в документі, намагається створити 

осередки нестабільності на пострадянському просторі, зокрема шляхом усунення 

легітимних політичних режимів. Таке трактування покликане забезпечити РФ 

завуальованість її агресивних дій [829].   

Автор стверджує, що двосторонні стосунки між РФ та США досягнули своєї 

найнижчої критичної точки взаємодії з розгортанням кризи довкола України, яка заявила 

про свої євроатлантичні устремління після Революції гідності. В цілому ж на переконання 

автора, НАТО турбує Росію не стільки як військово-політичний блок, а переважно через 

те, що Альянс бачиться нею у якості цивілізаційної сили та полюсу тяжіння для низки 

пострадянських країн, які, з одного боку, вбачають можливість оптимізації своєї 

національної безпеки лише під парасолькою НАТО, а з другого, можливість долучитися 

до ліберально-демократичних цінностей західного світу, адже саме членство в НАТО 

стало для багатьох країн Східної Європи своєрідною "перепусткою" до набуття членства 

в ЄС.   

Саме тому, за словами американського політолога Е. Румера, Росія будь-що 

намагається не допустити зближення, а тим паче членства в НАТО України та Грузії. 

Варто також виокремити дисонанс суперечностей, які випливають зі стратегій Росії та 

Заходу щодо подальшого розширення НАТО на схід. Скажімо, якщо Росія розглядає 
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розширення НАТО виключно в якості загрози своїй безпеці та трактує цей процес як 

відверто ворожий крок щодо себе, то на Заході доводять, що саме розширення 

Північноатлантичного Альянсу забезпечить зміцнення зони безпеки та стабільності "від 

Ванкувера до Владивостока". Окремі представники європейського істеблішменту також 

намагаються тиражувати ідею про мирне співіснування двох безпекових блоків – НАТО 

та ОВД [1285, p. 11].   

З метою запобігання сценарію дестабілізації в Балтійському субрегіоні 

Північноатлантичний Альянс нарощує свою військову присутність у Східній Європі, що 

може лише підтверджувати доктрину Г. Маккіндера стосовно надзвичайної її 

геополітичної важливості та ролі плацдарму для поширення впливу на Євразію. Крім того, 

у вересні 2014 р. на саміті НАТО Росію вперше з часів холодної війни було визнано 

"загрозою для Альянсу та європейської безпеки" [1356]. Саме така заява фактично 

започаткувала додаткове розміщення на ротаційній основі американських військових 

контингентів та об’єктів НАТО у країнах Балтії, Польщі, Румунії та Болгарії. Примітно, 

що Польщі та Румунія наприкінці 2017 р. отримали ліцензії Держдепартаменту США на 

закупівлю американських систем "Петріот". Також Вашингтон планує посилити східний 

геополітичний фланг НАТО за рахунок процесу розміщення в зазначених країнах 

американської танкової бригади [10].    

Доволі вираженим у російсько-американських стосунках став дискурс щодо 

розгортання Сполученими Штатами системи ПРО в ЦСЄ, який активізувався із 2007 р. 

під приводом імовірної загрози з боку Ірану та Північної Африки, однак, насправді, 

підставою до цього стала згадувана конфронтаційна Мюнхенська промова В. Путіна. У 

свою чергу, російські експерти В. Лата та В. Мальцев, порівнювали розгортання системи 

ЄвроПРО у Східній Європі зі спікменівською стратегією "анаконди", зазначаючи, що: 

"...біля кордонів РФ уперше буде розміщений стратегічний об’єкт збройних сил США, що 

діє в тісному взаємозв’язку з потужними угрупованнями передового базування, які 

входять до складу нового контрсилового потенціалу США" [470, с. 116].   

Саме тому в Росії велися дискусії відносно розміщення комплексів "Іскандер" у 

Калінінградській обл. та Білорусі не лише з навчальною метою, але й на постійній основі, 

що у й було втілено в лютому 2018 р. Останнє, як стверджує німецький експерт М. Блескін, 

має слугувати додатковим засобом геополітичного тиску на Польщу, Чехію та країни 

Балтії, як держави, що перспективно погодили надання своєї території для розміщення 

американських протиракетних систем [42].     
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Розміщення системи ПРО в колишніх країнах ОВД було для російської геополітики 

категорично неприйнятним. За таких обставин, як твердить американський експерт 

К. Суїні, російські ядерні сили втрачають статус засобу стримування потенційних загроз 

для РФ [1330]. Проте, як вважає американський експерт К. Рейф, адміністрація Б. Обами, 

не бажаючи далі ускладнювати й так украй загострені відносини з Москвою, усе ж 

відмовилася від розміщення радарів у Чехії та ракет-перехоплювачів у Польщі [1280].     

Питання зміцнення системи ПРО в Європі було вкотре актуалізовано з 

розгортанням гібридної агресії проти України, анексії Криму (де РФ розмістила новітні 

озброєння, здатні нести ядерні боєзаряди) та з початком участі Росії в сирійському 

конфлікті. Отже, мережа ПРО в Європі покликана тепер убезпечити США та їх союзників 

від російських міжконтинентальних ракет. Кроком до цього стало розгортання у 2016 р. 

на бойове чергування в Румунії наземного комплексу "Aegis Ashore" з метою 

перехоплення ракет різного класу. Не випадково, з метою залякування, у відповідь на 

чергову актуалізацію питання розміщення системи ПРО у Східній Європі В. Путін зробив 

заяву щодо можливостей російських військ за лічені тижні захопити столиці 

східноєвропейських країн.  

Тим часом США з великою ймовірністю будуть проштовхувати проект побудови 

ешелонованої системи ПРО задля стримування країн-ізгоїв. Згідно із заявами Москви, до 

2020 р. система ПРО буде охоплювати близько тисячі ракет наземного та морського 

базування як у Європі, так і в Азії з метою стримування Росії та Китаю [844]. Зважаючи 

на це, РФ формує стратегію кооперації спільних дій із Китаєм, виступаючи тим самим 

проти порушення балансу сил у світі, яке за словами Москви та Пекіна несе побудова 

глобальної системи ПРО під егідою США. Мається на увазі те, що Вашингтон зберігає 

наміри щодо розміщення елементів системи ПРО як у Європі, так і на території країн – 

союзниць в АТР [842]. Виходячи з експертної оцінки та висновків, можемо констатувати, 

що саме після дій РФ щодо реалізації стратегії переходу до конфронтації із Заходом після 

Мюнхенської промови 2007 р., а також початку систематичного порушення нею 

повітряного і морського простору країн-членів НАТО, Захід змушений був перейти до 

стримування РФ, зокрема й через розгортання системи ПРО в Східній Європі.    

Зазначимо, що ревізіоністська політика Росії щодо зміни світового порядку збіглася 

із послабленням глобального геополітичного впливу США та розмиванням їхньої "soft 

power" у сенсі поширення ліберально-демократичних цінностей. На думку українського 

експерта С. Толстова, задля демонстрації своєї геополітичної ваги РФ може навіть вдатися 
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до завдання обмеженого ядерного удару за умов участі в регіональних конфліктах, на 

кшталт сирійського. Саме з метою заперечення домінуючої ролі Вашингтона, 

однополярної світ-системи та західних безпекових інституцій Росія пішла на 

цілеспрямоване загострення відносин із США та НАТО ціною порушення низки 

міжнародно-правових нормативів [862, с. 31].   

РФ, яка проявила активність у кібератаках проти США ще за президента Б. Обами, 

останнім часом посилила їх та здійснює активне втручання в інформаційний простір 

США. Зокрема, під час президентських вибрів у 2016 р. з боку американських спецслужб 

лунала інформація та розгорівся скандал про кібератаки на виборчий штаб Г. Клінтон з 

метою змінити ситуацію на користь республіканця Д. Трампа. Крім того, спостерігалися 

прецеденти злому російськими хакерами приватних баз даних американських громадян 

та різних організацій США, також з метою розколу американського суспільства за участю 

російських ботів та інтернет-тролів поширювалася дезінформація через соцмережі [593]. 

Росія намагається здійснювати непрямий вплив на політику США через лояльних до неї 

осіб в адміністрації президента Д. Трампа, зокрема таких, як екс-радник з безпеки 

М. Флінн, що свого часу працював на телеканалі "Russia Today", а також колишній 

президент відомої енергетичної компанії "ExxonMobil" та екс-держсекретар США 

Р. Тіллерсон, який ще донедавна виступав проти антиросійських санкцій, вважаючи їх 

неефективними [573].   

Враховуючи ситуацію, що скалася у російсько-американських відносинах, 

колишній головнокомандувач НАТО в Європі Ф. Бридлав в одному з виступів назвав 

Росію "екзистенційною загрозою" для США, їхніх союзників та всього світового порядку. 

Генерал визнав, що попри високий рівень збройних сил НАТО в Європі, військові 

недостатньо підготовлені до нових викликів сучасності, зокрема і до російської гібридної 

агресії. У зв’язку із цим, генерал надав перевагу посиленню позицій НАТО у Східній 

Європі, аргументуючи такий крок агресивними діями Москви [1299].  

Зрештою, як ми знаємо, було обмежено дію Основоположного акту Росія – НАТО 

та фактично згорнуто безпекову співпрацю Альянсу з РФ. Черговим кроком стало 

підписання в серпні 2017 р. Д. Трампом закону № 3364 "Акт щодо протидії противникам 

Америки шляхом запровадження санкцій", який зокрема передбачив посилення тиску на 

Росію через агресивність її дій. В оголошеній у грудні 2017 р. черговій стратегії 

нацбезпеки США, Росія поряд з Китаєм були визначені в якості нових геополітичних 

суперників Сполучених Штатів. Все це засвідчує про реалізацію США стратегії 
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стримування РФ як на євразійському, так і на європейському напрямках. Однак, на 

переконання автора, така стратегія Вашингтону буде половинчастою у разі, якщо США 

не будуть реалізувати паралельно доктрину інформаційного стримування РФ та 

вироблення інструментів протидії російській гібридній війні. Одним із кроків по 

стримуванню російської агресії є формування контрпропаганди на Заході та власне 

сприяння вироблення незаангажованої позиції в аудиторії пострадянських країн.    

Досить потужним іміджевим ударом очолюваного колективного Заходу по Росії 

стало її усунення у 2014 р. з клубу держав "Великої сімки" через агресію щодо України. 

Крім того, були введені санкції проти низки компаній РФ, зорієнтованих переважно на 

експортну продукцію та багатьох російських чиновників, які підтримали анексію Криму 

та є причетними до війни на Донбасі [1232]. За анексію Криму та гібридне вторгнення до 

південно-східної України проти РФ країнами Заходу, а також Японією та Австралією були 

введені санкції, внаслідок яких Росія лише у 2014 р. втратила близько 100 млрд дол. За 

прогнозами російської Вищої школи економіки, за період 2014–2017 рр. РФ може 

втратити внаслідок дії санкцій близько 600 млрд дол [991].  

В цілому рівень торговельно-економічних відносин РФ із США залишається на 

досить невисокому рівні як для стосунків з державою, що по праву вважається першою 

економікою світу. Для порівняння варто навести цифри про те, що обсяг торгівлі між РФ 

та США на 2017 р. склав 23 млрд дол, а частка США в торговельній структурі РФ 

становить біля 4 %, тоді як Китаю 14 % (86 млрд дол), а ЄС – 45 % (230 млрд дол). До 

слова, приблизно такий же обсяг торгівлі має Росія з Туреччиною. Частка ж РФ у 

структурі торгівлі США становить біля 1 %. Для розуміння підкреслимо, що обсяг 

торгівлі між США та Китаєм, котрого РФ розглядає у якості потужного союзника у 

протистоянні із Заходом, дорівнював, за підсумком 2017 р., понад 600 млн дол – тобто у 

вісім разів більше порівняно з Росією [350; 930]. З цього слідує, що нестабільність 

двосторонніх взаємин між Росією та Сполученими Штатами, які до того ж останнім 

часом дедалі погіршуються, врешті позначається й на їх торговельно-економічних 

відносинах, оскільки незначний ріст товарообігу між США та РФ у 2017 р. в цілому не 

змінює загальну картину обмеженості спектру постачання російських товарів до 

Сполучених Штатів, серед яких переважає сировинна продукція, як от: метали, мінерали, 

товари хімічної промисловості, дорогоцінні матеріали (здебільшого алмази), деревина, 

целюлозно-паперові вироби тощо. У той же час збереження та розширення 



307 

американських санкцій проти Росії обмежує постачання до неї високотехнологічної 

продукції із США та західних країн в цілому.   

Примітно, що уведення чергових санкцій улітку 2017 р. проти РФ Сполученими 

Штатами і Євросоюзом відбулося синхронно з введенням таких обмежень проти КНДР 

та Ірану. Останнє, на нашу думку, стало свідченням того, що Росію Захід de-facto вніс до 

категорії країн-ізгоїв. Секторальні санкції різко обмежили доступ російських банків до 

ринків західного капіталу як головного джерела кредитування російської економіки, що 

скорочує їхні можливості у фінансуванні масштабних проектів. Проте, хоча введені 

Заходом антиросійські санкції докорінно й не змінюють геополітичної поведінки Росії на 

міжнародній арені, перевага Москви над Вашингтоном і Брюсселем наразі може бути 

лише тактичною й половинчастою, оскільки санкційна політика проти держави-агресора, 

як відомо, має довготермінову ефективну дію, тим паче, що механізми, які запроваджують 

перманентні обмеження (регулярно проти РФ вводяться нові санкції) дво- або 

багатосторонньої співпраці з РФ стосуються, передусім, оборонної й енергетичної сфер, 

що тим самим знижуватиме безпекове положення Росії та її економічне зростання. Тому 

все це лише зайвий раз свідчить про хибність її геостратегії нарощування протистояння 

із Заходом та дестабілізації світового порядку.   

В цілому ж сподівання Росії на лояльну до неї політику адміністрації Д. Трампа не 

виправдалися, хоча суперечлива зовнішня політика останнього і внесла значний 

деструктив у стосунках з найближчими союзникам США, передусім у рамках НАТО як 

запоруки трансатлантичної єдності, яка надто послабилася з крахом СРСР під впливом 

відсутності геополітичного супротивника. Водночас стало зрозуміло, що Захід виявився 

неготовим до дій В. Путіна в Україні та частково в Сирії. Проте, як стверджує 

американський експерт С. Коткін: "...військова перевага в регіоні (мається на увазі 

пострадянський простір – О. К.) й економічні важелі впливу в Євразії не гарантують Росії 

стійкого великодержавного статусу" [445]. В той же час вторгнення РФ в Україну у 2014 р., 

як стверджує американський вчений О. Мотиль, не приніс Росії нічого, окрім того, що й 

так перебувало під її фактичним контролем – проросійські Крим та Донбас [546].   

У якості засобу "м’якого впливу" на США, РФ намагається використовувати свою 

діаспору, яка налічує понад 3 млн осіб або 1 % від загальної кількості населення 

Сполучних Штатів та не може бути значним фактором забезпечення російського 

геополітичного впливу. Також аналітичні центри США, аналізуючи вплив Росії в 

колишньому СРСР та світі розглядають групу російський емігрантів як важливий 
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глобальний ресурс російської політики. Отже, російська діаспора вже не сприймається як 

елемент зовнішньополітичних конструкцій Росії лише на пострадянському просторі. У 

свою чергу опоненти російської влади, як от представники Інституту сучасної Росії 

П.М. Ходорковського (Нью-Йорк), підкреслюючи глобальний характер протистояння 

Росії і Заходу, відводять діаспорі важливу в роль в антизахідній стратегії по мілітаризації 

всіх елементів інформаційної, культурної і фінансової взаємодії між країнами [761, с. 202].   

Як стверджує фахівець з російської діаспори О. Ручкін, Росія розраховує на те, що 

її діаспора буде активно впливати на США у їх так званому вибірковому співробітництві 

з РФ, зокрема й через електоральний фактор впливу. Також вона сподівається, що її 

діаспора буде формувати так званий "культурний капітал" задля проникнення "русского 

мира". Традиційно російська діаспора підтримувала під час виборчих кампаній США 

Республіканську партію [761, с. 42]. Зрештою у 2016 р., під час президентської виборчої 

кампанії у США близько 90 % російських американців, які прийняли участь у виборах, 

віддали свої голоси за Д. Трампа в надії, що той скасує антиросійські санкції. Водночас 

значна кількість представників російської громади у США висловили протест у зв’язку з 

висилкою 60 російських дипломатів із США, закриттям Генконсульства РФ у Сіетлі та 

консульства США в Санкт-Петербурзі [353].    

Події, зумовлені анексією Криму та гібридною інтервенцією Росії на Донбасі, 

певною мірою розкололи російську діаспору в США. За результатами опитування в штаті 

Нью-Йорк все ж біля 65 % опитуваних вихідців із Росії на 2014 р. в цілому підтримували 

політику своєї метрополії. В цей час відбувалися мітинги як за підтримку російської 

політики щодо України, так і проти окупаційних дій РФ [761, с. 203]. Доцільним буде 

відзначити колективний лист нащадків білоемігрантів Заходу, зокрема представників 

давніх російських князівських родин і аристократичних сімей, які полишили Росію після 

більшовицької революції у 1917 р. Ця когорта після введення санкцій виступила проти 

"наклепів" в адресу Росії та її керівництва [673].  

Саме тому, автор характеризує російську діаспору в США як досить аморфне та 

аполітичне утворення, оскільки вихідці з Росії, як зрештою і корінні жителі США, 

значною своєю більшістю мало цікавляться політичними процесами, як в середині країни, 

так і подіями на міжнародній арені. Російська община в США надто розділена і не має 

спільних політичних цілей. Тлумачення російської общини досить розмите в плані 

дискурсу відносно того – кого ж все таки вважати представниками російської діаспори – 

емігрантів, що отримали вид на проживання чи всіх вихідців із Росії, що тимчасово 
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проживають в Америці маючи студентську чи робочу візи. Політичну представленість у 

органах держвлади росіяни мають лише в Нью-Йорку – місця найбільш компактного їх 

проживання, а російська мова вже не є об’єднавчою скріпою для вихідців із Росії. 

Зрештою, як зазначалося, російська діаспора в США чисельністю біля 1 % від населення 

не може мати вирішального значення у впливі на політику країни перебування, а тим 

більше виступати значимим інструментом Росії у проектуванні впливу на американську 

політику за умов, коли РФ кинула виклик Заходу.   

Назагал відмітимо, що наразі відносини між РФ та США переживають один із 

найбільш складних і драматичних етапів з часів холодної війни та потерпають від 

систематичного порушення Росією основоположних норм міжнародного права. Хоча між 

сторонами нині не простежується такого рівня напруженості й протистояння, як це було 

у період біполярності, проте в основоположних документах, які визначають стратегію 

США та РФ, обидві країни взаємно зафіксовані як суперники. В той же час, якщо Росія 

відкрито звинувачує США у кризі в Грузії та в Україні та періодично вдається до 

військових погроз із застосуванням ЗМЗ та навіть робить заяви про пряме зіткнення двох 

ядерних держав, то США залишає поле для діалогу з Москвою задля недопущення 

подальшого загострення ситуації на пострадянському просторі, на Близькому Сході чи 

інших регіонах. Примітно, що зі свого боку РФ також періодично шукає можливості для 

нормалізації відносин з Вашингтоном з метою ведення діалогу з найважливіших питань 

міжнародної безпеки задля створення бодай ілюзії симетрії відносин США та РФ, як це 

було за часів СРСР.    

Отже, можна констатувати, що після краху СРСР та намагання зближення РФ із 

США, за досить короткий період – до початку 2000-х рр., у геостратегії взаємин між 

Москвою та Вашингтоном відбувся перехід від налагодження співробітництва до 

геополітичного суперництва на пострадянському просторі, передусім через несприйняття 

Росією розширення НАТО на схід та розташування у країнах ЦСЄ системи ПРО. Перехід 

Вашингтону до політики стримування РФ розцінюється нею як початок нової холодної 

війни. Втім, протистояння двох держав наразі відбувається здебільшого в 

інформаційному просторі та не є аналогом півстолітнього суперництва СРСР і США, 

оскільки, по-перше, США та РФ у силу значної асиметрії не втягнуті у глобальне 

протистояння, а вдаються до конкуренції регіонального штибу. По-друге, США мають 

значну перевагу над РФ (Росія до того ж на відміну від США не має потужного кола 

союзників), а тому суперництво не є стратегічним, як це було за часів СРСР. По-третє, 
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Росія та США не є ідеологічними супротивниками, хоча б тому, що так званий "русский 

мир" не можна назвати глобальною альтернативою Pax Americana.     

 

4.2. Європейський напрямок російської геостратегії  

 

Нетривале політичне зближення РФ з Європою у 1990-х рр. пояснювалося нічим 

іншим, як розрахунком на значну фінансову допомогу Заходу за умов перебування у 

надважкому економічному становищі. На той час для Росії досить гостро постала 

необхідність отримання кредитів на суму не менш як 10 млрд дол, навіть через заставу 

покладів нафти й алмазів. Як стверджує російський економіст М. Бєляєв, нагальним стало 

питання залучення іноземних інвестицій задля реконструкції зруйнованої російської 

економіки [34, с. 59–60]. Тож, однією з основних причин необхідності зближення з 

Європою було соціально-економічне і науково-технологічне відставання Росії від 

розвинених країн світу. Згодом РФ навіть намагалася синхронізувати реалізацію 

євразійських інтеграційних проектів із процесом економічного зближення з ЄС.     

Одним з першочергових питань російського зовнішньополітичного та 

зовнішньоекономічного дискурсу початку 1990-х рр. було обґрунтування цивілізаційної 

близькості Росії та Європи і перспектив подальшої її інтеграції до європейських політико-

економічних структур. Іншими словами, російський істеблішмент на початку 1990-х рр. 

цілком серйозно ідентифікував Російську державу з європейськими цінностями та 

культурою [310, с. 20]. Першим серйозним успіхом європейського вектора Росії став її 

вступ до РЄ у 1996 р. Упродовж 1990-х було ухвалено низку документів, що декларували 

зміцнення відносин Росії із ЄС, серед них: "Угода про партнерство і співробітництво між 

Російською Федерацією і ЄС" (1994), "Стратегія відносин ЄС – Росія" (1995), "План дій 

ЄС щодо Росії" (1996), "Спільна стратегія ЄС щодо Росії" (1999), "Стратегія розвитку 

відносин РФ і ЄС на середньострокову перспективу" (1999) тощо [590, с. 98]. У 2005 р. 

між РФ і ЄС було укладено Угоду (відому як чотири "дорожні карти" або чотири 

простори), що регламентувала співпрацю між сторонами в чотирьох сферах: економіці, 

внутрішній безпеці та правосудді, зовнішній безпеці, науці й освіті. За таких обставин 

метою Росії була не інтеграція до ЄС, а насамперед створення єдиного економічного 

простору.   
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Реалізація проекту "Велика Європа" 35  (проект зближення з ЄС Росії, Вірменії, 

Туреччини, Грузії, Азербайджану та меншою мірою Казахстану), покликана була 

унеможливити виникнення нових розмежувальних ліній між європейськими регіонами. 

Даний проект передбачав створення зони ринковості й демократії від Лісабона до 

Владивостока на основі координації спільних зусиль ЄС та Росії [272]. Отже, колективний 

Захід прагнув хоч якось сприяти початку політичної та соціально-економічної 

трансформації РФ як нового суб’єкта міжнародного права, що постав після розпаду СРСР.   

Однак, вже ж упродовж 2000–2010 рр. стратегічні пріоритети Росії щодо питання 

зближення з ЄС були замінені багатовекторністю, а перспективи її інтеграції до ЄС зникли 

з порядку денного геостратегії на тлі актуалізації ідеї "третього шляху" як 

рівновіддаленості від Заходу та Сходу. За словами Є. Ільїна, Росія боялася передачі 

частини свого суверенітету на наддержавний рівень євроструктурам здебільшого тому, 

що це б звузило набір інструментів її впливу на міжнародній арені та спростило доступ 

до видобутку енергоресурсів європейських країн на території РФ через підписану у 1994 р. 

Енергетичну хартію (нормативний документ, покликаний забезпечувати правове 

регулювання глобальної енергетичної безпеки на основі відкритих і конкурентних 

ринків), а також через затверджений у 2009 р. Євросоюзом Третій енергопакет – згідно 

якого, одна й та ж компанія не може одночасно постачати газ та володіти газовою 

інфраструктурою. Врешті, за таких умов був би зведений нанівець і російський імператив 

щодо реінтеграції пострадянського простору [272]. Підтвердженням того є Концепція 

зовнішньої політики РФ від 2013 р., у якій було визначено, що вона позиціонує себе як 

незалежний центр сили у багатополярному світі [424]. Водночас, агресія Росії щодо Грузії 

у 2008 та України у 2014 р. остаточно заморозили проект "Велика Європа", а тому годі 

говорити про створення ЗВТ між ЄС та ЄАЕС, а тим паче про їх інтеграцію.    

Саме тому ідея "Великої Європи" так і не стала алгоритмом створення єдиного 

економічного простору між РФ та ЄС. Інтегруватися до європейських структур, що було 

чи не одним з ключових пунктів "доктрини Козирєва", Росії не вдалося, головно через її 

політичні та соціально-економічні проблеми 1990-х рр. Водночас відмова ЄС надавати 

сприяння щодо зближення Росії з європейськими інституціями трактувалася її 

                                                 
35У 1950-ті рр. президент Франції Шарль де Голль ввів у політичний обіг поняття "Велика Європа від 

Атлантики до Уралу". Також про ідею "спільного європейського дому" говорив і останній лідер 

СРСР – М. Горбачов.   
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керівництвом як політика ізоляції та відмова сприймати (як і у випадку із США) у якості 

рівного партнера [891, с. 227].     

Можемо стверджувати, що завищені очікування від ЄС відносно перспектив 

інтеграції до європейських структур призвели до повного розчарування в колі російських 

еліт та широких верствах населення від зближення з Брюсселем. Більше того, концепція 

"Європейська політика сусідства" та програма "Східне партнерство" розглядалися Росією 

як неузгоджені з нею проекти (до того ж кореговані США) та експансія ЄС на 

пострадянський простір.    

Задля посилення російського геополітичного впливу в об’єднаній Європі тодішнім 

російським президентом Д. Медвєдєвим у червні 2008 р. було ініційовано укладення 

"Договору про європейську безпеку" [690], покликаного, за словами чеського експерта 

І. Юста, оформити нову архітектуру європейської безпеки "від Ванкувера до 

Владивостока, а також завдяки таким об’єднанням як ОБСЄ, ОДКБ, НАТО та СНД" 

[1028]. РФ мотивувала необхідність укладення такого договору аморфністю існуючої 

системи європейської безпеки та нездатністю ОБСЄ виконувати свої функції по 

забезпеченню безпеки в Європі. Водночас такого штибу договір необхідний був Росії у 

зв’язку з неприйнятністю подальшого розширення НАТО на схід, розміщення 

американської системи ПРО в країнах ЦСЄ та претензій Альянсу на роль єдиного гаранта 

безпеки в Європі. Виходячи з цього тодішній лідер РФ зробив акцент на так званому 

"принципі неподільності безпеки" через унеможливлення монополії однієї держави на 

підтримку миру й стабільності в Європі. Примітно, що серед ключових завдань Росії у 

рамках цього договору фігурувало домагання: гарантій припинення розширення НАТО 

на схід та невступ до Альянсу України та Грузії; відмови від розміщення в Європі нових 

систем озброєнь і військової інфраструктури; обмеження однобічної активності США в 

регіоні [585].   

Враховуючи зазначене, автор вважає, що суть вказаного договору, в російському 

розумінні, полягала у трансформації його в інструмент розподілу Європи на сфери впливу 

під виглядом ліквідації спадщини блокового підходу. Зокрема ЦСЄ мала увійти до 

російського сектору безпекової відповідальності, що свідчило про черговий крок до 

відновлення впливу в зоні інтересів колишнього СРСР. Також договір окрім ОБСЄ, мав 

стати засобом ослаблення ролі ще й США та НАТО (через позбавлення Альянсу 

виключного права на колективну оборону) в Європі. Зрештою, Договір так і не був 



313 

прийнятий через геостратегічні амбіції Москви щодо розгортання впливу на європейську 

систему безпеки шляхом створення нових роздільних ліній в Європі.   

На фоні невдач щодо зближення Росії з ЄС, нереалізованості ідеї "Великої Європи" 

та російського сценарію "Договору про європейську безпеку", вона продовжувала 

активно нарощувати свій вплив на об’єднану Європу за допомогою інших інструментів. 

Одним із базових ключових важелів геополітичного впливу на ЄС як і у випадку із 

пострадянським простором є енергоресурси. Зокрема в "Енергетичній стратегії Росії на 

період до 2020 р.", ухваленій у 2003 р., неприховано акцентувалася увага на 

енергоресурсах і потужному паливно-енергетичному комплексі, як чи не головному 

геополітичному "інструменті здійснення внутрішньої та зовнішньої політики", а також 

геостратегічному факторі побудови нової архітектури міжнародної енергетичної безпеки 

[1019]. Також у черговому документі "Енергетична стратегія Росії на період до 2030 р.", 

від 13 листопада 2009 р., йшлося про важливість російської ГТС, яка має стати складовою 

частиною "…енергомосту між Європою та Азією, а Росія – ключовим центром по її 

управлінню" [1020].   

Автор наголошує, що підписавши Енергетичну Хартію у 1991 р. Росія зрештою так 

і не ратифікувала її, оскільки побоювалася втратити транзитну та експортну монополію. 

Так, уже із середини 1990-х рр. вона нарощувала транспортування природного газу 

територією Білорусі до Німеччини, а згодом було дано старт збільшенню експорту 

російського газу до Польщі та Туреччини як перспективних на той час членів ЄС. Разом 

із тим, свого часу потенційні кандидати на вступ до НАТО – Польща, Угорщина та Чехія, 

відчували на собі шалений тиск Москви аж до відімкнення постачання газу. Нарощування 

Росією постачання блакитного палива означало початок реалізації стратегії щодо 

узалежнення європейських країн від російських енергоносіїв на тлі підвищення на них 

цін на початку 2000-х рр. Зрештою російська енергетична геополітика була спрямована 

на створення єдиної європейської та російсько-азійської енергетичної зони.   

На 2015 р. РФ експортувала до Європи 71 % нафти та біля 90 % газу, що вказує на 

потужний зв’язок російського енергетичного сектора та європейського ринку 

енергоресурсів. Американський прогностичний аналітик Дж. Фрідман зазначав: "...Росія 

використовує свої газові ресурси як інструмент тиску на інші країни, примушуючи їх 

схилитися перед своєю волею" [925]. У 2016 р. незважаючи на санкційні обмеження 

експорт "Газпрому" до Європи сумарно склав близько 180 млрд м3. За даними 

Б. Лукашина, Німеччина, як найбільша високотехнологічна європейська економіка, 
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упродовж двох останніх десятиліть усе ще залежить від експорту російського газу та 

нафти. Так, у 2013 р. російські компанії забезпечили приблизно 38 % нафти та 36 % газу 

від загальних енергетичних потреб Німеччини [491]. Наступного року частка Росії в 

імпорті газу до Німеччини певною мірою зменшилася та дорівнювала 36 %, а частка сирої 

нафти становила вже 30 % [128]. Нині, за даними українського експерта О. Їжака, 

співвідношення залежності Німеччини від Росії в енергоресурсах становить 13,4 % по 

нафті і 9,6 % по газу [292]. (Додаток Ф).   

У Польщі частка російського газу на польському енергетичному ринку все ще 

досягає близько 70 %, а частка російської нафти 80 %. При всьому Польща має 

перевальний нафтовий термінал у Гданську, який може повністю задовольнити потреби 

польських нафтопереробних заводів сировиною не лише з РФ, що робить залежність 

Варшави від російської нафти не надто критичною [660]. Щодо природного газу, то 

Варшава підписала угоду з Данією та Норвегією з приводу будівництва газопроводу 

"Baltic Pipe", покликаного з’єднати польську ГТС із зазначеними країнами та в 

перспективі замістити постачання російського газу норвезьким завдяки його транзиту 

через Данію. Загалом же Польща планує в найближчі п’ять років суттєво знизити 

енергозалежність від РФ аж до повної відмови від її енергоресурсів [1055]. (Додаток Ф). 

На підставі означеного автор стверджує, що наразі у Росії простежується практична 

відсутність реальних важелів поширення впливу на Польщу через гібридну чи відкриту 

агресію, на фоні того, що всі спроби втручання у внутрішні політичні процеси цієї країни 

поки видаються малоефективними. Тому єдиним і поки відчутним інструментом тиску 

РФ на Варшаву залишаються енергоресурси, однак і зазначений інструмент буде втрачати 

свою ефективність в міру розширення мережі LNG-терміналів у Східній Європі, що 

слугуватимуть альтернативним джерелом енергоресурсів для східноєвропейських країн, 

зокрема й Польщі.     

Надто високу залежність від постачання російської нафти має Литва. Російська 

нафта в загальному імпорті Великої Британії, Франції та Литви становить 80 %36. У 2002 р. 

компанія "Транснафта" призупинила постачання сирої нафти до Латвійського порту 

"Вентспілс" після того, як його власник відмовився продати порт представникам Росії. 

Можливе також скорочення постачання нафтопродуктів через порти країн Балтії з метою 

"сприяння" подальшому усуненню транзитних бар’єрів [981]. У 2006 р. "Газпром" зробив 

                                                 
36Відомо, що на Велику Британію припадає понад 40 % імпорту російського вугілля, а тому саме 

Росія є найбільшим постачальником до країни цього виду палива.   
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заяву про підвищення ціни на газ для Литви зі 105 дол до 135 дол за 1 тис. м3 переважно 

на знак того, що Вільнюс закликав створити енергетичну коаліцію країн, яка б виступила 

проти будівництва "Північного потоку". "Газпром" далі вдавався до цінового тиску на 

Литву і вже з літа 2013 р. ціна на російський газ для Литви була піднята до 490 дол. за 

1 тис. м3 [405]. (табл. 2.1).    

 

Таблиця 2.1 Ціна на імпортований Литвою російський газ упродовж  

2004–2013 рр. [1324, p. 33] 

Рік 2004 2006 2007 2008 2013 

Ціна в дол за 1 тис. 

м3 

83,52 110 260 400 490 

 

Надвисоку залежність від російського газу демонструє Болгарія – майже 100 % від 

загального його імпорту. Водночас у Болгарії "Газпрому" належить 100 % акцій компанії 

"Topenergo", що займається торгівлею та транспортуванням газу. Зрештою, за даними 

британських експертів А. Баркера та К. Олівера, Фінляндія, Чехія, Словаччина, Литва й 

Естонія залежать майже на 90 % від російського блакитного палива, а Сербія, Латвія, 

Греція та Угорщина у середньому – на 60–70 % [1057]. До того ж, як стверджує 

американський експерт К. Сміт, прикладом впливу російських енергокомпаній на 

політичні процеси в ЄС може слугувати те, що у 2000 р. проросійська на той час 

політична сила Литви – Соціал-демократичний союз А. Бразаускаса, виграла 

парламентські вибори винятково за рахунок непрямих фінансових внесків російської 

нафтової компанії "Лукойл" та змогла залишатися при владі ще впродовж наступних 

восьми років. І такі приклади можна знайти у майже всіх східноєвропейських країнах 

[1345, p. 6].      

Усе ж, за прогнозами, з 2020 р. США будуть здатні постачати до Європи 80 млрдм3 

скрапленого газу на рік завдяки розгортанню мережі LNG-терміналів, що складе 2/3 від 

того обсягу, який Росія експортувала до 2015 р. та 1/4 від загальноєвропейського обсягу 

споживання енергоресурсів Європою. Все це дасть можливість низці країн Євросоюзу 

диверсифікувати імпорт природного газу за рахунок розширення присутності США на 

європейському енергетичному ринку. У свою чергу, Росія внаслідок такої політики 

Вашингтона, на думку американського науковця Н. Цафоса, або втратить частину ринку 

енергетичного ринку Європи або ж змушена буде поступово знижувати ціни на 
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енергоресурси. Водночас, у Європі, як він вважає, поступово зміцнюють свої позиції 

енергетичні конкуренти Росії на кшталт Алжиру та Норвегії, які також поряд із США 

мають змогу значно потіснити РФ з європейського ринку через збільшення обсягів 

постачання скрапленого газу до країн ЄС [1345]. Утім з іншого боку варто визнати й те, 

що навіть за умов коли енергетичний вплив Росії в ЄС буде поступово знижуватися через 

збільшення диверсифікації імпорту природного газу, його запаси, зокрема в Алжирі й 

Норвегії дедалі вичерпуються, а США не в змозі будуть забезпечити європейський 

енергетичний ринок лише за рахунок постачання скрапленого газу, що власне дозволить 

Москві ще досить значний період зберігати свою енергетичну присутність в Європі, 

зокрема й завдяки розширенню пропускної спроможності "Північного потоку" та запуску 

"Турецького потоку".    

Так, у вересні 2015 р. між акціонерами Росії й Німеччини було узгоджено 

прокладання другої черги газогону "Північний потік-2". За словами британського 

експерта Н. Буклея, потужність з уведенням двох ліній "Північного потоку-2", 

запланованим на кінець 2019 р., збільшить його річну пропускну спроможність із 

55 млрд м3 до 110 млрд м3 [1078]. Автор підкреслює, що ЄС, не дивлячись на очевидну 

загрозу енергетичній та політичній європейській безпеці, не зміг зупинити цей явно 

геополітичний проект Росії, який йде у розріз з її економічними вигодами та спрямований 

передусім на розкол та дестабілізацію Євросоюзу через створення ситуації підтримки/не 

підтримки будівництва. Врешті ЄС намагається надто розмежовувати безпекові та 

комерційні питання, все меш зважаючи на загрози, що несе для нього геостратегія Росії 

та надає їй тим самим тактичні переваги.    

В цілому, погоджуючись із експертними оцінками, доходимо власної думки про те, 

що на відміну від Євросоюзу, США через введення нових санкцій проти Росії 

намагаються зупинити реалізацію російського проекту газогону "Північний потік-2", 

оскільки мають власну стратегію проникнення на європейський енергетичний ринок 

завдяки прискоренню видобутку сланцевого газу та розширення в ЄС мережі LNG-

терміналів. Разом з тим, проти проекту "Північний потік-2" активно виступають США, 

країни Східної Європи, передусім Україна, Молдова, Польща, країни Балтії, а також Данія 

оскільки вбачають загрозу своїй енергетичній безпеці. Однак, такі держави як Німеччина, 

Австрія, Голландія та Італія навпаки зацікавлені у будівництві нових газогонів з Росії, так 

як повністю покрити свої потреби за рахунок лише європейського газу вказані країни не 

в змозі. Врешті, західноєвропейські країни намагатимуться підтримувати баланс щодо 
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енергетичних амбіцій США в Європі саме за рахунок російського блакитного палива. У 

зв’язку з цим виникла суперечність не лише між Вашингтоном і Брюсселем відносно 

реалізації "Північного потоку-2", але й власне між самими членами ЄС, що є загрозою 

європейської єдності, а тому така енергетична стратегія РФ спрямована передусім як на 

підрив цілісності ЄС, так і трансатлантичної спільноти. З другого боку, стає дедалі 

очевиднішим те, що між РФ і США розгортається активна конкурентна боротьба за 

європейський енергетичний ринок.   

Автор також стверджує, що за умов нарощування експорту вуглеводнів РФ до 

Європи синхронно відбувається й наростання конфлікту енергетичних інтересів між ЄС і 

США, чого зрештою й домагається РФ. Німеччина здебільшого зберігає зацікавленість у 

диверсифікації енергоспоживання у зв’язку із проникненням на європейський 

енергетичний ринок США, утім уведення додаткових санкцій з боку Вашингтона, як 

зазначалося, значно знижує перспективи будівництва "Північного потоку-2" аж до повної 

невизначеності. Тому можна стверджувати, що процес реалізації бізнес-інтересів та 

забезпечення геостратегічних інтересів США протікає в одному руслі, оскільки 

Вашингтон, маючи наміри дедалі більше проникнути й закріпитися на європейських 

енергетичних ринках, прагне водночас докласти всіх зусиль до згортання "Північного 

потоку-2" з тим, щоби зменшити енергозалежність Європи від РФ та мінімізувати 

використання Москвою енергетичного важеля тиску в своїх інтересах.    

Паралельно Росія активно відстоює свої інтереси в Європі та світі в галузі атомної 

енергетики, передусім для розширення мережі ядерних реакторів російського 

виробництва на зарубіжних АЕС з метою подальшої диверсифікації постачань ядерного 

палива. Будівництвом АЕС за кордоном займається зазвичай інжинірингова компанія 

"Росатому" – ЗАО "Атомбудекспорт" [132]. Врешті, як відомо автору, під час візиту 

В. Путіна до Будапешту в лютому 2015 р. черговим кроком з надання "добрих послуг" 

російського очільника став контракт між РФ та Угорщиною щодо двосторонньої участі в 

побудові двох ядерних реакторів у м. Пакш, що саме по собі забезпечило "Росатому" 

просування його присутності в Центральну Європу. За визначенням ряду експертів даний 

проект має корупційну складову, яка полягає у збагаченні відкрито проросійського 

прем’єр-міністра Угорщини В. Орбана та його оточення через створення відповідних 

схем. До речі, окрім "експорту" корупції до ЄС, Росія вдалася до своєрідної спонсорської 

підтримки режиму В. Орбана шляхом постачання дешевих енергоресурсів, від яких надто 

залежить Угорщина. Саме незначні зниження комунальних тарифів для населення за 
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рахунок дешевих російських енергоносіїв та політична підтримка РФ, на фоні 

тиражування намірів стосовно зміцнення торговельно-економічних зв’язків з Угорщиною, 

дозволили в значній мірі отримати перемогу націоналістичній партії "Фідес" на 

парламентських виборах у 2014 та 2018 рр., лідер якої В. Орбан вдруге обійняв посаду 

прем’єр-міністра. У серпні 2015 р. "Росатом" уклав договір із Фінляндією про 

будівництво АЕС, до того ж часткове фінансування будівництва планується за рахунок 

Фонду національного благополуччя. Водночас РФ та Угорщина попередньо домовилися 

у 2018 р. про постачання газу через "Турецький потік".    

Тож Росія, крім нафтогазового інструменту, активно використовує і ядерне паливо. 

Однак, відмова низки європейських країн від експлуатації ядерних реакторів російської 

конструкції стала кроком до зменшення залежності від постачання тепловидільних 

елементів (ТВЕЛ) із РФ, що засвідчує про зниження ефектності ядерного палива як 

інструменту російського геополітичного впливу. Зокрема, Чехія нині експлуатує ядерне 

паливо зі Сполучених Штатів, а Литва у 2009 р. вивела з експлуатації Інгалинську АЕС, 

побудовану ще у 1980-х рр., через що Росія втратила "атомний" важіль впливу на ці дві 

країни. Натомість Литва має намір побудувати нову АЕС за участі фахівців американсько-

японської компанії "Westinghouse" до 2028 р., яка буде експлуатувати ядерні реактори 

американського виробництва [85]. Отже, така політика країн ЄС спрямована на поступове 

зниження енергетичного впливу Росії через диверсифікацію постачання ядерного палива.    

РФ намагається концентрувати свою увагу на зв’язках із ключовими 

європейськими державами, такими як Німеччина, Франція та Італія, які в межах 

європейських та євроатлантичних інституцій зможуть спільно сформувати Росії потужну 

геополітичну опозицію. Саме тому вона шукає шляхи запобігання формуванню такого 

неформального антиросійського альянсу. Ще імператорські міністри закордонних справ 

ХІХ ст., такі як М. Гірс, О. Горчаков та прем’єр-міністр С. Вітте, а згодом євразійці 

активно виступали за потужний континентальний союз Росії з Францією та Німеччиною 

задля збереження стабільності в Європі та підтримки технологічного розвитку Росії.  

Донедавна, за словами американського вченого А. Циганкова, існувала ідея 

долучення РФ до європейського так званого франко-німецького "твердого ядра" та 

перспектив формування геополітичної осі "Париж – Берлін – Москва". Також навіть на 

тлі різкого погіршення відносин із Заходом, Росія донині зацікавлена в розвитку 

політичних, енергетичних і військових відносин із двома провідними країнами 

континентальної Європи поза межами НАТО, а можливо і ЄС [1346, p. 37].  
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Не останню роль у налагодженні контактів Росії із країнами ЄС відігравали 

особистісні контакти російських лідерів і лідерів країн Євросоюзу, що можна визначити 

як міжособистісну геополітику. За твердженням німецького вченого Ш. Майстера, свого 

часу в Б. Єльцина склалися доволі добрі стосунки з лідерами Німеччини та Франції 

(відповідно, Г. Колем та Ф. Міттераном), що давало підстави для обережного твердження 

про початок формування осі "Париж – Берлін – Москва", хоча і йшлося a priori тоді про 

створення транс’європейської транспортної магістралі з однойменною назвою. Згодом 

Д. Медведєв та В. Путін мали теплі особисті взаємини із канцлером Німеччини 

Г. Шредером аж до завершення його перебування на цій посаді у 2005 р. і саме багато в 

чому завдяки останньому Росії вдалося реалізувати проект газопроводу "Північний 

потік" 37 , який має здебільшого геополітичне, аніж економічне значення [505, с. 26]. 

Власне Г. Шредер залишається чи не головним лобістом газопроводу "Північний потік" 

та фактично розглядає його у якості учасника російсько-німецького бізнес-проекту, адже 

перебуваючи на посаді канцлера Німеччини саме Г. Шредер через російське відділення 

банку "Дрезден банку" створив сітку комерційних зав’язків з низкою фінансових установ 

Німеччини та РФ, які були тісно пов’язані з російським президентом, що зайвий раз 

підтверджує "експорт" Росією корупції до ЄС.    

Саме через Г. Шредера Росія тривалий час забезпечувала енергетичний, а разом з 

тим, і геополітичний вплив на Берлін, оскільки останній став гарантом безперебійного 

отримання Німеччиною газу [1314, p. 8]. Під час канцлерства Г. Шредера, який активно 

лобіював російсько-німецькі комерційні зв’язки, товарообіг між двома країнами був 

надзвичайно високим, а Росія надавала Німеччині особливі переваги як енергетичному 

партнеру [1127].   

Утім, як нам відомо, стратегічне партнерство Росії та Німеччини як ключової 

економіки ЄС було призупинено з початком агресії РФ щодо України у 2014 р., а канцлер 

Німеччини А. Меркель стала тією лідеркою, яка однією із перших виступила за введення 

економічних санкцій проти РФ з метою зміни її геополітичної поведінки. У свою чергу, 

президентом Франції Ф. Оландом, а згодом його наступником Е. Макроном активно 

підтримуються антиросійські санкції на тлі вимог виконання Москвою Мінських угод. У 

червні 2016 р. уряд Німеччини поновив редакцію "Білої книги" (стосується більшою 

                                                 
37Газопровід "Північний потік" ("Nord Stream") із 2011 р. забезпечує транспортування російського 

блакитного палива в Німеччину й далі до Європи в обхід України по дну Балтійського моря – від 

російського Виборга до німецького Грайфсвальда. Газопровід "Північний потік-2" бере свій початок 

від російської Усть-Луги і проходитиме по дну Балтійського моря до німецького Грайфсвальда.   
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мірою нацбезпеки Німеччини), у якій тепер Росія для Берліна визначалася не як партнер, 

а насамперед як суперник, який увійшов до переліку чи не головних загроз як держава, 

що готова "насильно просувати свої інтереси" [129]. США, як і за часів домінування 

тенденцій класичної геополітики, традиційно зацікавлені в недопущенні можливого 

російсько-німецького зближення, а тому така ситуація є для Вашингтона більш ніж 

прийнятною.  

Агресивна поведінка Росії змушує активізуватися донедавна нейтральні країни, які 

дедалі активніше висловлюють бажання приєднатися до НАТО. Прикладом тому можуть 

слугувати країни Північної Європи. Зауважимо, що під час свого офіційного візиту до 

Фінляндії в липні 2016 р. В. Путін, з метою залякування, ультимативно попередив 

Гельсінкі про те, що в разі приєднання Гельсінкі до НАТО російські війська, які раніше 

були відведені від фінських кордонів на 1 тис. км, не будуть залишатися на постійних 

позиціях та повернуться на свої попередні рубежі [709]. Крім того, РФ на неофіційному 

рівні погрожувала навіть завданням ядерного удару по Данії (яка до всього активно 

виступає проти будівництва "Північного потоку-2") на випадок розміщення на її території 

американської системи ПРО або за умов початку зближення Копенгагена з НАТО [749]. 

У 2017 р. В. Путін надто негативно висловився із приводу перспектив вступу до НАТО 

Швеції, розцінивши це як безпосередню загрозу для Росії на тлі активізації оборонних 

заходів Стокгольму у зв’язку зі зростанням військової присутності РФ в Арктиці. Відомо, 

що Росія дедалі намагатиметься встановити контроль над арктичними морськими 

шляхами в міру танення криги та розгорнути видобування енергоресурсів на шельфі 

Північного Льодовитого океану. Із цією метою вона прагне юридично закріпити 

морську діяльність на архіпелагах Шпіцберген, Земля Франца Йосифа, Нова Земля 

та на о-ві Врангеля [410, c. 564–572]38. При всьому за умов прискореного розширення 

співпраці країн Північної Європи з НАТО Росії буде дедалі важче поширювати свій вплив 

на Північноєвропейський регіон та загалом контролювати ситуацію в басейні 

Балтійського моря.    

Виходячи з аналізу транзиту російської політики від "м’якого" до гібридного та 

жорсткого впливу, автор зауважує, що Росія своїми діями намагається підірвати 

транзитивний світопорядок через проектування хаосу та нестабільності. Зрештою, одним 

                                                 
38Докладніше про арктичний геостратегічний вектор РФ див.: Олег Кондратенко Геостратегічний 

вимір зовнішньої політики Російської Федерації: монографія. Київ: ВПЦ "Київський університет", 

2017. С. 564–572.   
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із прикладів такої політики є саме Балканський регіон, який залишається полем 

геополітичного протистояння РФ і США у зв’язку з чим формується так звана Мала 

євразійська дуга геополітичної нестабільності, що бере свій початок від Балкан і 

проходить через Сирію і простягається аж до Центральноазійського регіону. Під час 

першої та другої югославських криз РФ перебувала у вельми скрутному економічному та 

геополітичному становищі, а тому не змогла взяти на себе роль активного гравця на 

Балканах, а тим більше протистояти США. Однак, попри фактичну відсутність достатніх 

важелів впливу, Росія все ж намагається хоча б номінально проектувати свій вплив у 

регіоні задля повернення своєї присутності на Балкани як однієї з точок геополітичної 

активності СРСР.    

Так, на початковому етапі протистояння РФ дотримувалася "лінії демократичної 

солідарності" з ЄС та США, підтримавши тим самим утворення нових незалежних 

держав – Словенії та Хорватії, а згодом Боснії та Македонії. Також у Росії визнали нові 

уряди зазначених держав через встановлення з ними дипломатичних відносин [46].    

Хоч якось сприяти врегулюванню балканського конфлікту за тодішньої 

міжнародної ситуації Російська держава не могла, як і не могла зупинити просування 

НАТО на схід на тлі загострення внутрішньоекономічної кризи. У вересні 1995 р. під час 

бомбардувань силами НАТО боснійських сербів у ході спецоперації "Обдумана сила", 

Б. Єльцин лише безпорадно міг заявити про те, що "Це перша ознака того, що може 

відбутися, коли НАТО наблизиться до кордонів Російської Федерації... Вогнище війни 

може охопити всю Європу" [1228]. Така відсутність елементарних важелів впливу у РФ 

на жодну зі сторін пояснюється: по-перше, власне алогічністю одновекторного 

зовнішньополітичного курсу; по-друге, зобов’язаннями Росії перед США зі сприяння 

забезпечення регіональної стабільності, що лише спричинило звуження поля для 

дипломатичного маневру. Проте, Росія все ж брала участь у підготовці Дейтонських угод39 

з урегулювання ситуації в Боснії та Герцеговині, де відстоювала позицію сербського 

населення [1, с. 68–69].   

Друге бомбардування Югославії в 1999 р. коаліцією НАТО (операція "Союзницька 

сила") під час Косовської війни 40  дало зрозуміти, що США більше не рахується із 

                                                 
39Дейтонська угода від 14 грудня 1995 р. була спрямована на врегулювання етнічного конфлікту між 

сербами та боснійцями і хорватами. За результатами підписання Дейтонської угоди Боснія і 

Герцеговина складається із двох адміністративних одиниць – Республіки Сербської та Федерації 

Боснії і Герцеговини. Таким чином, серби отримали 49 % території Боснії і Герцеговини, а боснійці 

та хорвати 51 % території.  
40Косовська війна розуміється як конфлікт на території СРЮ у 1998–1999 рр. між албанською 
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запереченнями Москви щодо воєнних дій Альянсу на Балканах та може використовувати 

свої сили для наступальних операцій за межами національних територій. Також останнє, 

як стверджує М. Гаас, стало свідченням того, що Росія, обтяжена війною в Чечні та 

фінансовою кризою, втратила свою традиційну роль суперника Заходу у світовій 

геополітиці [1146, p. 54]. Попри те, що Б. Єльцин різко засудив воєнну акцію НАТО щодо 

Сербії у зв’язку із ситуацією в Косово, Росія тоді нічого не могла протиставити діям НАТО, 

окрім апеляції до незаконності проведення гуманітарної інтервенції без мандату ООН 

[1053, p. 588]. На той час, як стверджує російський науковець В. Барановський, стало 

остаточно зрозуміло, що Росія більше не була домінантою на Балканах та не впливала на 

ситуацію в регіоні, оскільки в цей час ще й переживала гострі внутрішньополітичні 

проблеми, пов’язані із другою чеченською війною. У відповідь на бомбардування СРЮ 

Москва фактично розірвала тоді стосунки з Альянсом, призупинивши при цьому свою 

участь у ПЗМ. З огляду на це у ситуації простежувався певний символізм втрати Росією 

вирішальної ролі в європейській політиці [28].   

Після капітуляції С. Мілошевича РФ спрямувала контингент у складі міжнародних 

миротворчих сил із підтримки миру в Косово – KFOR, який перебував у його складі в 

1999–2003 рр. Примітним є те, що в червні 1999 р. російський зведений батальйон 

повітряно-десантних військ, який дислокувався у Боснії та Герцеговині, неочікувано для 

командування НАТО здійснив відомий "кидок на Приштину", опинившись тим самим на 

аеродромі "Слатина" (розміщеному у столиці сербського краю Косово – Приштині) та 

випередивши тим самим британські підрозділи KFOR. При всьому на той час Б. Єльцин 

так і не домігся виділення для РФ окремого сектора безпеки в Косово (була лише зона 

відповідальності російських миротворців), яке в 1999 р. було тимчасово розділене на 

американську, англійську, французьку, німецьку й італійську зони безпекової 

відповідальності [884].    

Росія, що здобула значне економічне пожвавлення завдяки підвищенню цін на 

енергоресурси та з приходом до влади В. Путіна, на початку 2000-х рр. зайняла вже менш 

поступливу позицію щодо Косово, блокуючи при цьому всі намагання Заходу надати 

цьому краю незалежність. Усе ж 3 липня 1999 р. до Косово було введено військовий 

контингент НАТО, після чого СРЮ втратила контроль над Автономним краєм Косово і 

Метохія, а в лютому 2008 р. відбулося проголошення незалежності Республіки Косово, 

яка є частково визнаною державою. Після Косовської кризи, як підкреслює відомий 

                                                 

Армією визволення Косова з одного боку та сербською поліцією і югославською армією з другого.  
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російський політолог Н. Арбатова, "...відносини РФ і НАТО увійшли у стадію 

прагматичного мінімалізму та вузької вибіркової співпраці на тлі того, що РФ залишалася 

у складі миротворчого контингенту" [22, с. 120].   

Прийнято вважати, що основним мотивом натовського втручання до Югославії 

було запобігання порушенню прав людини в Косово, утім російські експерти розцінюють 

такий крок щодо Белграда як перший досвід реалізації доктрини гуманітарної інтервенції 

задля "зміни режимів". Оцінюючи ситуацію з позиції тодішнього Белграда, уряд Сербії на 

той час вів боротьбу із сепаратизмом албанського населення Косова та за збереження 

суверенітету і територіальної цілісності держави [46].   

Виходячи з проведеного аналізу, автор стверджує, що за умов внутрішніх проблем 

РФ зрештою не могла проектувати стільки небудь помітного геополітичного впливу на 

Балканах як вкрай важливого для неї регіону, зокрема й під час операції сил НАТО проти 

боснійських сербів у 1995 р. Всі проблеми врегулювання кризи на теренах колишньої 

Югославії колективний Захід в особі США та НАТО вирішував тоді без фактичної участі 

Москви. Приймаючи участь у підготовці Дейтонських угод про врегулювання кризи в 

Боснії і Герцеговині, РФ врешті не змогла протистояти бомбардуванню Югославії 1999 р. 

та попередити проголошення незалежності Косово. Власне максимум, чого домоглася 

Москва – це участь миротворчої місії російського військового контингенту у складі 

миротворчих сил KFOR у 1999–2003 рр.   

Усе ж варто визнати, що Росія останнім часом вдається до більш вишуканого – 

завуальованого/гібридного впливу на балканські країни. Після розгортання експансії РФ 

на південному сході України й офіційних заяв про так званий "русский мир", США, 

Німеччина й інші країни звернули увагу на латентну нестабільність на Балканах, в умовах 

якої відбувається поширення російського впливу на православну складову регіону. Одним 

із кроків Заходу зі зниження геополітичного впливу Росії на Балканах спершу стало, як 

стверджує російський аналітик О. Задорожний, приєднання Боснії і Герцеговини, 

Чорногорії та Сербії у 2006 р. до програми ПЗМ. Згодом Захід поставив перепону на 

шляху амбіціям реалізації "Газпромом" "Південного потоку" та запропонував у 2015 р. 

приєднатися Чорногорії до НАТО. На цьому тлі також відбувається активне сприяння в 

досягненні стандартів Сербії та Косово зі вступу до ЄС [250]. Зрештою, така ситуація була 

розцінена в Москві як крок, спрямований на зміцнення Заходу на Балканах та ослаблення 

позицій Росії аж до повного її витіснення з регіону.   
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З поглибленням кризи Євросоюзу та можливого сценарію його дезінтеграції між 

РФ та США дедалі помітною стає геополітична конкуренція, передусім за 

збереження/поширення впливу в країнах ЦСЄ. За умов наростання цього процесу Росія 

має намір використовувати вже апробовану на пострадянському просторі стратегію 

дестабілізації та підриву регіональної системи безпеки з тим, щоби послабити вплив 

США та ЄС на Балканах, а в перспективі й взагалі вивести даний регіон з їх геополітичної 

сфери. Очевидно, що Росія наразі позиціонує себе в ролі суперника колективного Заходу 

у м’якому "підчерев’ї Європи", яким залишаються Балкани. Прагнучи зберегти 

номінальний вплив на ситуацію в Південно-Східній Європі, стверджує російський 

експерт В. Трухачов, Росія намагалася розпалити міжетнічний конфлікт між слов’янами 

й албанцями, який перманентно триває із 2001 р. РФ своїми діями здатна посилити таке 

протистояння, розігруючи косовський сценарій, внаслідок якого албанці здатні будуть 

домогтися своєї повної окремішності [883]. До слова, у рамках стратегії "м’якого впливу" 

РПЦ негласно підтримувала Сербію як православного побратима під час Югославського 

конфлікту. Все це зайвий раз підтверджує те, що Росія використовує православну віру у 

якості лобіювання свого впливу в тих регіонах, де зокрема проявляв свою активність 

СРСР. Згодом, у 2016 р. було зроблено заяву про зведення РФ православного храму Марії 

Магдалини у сербському м. Банстолв [71]. Останнє свідчить про появу в руках РФ нового 

інструмента забезпечення поширення "м’якого" геополітичного впливу, як от будівництво 

культових споруд в православних країнах, передусім задля формування власного 

позитивного іміджу.    

У якості прикладу поширення гібридного геополітичного впливу на Балканах варто 

привести політичну кризу в Македонії, що розпочалася у 2015 р. та причетність до неї 

Росії та її основного союзника в регіоні – Сербії. У ході мітингових подій у Скоп’є, 

пов’язаних із підтримкою/відставкою уряду Н. Груєвського (по відношенню до якого 

опозиція мала компрометуючі аудіозаписи, пов’язані з нелегальним прослуховуванням 

громадян та корупцією), Росія виразила свою солідарність саме діючому 

консервативному уряду та його лідеру, який відкрито симпатизував президенту В. Путіну 

та Російській Федерації загалом [1211]. На знак підтримки остання почала різко 

доукомплектовувати своє посольство у Скоп’є. Під час протестів у Македонії, як йдеться 

у статті румунської журналістки В. Поп, албанська національна меншина приєдналася до 

македонської опозиції, що, у свою чергу, давало Росії нові можливості у розіграші 

"балканської карти" щодо розпалювання міжетнічного конфлікту [1269]. Зрештою, як 
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говорить німецький аналітик Л. Бершидський, у 2015 р. як російські, так і сербські ЗМІ 

після аналогічних меседжів глави МЗС РФ С. Лаврова заявили про штучність кризи в цій 

країні, створеної нібито за участі Заходу та спрямованої на дестабілізацію ситуації в 

Македонії задля недопущення її участі у реалізації проекту газогону "Південний потік", а 

також через те, що вона не підтримала антиросійських санкцій ЄС [1061].   

Крім того, російське керівництво одразу виголосило позицію щодо підготовки 

Заходом чергової "кольорової" революції – майдану по-македонськи, що спрямована на 

ослаблення сербів та інших православних народів Балкан з метою їх повного відриву від 

РФ. Відомо, що одним зі сценаріїв подальшого розвитку албано-македонського 

протистояння, як стверджує російський аналітик Є. Гуськова, є створення Великої 

Албанії за рахунок приєднання до республіки територій із компактним проживанням 

албанців на півночі Греції, Македонії, півдні Сербії, Чорногорії [173]. З огляду на 

ситуацію, що склалася у двохмільйонній Македонії, Росія реалізовувала стратегію 

розіграшу православної чи "панслов’янської карти", посилюючи тим самим 

геополітичний, геоекономічний і релігійний вплив на Балканах і паралельно формуючи 

тим самим стартову точку геостратегічної опори по лінії "Балкани – пострадянський 

простір – Близький Схід – Африканський Ріг", відомої також як Велика євразійська дуга 

геополітичної нестабільності [1161].   

Автор погоджується із думкою про причетність Росії до другого витка політичної 

кризи в Македонії першої половини 2017 р., коли прибічники Н. Груєвського захопили 

парламент, звинувачуючи тодішній уряд у держперевороті. Ситуація змінилася із 

формуванням нового уряду на чолі із соціал-демократом З. Заєвим у червні 2017 р., коли 

було сформовано реформістську лівоцентристську коаліцію, завданням якої стало 

перезавантаження ситуації та вироблення курсу на зближення та перспективу вступу 

Македонії до ЄС та НАТО.  

Реалізація стратегії вступу Чорногорії до НАТО була значним геополітичним 

подразником для Росії. Виходячи з такої ситуації, РФ весь час висловлювала позицію 

щодо неприйнятності вступу Чорногорії до НАТО, заявивши, що такий крок жодним 

чином не додасть стабільності в регіоні, а навпаки, лише збільшить напругу на Балканах 

та всьому Європейському регіоні [69]. Все ж варто навести факт, що у 2016 р. за вступ до 

НАТО висловилися 50,5 % жителів Чорногорії, тоді як решта 49,5 % висловилися проти 

вступу країни до Альянсу. Як бачимо, у Чорногорії була лише незначна перевага 

прихильників вступу до НАТО, на чому так чи інакше намагалася грати Росія. Втім у 
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2015 р. за приєднання до Альянсу проголосувало 50 із 79 наявних депутатів скупщини, 

26 проголосувало проти, решта 3 – утрималися [863].   

Вступ Чорногорії до НАТО у 2015 р., ураховуючи чисельність її населення у 

600 тис., надто не вплине на зміцнення європейської системи безпеки, утім матиме 

символічний жест Вашингтона та Брюсселя у бік Москви про те, що її думка в 

балканських справах відтепер не відіграє особливої ролі [335]. До того ж, як вважає 

український незалежний експерт Г. Ерман та його західні колеги, приєднання Чорногорії 

до Альянсу значною мірою вивело цю країну із зони геополітичного ризику та можливої 

дестабілізації внутрішньополітичної ситуації Росією [1022; 1062].   

Виходячи із означеної вище експертної думки, автор робить висновок, що стратегія 

Росії, спрямована на підрив стабільності задля поширення впливу через механізм 

керованого хаосу на Балканах себе не виправдовує. Прикладом ірраціональності та 

початку краху такої стратегії є вступ Чорногорії до НАТО. Врешті чим активнішими 

будуть спроби Росії дестабілізувати ситуацію на Балканах, тим більше країни регіону, 

передусім прозахідної орієнтації, виявлятимуть прагнення приєднання до європейських 

та євроатлантичних структур, що підтверджує хибність російської геостратегії в даному 

регіоні.     

Тим не менш, на фоні програшу Росії в Македонії та Чорногорії ще одним об’єктом 

та інструментом активного геополітичного впливу Росії на Балканах залишається Боснія 

і Герцеговина. Як зазначає болгарський експерт Д. Бечев, паралельно Росія встановила 

тісні зв’язки з керівництвом Республіки Сербської та безпосередньо її лідером М. Додіком, 

яке виражає свою готовність провести референдум про незалежність у разі наростання 

тиску з боку Боснії, а також лобіює відкриття російських гуманітарних баз Республіці 

Сербській. На порядку денному постала дефініція двосторонніх зв’язків, 

охарактеризована експертами так: "Республіка Сербська – це держава, а Росія її союзник" 

[1058]. Власне, сам референдум може призвести до сценарію відновлення бойових дій, у 

яких Росія традиційно буде підтримувати своїх союзників – передусім Сербію та її 

етнічне населення, що компактно проживає на території колишньої Югославії. Росія, за 

власною геополітичною логікою, як стверджує ще один представник болгарської 

експертної думки І. Крастьов, намагатиметься підтримувати сепаратизм Республіки 

Сербської, що може стати загрозою цілісності Боснії і Герцеговини. У таких діях західні 

експерти вбачають перенесення Москвою точки напруженості з євразійського простору 

до європейського [1189].    
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Водночас з метою посилення фрагментації суверенітету цієї країни Росія 

активізовує зв’язки з головою Хорватського демократичного союзу Боснії Д. Ковичем та 

філіалом Хорватського демократичного союзу як нині правлячою партією в Загребі. Як 

стверджує американський політолог Дж. Муянович, хорватська община, як зрештою і 

сербська, має наміри щодо виходу зі складу Боснії та Герцеговини [1245]. Крім того, 

відносини між Сербією та Албанією є досить напруженими, а у протистоянні Росії із 

Заходом Белград став на бік Москви. І цілком імовірно, що Росія у відповідь може сприяти 

Сербії у відновленні її контролю над Косово, яке за її Конституцією досі вважається 

територіальною одиницею Республіки Сербія.     

Прямим свідченням посилення підтримки Белграда стали показові спільні 

військові навчання Росії, Білорусі та Сербії в листопаді 2016 р. Також слід додати, що 

Росія є основним постачальником озброєння до Сербії, яка, в свою чергу, синхронізує 

військове планування з Москвою. У цій ситуації такі країни як Албанія, що активно 

підтримує прагнення етнічних албанців у сусідніх країнах об’єднатися у одну державу у 

рамках проекту "Велика Албанія", а також Македонія, Боснія і Герцеговина, які не є 

членами НАТО ризикують перетворитися на нове поле геополітичного протистояння між 

Росією та Заходом. Також вагомим інструментом геополітичного впливу РФ у цьому 

регіоні, як доводить І. Крастьов, є російський бізнес, який є одним із ключових 

інструментів "м’якого впливу" Росії в Європі загалом. До того ж, Балканський регіон 

значно залежить від російських енергоносіїв [1189]. Отже Росія, як стверджує 

американський вчений Р. Саква, відмовившись від своїх претензій на ідеологічне 

суперництво із Заходом як альтернативною геополітичною системою чи окремим 

військово-політичним блоком, не відмовилася від своєї цивілізаційної ідентичності та 

прагнення участі у формуванні нового світопоряку [1297, p. 252].   

При всьому, як нам відомо, Сербія не відкидає амбіцій щодо інтеграції до 

європейських та євроатлантичних структур, чому зокрема слугують заяви сербського 

президента А. Вучича, який, симпатизуючи Росії, періодично наголошує, що входження 

Сербії до ЄС та НАТО не суперечить нормальним стосункам з РФ. До того ж всім відома 

позиція Сербії щодо невизнання Криму російським, оскільки за таких обставин Белград 

автоматично б визнавав незалежність Косово. Отже, Сербія, яка по суті є чи не головним 

російським геополітичним плацдармом на Балканах та частиною православного ядра 

також поступово "рухається" на Захід, що вкотре підкреслює скорочення поля російського 

геополітичного впливу.   
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Більше того, стратегія "Надійна перспектива розширення для ЄС та посилення 

взаємодії із Західними Балканами" прийнята 6 лютого 2018 р. передбачає вступ до ЄС 

Сербії та Чорногорії до 2025 р., у разі виконання ними необхідних вимог, а такі країни як 

Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово та Македонія мають серйозно просунитися на 

шляху до членства в Євросоюзі [1115].    

Виходячи з вище проведеного аналізу, зокрема й західної експертної думки варто 

зауважити, що Росія своїми регіональними устремліннями на Балканах прагне зберегти 

вплив на поки неінкорпоровані євроатлантичними структурами сегменти колишньої 

Югославії та залишити їх у нейтральній буферній зоні. Зрештою, після вступу Чорногорії 

до НАТО та стабілізації ситуації в Македонії (із приходом прозахідного уряду) у 

серйозному геополітичному активі Росії, задля збереження своєї присутності на Балканах, 

окрім Сербії, залишається лише Боснія і Герцеговина. Тому можна ще раз зауважити, що 

вплив Росії на Балканах з часом буде послаблюватися в міру зближення решти 

балканських країн із Заходом та їх інтеграції до європейських та євроатлантичних 

структур. Такий нескладний прогноз підтверджується думкою, що балканським як і 

врешті пострадянським країнам для модернізації і розвитку власних економік вкрай 

необхідні західні технології та фінансові ресурси – те, чого наразі та у віддаленій 

перспективі не зможе запропонувати Росія.    

На думку автора, в Європі РФ активно використовує досить специфічний 

інструмент гібридного впливу через власні зарубіжні та проросійські ЗМІ, який полягає в 

дезінформації широких верств населення. Одним зі стратегічних завдань такого впливу 

Росії є розкол Євроатлантичної цивілізації через виведення Європи з-під контролю та 

геополітичного фарватеру США/НАТО шляхом нагнітання антизахідної пропаганди. Із 

цією метою РФ спрямовує своїх ботів та інтернет-тролів у євроатлантичний 

інформаційний простір, порушуючи тим самим його системність та вносячи деструктив. 

Прикладом може бути використання Росією бот-акаунтів у соціальних мережах для 

дезінформації населення під час референдуму про незалежність Каталонії. Тож за умов 

заперечення Росією політико-правової та безпекової архітектури Європи після розпаду 

ОВД та СРСР найоптимальнішим сценарієм для неї буде наростання суперечностей як 

усередині Європи, так і власне між Європою та США.  

Як стверджував із цього приводу американський історик Т. Снайдер: "У разі, якщо 

об’єднана Європа розпадеться на національні держави, то Росія стає значно сильнішим 

гравцем. З огляду на це РФ прагне дезінтегрувати Європейський Союз, підтримуючи 
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радикалів і популістів, які виступають проти європейської інтеграції і прагнуть 

повернення до національних держав" [1318].   

Ще одним інструментом впливу Росії на ЄС є підтримка лівих, популістських, 

ультраправих та націоналістичних політичних сил, які формуючи групу агентів 

російського впливу в ЄС, виступають проти збільшення кількості мігрантів в Європі 

ззовні, проти розширення Євросоюзу за рахунок нових членів, проти існуючої політики 

Брюсселя, а то й взагалі за вихід своїх країн зі складу ЄС. Наприклад, усі партії, що 

проходили до польського сейму, мали звертатися саме до Селянської партії з метою 

отримання достатньої кількості голосів для створення уряду, яка у свою чергу 

вирізняється антиєвропейськими та антимодернізаційними настроями, що грає на руку 

Росії. За даними українського експерта Я. Логінова, відверто русофільські позиції мають 

крайнє праві сили Польщі на кшталт партій: "Зміна", "Корвін" (Коаліція відродження 

республіки свободи і надії, згодом "Свобода"), "Конгрес нових правих" (Нова правиця 

Януша Корвіна-Мікке) тощо. Примітним є те, що партії "Корвін" вдалося навіть подолати 

5-відсотковий бар’єр у проходженні до Європейського парламенту VIII скликання у 

травні 2014 р., а її лідер Я. Корвін, відомий своїми скандальними висловлюваннями на 

адресу України та візитом до окупованого Криму, став євродепутатом. До того ж правляча 

партія Польщі "Право і справедливість" чимдалі схиляється в бік ізоляціонізму в ЄС [482].  

Ще одним прикладом російського нелінійного пливу в Східній Європі стали 

результати президентських виборів у Болгарії де перемогу у листопаді 2016 р. отримав 

проросійський кандидат від Болгарської соціалістичної партії (БСП) Р. Радєв, на якого 

власне й робила ставку РФ, від торгівлі з якою залежить майже третина грошових 

надходжень до бюджету Болгарії. Нагадаємо, що у 2014 р. Болгарія під тиском ЄС, який 

увів санкції проти Росії через агресію в Україні, заблокувала будівництво Південного 

потоку, який мав проходити її територією, що означало загортання реалізації цього 

проекту. Після свого обрання Р. Радєв активно виступає за відновлення діалогу з Росією, 

скасування проти неї санкцій та визнає Крим російським.    

Згідно твердження української журналістки О. Цісик, через непрямий вплив на 

виборчі процеси та фінансування проросійських політичних сил, РФ намагається 

повернути у свою геополітичну орбіту ті країни, які здебільшого входили до ОВД та РЕВ. 

Так, за зняття з РФ санкцій регулярно висловлюється президент Чехії М. Земан, прем’єр-

міністр Угорщини В. Орбан та прем’єр-міністр Греції А. Ципрас, якому Росія пообіцяла 

політичну та фінансову підтримку [943]. На цьому тлі, за прогнозами польського 
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аналітика З. Щерека, Росія через гібридний вплив на виборчі процеси і надалі буде 

намагатися сформувати проросійську коаліцію в ЦСЄ. Ідеться про геополітичне 

зближення Сербії з Угорщиною, де лідери О. Вучич (який був обраний президентом у 

2017 р.) та В. Орбан симпатизують як РФ, так й один одному, а ці держави, зрештою як і 

Росія, мають комплекс втрати імперської величі. Так, Угорщина після Першої світової 

війни та результатів Тріанонського договору втратила 2/3 території та 1/3 населення, а 

Сербія внаслідок розпаду Югославії перестала відігравати роль балканського 

геополітичного центру. Тим самим, обидві країни, що мають історичну образу на Захід, 

дії якого призвели до втрати ними своїх позицій, намагаються копіювати російську 

авторитарну й антиліберальну систему [952]. Власне підтримка Росією клептократичних 

режимів в ЄС на кшталт Угорського, спрямована на підрив ціннісного й інтеграційного 

укладу нинішньої об’єднаної Європи, що у перспективі може сприяти геополітичному 

переділу континенту за рахунок виділення групи країн, що провадять відкрито 

проросійську політику. Така геостратегія РФ спрямована на реалізацію сценарію 

дезінтеграції ЄС та НАТО у поєднанні з відновленням домінування у Східній Європі.     

Як зауважує український політексперт В. Кравченко, Росія прагне підірвати позиції 

ліберальних сил у Європі, які твердо стоять на позиціях збереження антиросійських 

санкцій та сприяє приходу до влади різного штибу євроскептиків, які є по суті "п’ятою 

колоною" Москви в ЄС. Свідчення тому – непряме і таємне фінансування таких 

політичних сил у різних країнах Євросоюзу [446].   

Більше того, на переконання автора, до євроскептицизму додається також і 

відвертий європейський антиамериканізм, який став надто помітним після одноосібної 

інтервенції США до Іраку у 2003 р. (яка була несприйнята і засуджена Францією та 

Німеччиною) та особливо посилився після приходу до влади Д. Трампа. Більшість країн 

ЄС досить негативно сприймають однополярний світ і глобалізацію по-американськи, а 

тому російська ідея поліцентричності та багатополярного світу є привабливою для 

значної кількості політичних сил в Євросоюзі. Парадоксально виглядає й те, що в останні 

роки за різними даними населення низки європейських країн джерелом загроз нацбезпеці 

вважають саме політику Д. Трампа, а не В. Путіна, який відверто порушує усталені норми 

міжнародного права. Виходячи з цього для ЄС, який тривалий час прагне звільнитися від 

опіки старшого брата в особі Сполучених Штатів та здійснювати більш незалежну 

політику, важливою може стати стратегія балансування впливу Вашингтону в Європі за 

рахунок зближення з РФ.   
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У 2014 р. РФ виділила кредит майже 12 млн дол французькій правій 

націоналістичній партії "Національний фронт". Також Росія активно фінансує такі партії 

у Європі, як "Йоббік" (Угорщина), "Альтернатива для Німеччини", "Сіріза" та "Золотий 

світанок" (Греція, у якій 97 % населення вважає себе православним, а партія "Сіріза" 

виступає проти українських "фашистів"), "Партія свободи" (Австрія), що отримала 19,7 % 

голосів та чотири депутатських місця в Європарламенті у 2015 р. Не без підтримки Росії 

італійські політичні сили: "Ліга Півночі", "Вперед, Італія" (лідером якої є відомий своєю 

проросійською позицією С. Берлусконі) та "Рух п’яти зірок" спільно отримали 64,04 % 

голосів під час парламентських виборів у березні 2018 р. – тобто парламентську більшість 

[955]. У 2018 р. у Латвії на парламентських виборах, передусім завдяки чисельній 

російській нацменшині, отримала перемогу проросійська соціал-демократична партія 

"Согласие", набравши у підсумку 19 % голосів, що стало достатнім для формування 

правлячої коаліції.   

Тож, очевидним є факт збереження загрози масштабного приходу до влади 

політичних сил у низці ключових країн Євросоюзу, які симпатизують або є лояльними до 

російської політики. У такій ситуації наростає небезпека формування й реалізації спільної 

стратегії РФ й Заходу про розподіл сфер впливу, що загрожує безпеці країнам Балтії, а 

також Україні, Молдові та Грузії. Таким чином, Росія через підтримку відповідних 

політичних сил в Європі формує геостратегічну платформу для розгортання своєрідного 

правого інтернаціоналу з перспективою його подальшого очолювання.   

Окрім непрямого впливу на громадську думку Великобританії щодо її Брекзиту РФ 

також намагається втручатися у виборчі процеси у таких великих європейських країнах, 

як Франція та Німеччина. Зокрема, у Франції боротьба за президентське крісло була 

представлена лідерами консервативно-націоналістичних сил – М. Ле Пен та Ф. Фійоном, 

яких фактично відкрито підтримував В. Путін. До євроскептиків, противників міграції і 

розширення ЄС, а також прихильників відновлення зв’язків із Росією варто також 

віднести головного представника правої націоналістичної Партії свободи в Нідерландах – 

Г. Вілдерса [677]. Також прокремлівські депутати французького сенату ефективно 

використовують владу для лобіювання російської позиції. Так, у квітні 2016 р. французькі 

законодавці ухвалили резолюцію, що закликає до скасування санкцій проти Росії. Хоча 

їхня кількість становила лише 55 із 577, усе ж це є свідченням існування проросійського 

лобі у вищих законодавчих інститутах західних демократій. Подібні резолюції не мають 



332 

зобов’язуючої дії для уряду, однак політичне значення документів, у тому числі в 

контексті передвиборчої боротьби, не варто недооцінювати [479].    

Таким чином, стратегія сприяння проходження лояльніших до Росії кандидатів у 

перші ешелони влади ключових держав ЄС передбачає пом’якшення політики Євросоюзу 

до Росії загалом, зокрема й у сенсі поступового скасування санкцій. Однак, всі намагання 

РФ допомогти проросійським кандидатам в Німеччині, Франції, а також лояльним до 

Росії політичним силам в Нідерландах зазнали краху. Водночас, попри те, що М. Земан та 

В. Орбан мають тісні і дружні особисті стосунки з В. Путіним, за що власне й 

забезпечують собі підтримку російського лідера, Угорщина та Чехія все ж беруть участь 

у санкціях проти Росії та не визнають анексії Криму. ЄС, як зрештою і США, не будуть 

знімати з Росії санкції та поновлювати її статус у групі країн "Великої сімки" до її 

повернення у русло міжнародного права, а країни на кшталт Італії, Чехії, Болгарії чи 

Угорщини надто залежні від економічної політики ЄС, а тому не будуть йти проти 

спільного рішення по санкціях щодо Росії. Тож, геостратегічна ставка РФ, спрямована на 

розкол Європи через підтримку лівих та ультраправих сил зрештою не виправдовує себе 

остаточно.     

До нелінійних інструментів впливу Росії в Європі варто віднести військові маневри 

в поєднанні з відкритими погрозами та шантажем. Приміром, з метою будівництва 

газопроводу "Північний потік-2" російський "Газпром" орендував порт Сліте у східній 

частині о-ва Готланд. В умовах загострення геополітичної ситуації довкола балтійських 

країн Росія нарощує свої сили (зокрема й важке озброєння та сили ППО) під виглядом 

захисту "Газпрому" на о-ві Готланд. При цьому Москва попереджає, що в разі втручання 

Швеції вона розцінить її дії як агресією та дасть пропорційну відсіч. Роком раніше РФ 

проводила масштабні навчання, сценарій яких передбачав захоплення о-ва. Готланд та 

нанесення удару по Стокгольму [1113].  

Також, за прогнозами експертів, зокрема, шведського військового аналітика 

Й. Ельвінга, у разі війни РФ із НАТО російські війська, дислоковані в Калінінграді, 

спробують захопити цей стратегічно важливий острів. Встановлення Росією контролю 

над островом дасть їй можливість перетворити Балтійське море на фактично російське 

внутрішнє озеро та різко обмежити повітряне та морське базування інших країн, а країни 

Балтії в такому разі опиняться під геополітичним контролем Москви. У зв’язку із цим, 

Швеція вирішила повернути постійні війська на о-ві Готланд, а її парламент ухвалив 

Договір із НАТО про допуск сил Альянсу як до країни, що не є її членом. Після цього у 
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Швеції різко активізувався дискурс про її вступ до НАТО, а чиновники о-ва Готланд 

зробили заяву про припинення співпраці з компаніями по будівництву газопроводу 

"Північний потік-2" [1113].  

Отже, невеликі європейські країни у геостратегічному розумінні Росії повинні мати 

обмежений суверенітет та перебувати під впливом Москви чи Вашингтона або ж в 

протилежному разі дотримуватися нейтралітету. Утім, тиск Росії змушує активізуватися 

малі європейські країни у плані прискорення інтеграції до НАТО, що у підсумку різко 

занизить набір важелів впливу РФ на різні регіони Європи, в яких ще існують пробіли в 

євроатлантичній неохопленій Альянсом зоні безпеки. Припустимо, що завдяки своїй 

політиці енергетичного тиску, шантажу, підтримці радикальних, націоналістичних та 

проросійських сил РФ намагається закріпити свій вплив в Європі з тим, аби у поєднанні 

з реставрацією євразійської імперії розширити свою трансрегіональну присутність. Тож 

Європу, передусім Східну, Росія наразі розглядає як своєрідний геостратегічний додаток 

розширення власного впливу за рахунок просування кордонів на захід, що у принципі 

відповідає постулатам євразійства, імперства та державництва.   

Певне "м’яке" проникнення в Європу Росія здійснює через відкриття культурних та 

духовних закладів. Так, у Парижі в жовтні 2016 р. відбулося відкриття Російського 

духовно-культурного центру, який включає в себе початкову школу, виставковий простір, 

зону відпочинку та великий православний кафедральний собор Святої Трійці, який 

розмістився між Будинком інвалідів та Ейфелевою вежею. Презентація цього духовного 

комплексу символізує повернення Росії в Європу та на міжнародну арену [187]. Загалом, 

найбільшою в Європі є Берлінська та Німецька єпархія, яка об’єднує понад 80 парафій. 

Отже, Росія намагається демонструвати потужність своєї "м’якої сили" в Європі будуючи 

замість військових баз православні храми.   

Все ж таки геостратегія РФ, спрямована на дестабілізацію ЄС, зокрема й через 

підтримку євроскептиків, правих і ліворадикальних сил, попри певні тактично здобуті 

переваги (отримані завдяки шантажу й головно унаслідок ослаблення колективного 

Заходу через тимчасову політичну кризу), навряд чи надасть Росії якісь геополітичні 

переваги в осяжному та віддаленому майбутньому. Власне ЄС задля збереження 

політичної та соціально-економічної стабільності, а також з метою протистояння 

сучасним викликам і загрозам, передусім з боку Росії, змушений буде робити 

реформістські кроки задля збереження єдності. Власне саме на цьому концентруються та 

координують діалог лідери провідних держав ЄС – А. Меркель та Е. Макрон. Зокрема 
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Німеччина як експорторієнтована економіка та неофіційний лідер ЄС більш ніж будь-яка 

інша держава регіону зацікавлена у збереженні безмитної торгівлі, а тому буде докладати 

всіх зусиль задля збереження цілісності Євросоюзу попри наростання в ньому 

націоналістичних настроїв.   

У даному контексті ЄС також необхідно більш тісно координувати свої безпекові 

зусилля з НАТО та збільшувати видатки на оборону країн-членів. Водночас провідним 

країнам варто більш активно протистояти російському інформаційному 

пропагандистському впливу шляхом забезпечення контрпропаганди та посилення 

кібербезпеки задля мінімізації впливу РФ на внутрішньополітичні, зокрема виборчі 

процеси в країнах ЄС. Важливим кроком у політиці ЄС має стати реалізація стратегії 

щодо зниження енергетичної залежності від РФ шляхом диверсифікації постачань 

енергоресурсів, зокрема й шляхом постачання скрапленого газу із США. У цьому 

контексті Заходу, передусім ЄС варто відмовитися від бізнес- та комерційних відносин з 

Росією, передусім це стосується призупинення реалізації проекту газогону "Північний 

потік-2" до зміни Росією своєї поведінки та повернення її в міжнародне правове русло. 

Ще одним важливим аспектом для ЄС та колективного Заходу в цілому є налагодження 

співпраці з різними російськими громадськими організаціями та широкими верствами 

російського населення задля репрезентації й роз’яснення переваг від співпраці РФ із 

Заходом та недалекоглядності політики протистояння й ізоляціонізму.    

Росія ж зі свого боку попри заяви про переорієнтацію на азійські енергетичні ринки 

досі залишається ключовим постачальником енергоресурсів до ЄС та імпортером 

високотехнологічної продукції, що й визначає її залежність саме від європейського ринку. 

Більше того, капіталізація російських олігархів та їх підприємств відбувається передусім 

за рахунок європейських банків. Виходячи з цього, дестабілізація ЄС навряд чи є 

вигідною для Москви.     

Відомо, що в червні 2015 р. Королівський інститут міжнародних відносин 

("Chatham House") опублікував досить відомий аналітичний звіт провідних аналітиків 

даної організації під назвою "Російський виклик" ("The Russian Challenge"), який по суті 

є науково-аналітичним зрізом російської (путінської) зовнішньої політики у 2000–2015 рр. 

та став свого роду реакцію відносно агресивної поведінки РФ на міжнародній арені та її 

агресії по відношенню до країн пострадянського простору (передусім України), де вона 

прагне встановити тотальне домінування. Центральною ідеєю даного звіту став заклик до 

перегляду політики колективного Заходу шляхом переходу від політики умиротворення 



335 

Росії до її стримування [1336]. В цілому погоджуючись із ключовими експертними 

твердженнями авторів звіту, передусім у плані запровадження різних механізмів 

обмеження агресивних геополітичних дій Росії, маємо незгоду відносно відсутності (у 

прикінцевих рекомендаціях даного документа) обґрунтування можливих сценаріїв дій 

Заходу у разі зміни лідерства в Росії, зокрема й у гіршу сторону.   

Автор має припущення, що у більш віддаленій перспективі може бути й інший – 

менш ймовірний сценарій, за яким Російська Федерація може піти на зближення з ЄС чи 

ключовими його країнами з метою балансування впливу США у разі, якщо відносини 

Євросоюзу з Вашингтоном будуть дедалі погіршуватися, оскільки ЄС також прагне вийти 

з-під опіки США, передусім у безпековій сфері. Зі свого боку США не зацікавлені у 

різкому погіршенні відносин з Китаєм задля балансування впливу Росії на 

пострадянському та європейському просторі. Тому стабільність нового (багатополярного) 

світу та стійкість глобального розвитку буде залежати від балансу сил і гарантій взаємної 

безпеки у межах геополітичної квадриги "Вашингтон – Брюссель – Москва – Пекін".    

Отже, за умов розчарувань Росії від зближення з європейськими та 

євроатлантичними структурами вона перейшла до політики протистояння з ЄС та 

колективним Заходом в цілому. Потужним важелем російського впливу в Європі досі 

залишаються енергоресурси, а через будівництво нових газопроводів РФ прагне посилити 

енергетичну залежність країн ЄС. Утім з подальшим зміцненням позицій США на 

європейському енергетичному ринку вплив Росії буде послаблюватися. У контексті 

європейського вектора геостратегії Росія передусім прагне відновити свій вплив на 

Балканах через участь в управлінні політичною та безпековою ситуацією в регіоні. Однак 

її вплив у балканських країнах знижуватиметься в міру їх інтеграції до європейських та 

євроатлантичних структур. Росія намагається реалізувати сценарій розколу ЄС і 

трансатлантичної єдності, що у підсумку має зруйнувати Євросоюз та НАТО. Одним із 

головних пріоритетів геостратегії Росії на європейському напрямі став інформаційно-

пропагандистський вплив та підтримка лівих, ультраправих та націоналістичних 

політичних сил в країнах ЄС, проте останні не надто визначають політики Євросоюзу, а 

їх вплив є порівняно відносним.    
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4.3. Близькосхідний геостратегічний вектор Російської Федерації  

 

Росія традиційно намагається поширити свою присутність у тих регіонах, де існує 

чи потенційно назріває політична нестабільність і криза регіональної безпеки, а також 

країнах, де свого часу значний геополітичний вплив мав СРСР. РФ задля відновлення 

статусу одного із потужних геополітичних центрів нового світопорядку прагне 

повернутися на Близький Схід, а також змінити баланс сил в арабському світі, насамперед 

через закріплення свого впливу в регіоні, що колись був сферою геостратегічних 

пріоритетів Радянського Союзу. Із загостренням протистояння на Близькому Сході РФ 

починає дедалі активніше проникати в регіон під виглядом визначення Іраку, Ірану та 

Сирії у якості переднього фронту боротьби зі світовим тероризмом, який уособлює наразі 

ІДІЛ. Як бачимо, йдеться про ті країни, що свого часу знаходилися переважно у сфері 

геостратегічних інтересів СРСР. Виходячи з означеного можемо судити, що Росія однією 

з головних своїх цілей визначила відновлення впливу на Близькому Сході через 

моніторинг безпекової ситуації в регіоні та розширення конвенційної і дипломатичної 

присутності у якості миротворця. Поверненням на Близький Схід РФ має на меті 

демонструвати, що є відтепер не регіональною державою, а глобальним гравцем, який 

може реалізовувати свої геостратегічні інтереси на рівні з такими міжнародними 

акторами, як США та Китай.     

Як відомо, ще у 1996 р. російське керівництво зробило кілька заяв про те, що Росія 

не повинна орієнтуватися винятково на Захід, а йти туди, де вона має власні стратегічні 

інтереси. Після цього, як стверджує російський науковець О. Демченко, вона спрямувала 

свої зовнішньополітичні вектори спочатку на Північ і Південь, а зрештою й на Схід. Утім, 

намагання компенсувати пострадянську "втрату Сходу" в 1990-х рр. за допомогою 

стратегії налагодження стосунків з Іраном не принесли тоді Москві значних 

геополітичних дивідендів в цьому регіоні. Тоді, у першій половині 1990-х рр. Москва 

прагнула активно налагодити тісніші відносини з Ізраїлем як найближчим партнером 

США у Близькосхідному регіоні. При цьому Росія діяла як коспонсор близькосхідного 

мирного врегулювання, участь якої в цьому процесі підтримав і Єгипет [183].     

Певною мірою врегулюванню арабо-ізраїльської кризи посприяло близькосхідне 

турне в 1997 р. тодішнього очільника МЗС РФ Є. Примакова, який, перебуваючи у Каїрі, 

запропонував прийняття "Кодексу миру і безпеки на Близькому Сході". Цим документом 

усі сторони конфлікту мали висловити зобов’язання щодо утримання від силових дій. 
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Є. Примаков мав зустрічі з палестинським керівництвом на чолі з Я. Арафатом та 

наголошував на дотриманні Ізраїлем мадридської формули "території в обмін на мир", а 

також виступав проти будь-яких намірів ізраїльського керівництва відійти від уже 

досягнених попередніх домовленостей [685, с. 378]. Утім, така стратегія Росії тоді не 

спрацювала головним чином через явно виражену специфічність конфлікту, а також через 

його явну довготривалість. Росія при всьому також не пішла на підтримку ОВП та її лідера 

Я. Арафата у створенні Палестинської держави, проголошення якої планували на травень 

1999 р. [687]. Більше того, Росія була тоді надто зайнята внутрішніми проблемами та не 

могла розгортати власну геополітичну діяльність на Близькому Сході, еквівалентну тій, 

яку здійснював СРСР.   

З метою підвищення свого геополітичного статусу та впливу на динаміку арабо-

ізраїльського конфлікту, Росія брала участь у "Квартеті" учасників (ЄС, США, РФ, ООН), 

ініційованому президентом США Дж. Бушем у 2002 р. [787, с. 173]. Учасники "Квартету" 

запропонували "дорожню карту" з урегулювання Близькосхідної кризи, підсумком якого 

мало б стати створення у трирічний термін незалежної держави Палестина та 

налагодження її відносин з Ізраїлем [453]. За словами американського науковця та 

професора університету Джона Гопкінса Р. Фрідмана, із приходом до влади президента 

В. Путіна Росія розпочала свою подвійну гру на Близькому Сході, визнавши ХАМАС 

законним і легітимним учасником внутрішньополітичних процесів у Палестині, а також 

намагалася відвести цій організації політичну роль у близькосхідному врегулюванні. 

Москва також відверто закликала Ізраїль до діалогу із ХАМАС, яка для нього є 

терористичною організацією, еквівалентною тому, як чеченські бойовики були свого часу 

для Росії [1124]. Тож, намагаючись вести подвійну гру, Росія мала на меті через підтримку 

ХАМАС посилити свій вплив на Близькому Сході загалом та на політику Ізраїлю, зокрема.   

Починаючи з 1994 р., Б. Єльцин дедалі більше схилявся до пошуку альтернативи 

одностороннім поступкам Заходу. Уже цього року Росія поновила із Сирією військово-

технічну співпрацю як колишнім союзником СРСР 41 , внаслідок чого було укладено 

контракти на постачання російської зброї [285]. Зауважимо, що уже з середини 1990-х рр. 

РФ вибудовувала стратегію формування геостратегічного чотирикутника "Росія – Ірак – 

Іран – Сирія". У 1998 р. Сирія прийняла програму переозброєння та модернізації своїх 

                                                 
41За часів СРСР Сирія стала офіційним його клієнтом після остаточного зближення Єгипту із США 

та підписання ним Кемп-Девідських угод у 1978 р. про перемир’я з Ізраїлем. Саме тому у 1980 р. 

СРСР підписав із Сирією Договір про дружбу і співробітництво.   
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збройних сил, у тому числі шляхом закупівлі російського озброєння, а наступного року 

Х. Асад (батько нинішнього президента Сирії Б. Асада) запропонував Росії 

широкомасштабну військово-технічну співпрацю та поновлення стратегічного союзу 

[390].  

Як вважає російський науковець О. Подцероб, на той час Росія відкинула ідею 

союзу, оскільки зовнішньополітичні стратегії у Близькосхідному регіоні обох країн тоді 

різко контрастували. Усе ж військово-технічна співпраця сторін весь час залишалася 

відчутною в контексті збереження спадковості у відносинах Москви та Дамаска [656]. Так, 

у 2005 р. Росія списала Сирії борг, що існував ще з часів СРСР у розмірі 9,8 млрд дол (із 

13,4 млрд дол), в обмін на обіцянку закупівлі російського озброєння та низку угод щодо 

участі Росії у розробці нафтогазових родовищ [18]. Автор вважає, що саме через 

налагодження співпраці у сфері оборони та завдяки списанню боргів, РФ намагалася 

поступово відновити стосунки з Сирією як найближчим свого часу союзником СРСР на 

Близькому Сході. Тим самим, Сирія у геостратегії РФ мала слугувати у якості 

геополітичного плацдарму для проникнення і поступового закріплення на Близькому 

Сході.   

Незабаром була налагоджена економічна й енергетична співпраця Росії з Іраком, 

яка, до того ж, намагалася сприяти політичному врегулюванню внутрішніх проблем цієї 

країни. Свого часу, як встановлено автором, Росія підтримала прохання Іраку щодо 

дочасного пом’якшення санкцій, накладених на нього після кувейтської авантюри, утім 

РБ ООН не задовольнила це прохання, посилаючись на повне роззброєння Іраку задля 

унеможливлення ймовірних подальших агресивних дій. РФ украй негативно відреагувала 

на силові операції США та їхніх союзників в Іраці у 1998 р. ("Лис пустелі") і 2003 р. 

("Іракська свобода"), що були спрямовані проти режиму С. Хусейна, якого звинуватили в 

розробці ЗМЗ. Російське керівництво мало тоді занепокоєння, що воєнні дії в Іраку 

викличуть вибух терористичної активності в регіоні, що тим самим ускладнить 

становище у сфері внутрішньої безпеки Росії, передусім на Північному Кавказі, а також 

може стимулювати масові протестні настрої в республіках із населенням, що сповідує 

іслам.   

Росія разом із Китаєм, а також Францією, Бельгією та Німеччиною, як членами 

НАТО, виступила єдиним фронтом проти силових дій Вашингтона в обхід рішення РБ 

ООН. Зважаючи на таку геостратегічну ситуацію, РФ вбачала шанс зміцнення власного 

міжнародного статусу через підтримку консервативних кіл політичної еліти провідних 
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країн Європи, що тим самим посилило б розкол євроатлантичної спільноти як такої [1146, 

p. 79].  

Попри всі намагання Росії стати посередником між іракським режимом і західними 

країнами, особливого успіху вона не досягла. Водночас у зазначеному геополітичному 

розкладі РФ мала власний стратегічний фінансово-економічний інтерес, оскільки вона на 

2003 р. була найбільшим постачальником зброї Багдаду, а його борг перед Москвою тоді 

становив близько 8 млрд дол, що лише мотивувало зацікавленість Росії у збереженні 

режиму С. Хусейна. Утім, як відмічають українські експерти О. Їжак та О. Гавриш, на тлі 

погіршення європейсько-американських відносин через суперечності щодо іракського 

конфлікту, у політичних колах РФ пропагували ідею зближення зі Сполученими Штатами 

з метою запобігання загрозі з боку інших держав і наддержавних утворень. Заради цього, 

на їх думку, Москва виявила готовність дотримуватися "союзницьких" зобов’язань перед 

США, а ті, у свою чергу, за логікою РФ, мали б визнати пострадянський простір, Східну 

Європу, Закавказзя, Центральну Азію сферою геостратегічних інтересів Росії, а також 

законність її боротьби із сепаратистами та терористичними силами на Північному Кавказі 

[293].    

РФ, враховуючи тодішню геостратегічну слабкість, пішла на зустріч політиці 

Білого Дому, при цьому нічого не отримавши в замін, а остаточне розчарування в Москви 

сталося після відмови США та проамериканського перехідного керівництва в контрактах 

на видобування нафти після скинення режиму С. Хусейна. У 2012 р. РФ підписала з 

Іраком контракт на постачання озброєння на суму 4,2 млрд дол. Через два роки сторони 

уклали додатковий контракт на постачанні штурмових літаків та винищувачів МіГ-29 та 

Су-30, артилерійських систем та боєприпасів на суму 1 млрд дол, що перетворило Ірак на 

другу країну після Індії по закупівлі російського озброєння. Серед озброєння Іраку були 

поставлені сучасні гвинтокрили Мі-28Н "Нічний мисливець", артилерійські протитанкові 

ракетні комплекси "Корнет", зенітно-ракетні комплекси "Панцир", вогнеметні системи 

"Солнцепек", які закуповувалися Іраком передусім для боротьби з ІДІЛ [738]. Іраку після 

тривалого протистояння під час громадянської війни та поступового відновлення своєї 

державності необхідна значна кількість озброєння для формування сучасної армії. США 

як головний геополітичний патрон навіть фінансували закупівлю Іраком російських 

гвинтокрилів, однак в міру погіршення стосунків між РФ та США, Вашингтон згорнув 

таку програму й Ірак закуповує озброєння в Росії, Південній Кореї, Чехії та Китаю суто за 

власні кошти. Таким чином, Ірак намагається диверсифікувати постачання озброєння, 
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оскільки прагне мінімізувати залежність від США в політичному та військовому смислі. 

Також, на думку автора, Ірак не дивлячись на те, що є союзником США, закуповує значні 

обсяги російської зброї передусім через її відносно невелику ціну, простоту в освоєнні й 

управлінні. Однак, найбільшим постачальником зброї до Іраку все рівно залишаються 

США.   

До всього слід додати, що через постачання зброї близькосхідним країнам, РФ мала 

на меті впливати на стан безпеки й стабільності в цьому вкрай конфліктному регіоні. 

Власне розгортання конфліктної ситуації на Близькому Сході вигідне для РФ передусім 

задля того, щоб у перспективі брати участь у врегулюванні криз (до яких Росія має пряму 

чи непряму причетність) поряд з провідними геополітичними акторами, передусім США. 

Можемо стверджувати, що "арабську весну", котра розпочалася у 2011 р., як і "кольорові" 

революції на пострадянському просторі, Росія сприймає як заздалегідь сплановані 

спецоперації США щодо усунення легітимного керівництва та його заміни на лояльніший 

Вашингтону режим. Своєрідним шоком для РФ було усунення від влади єгипетського 

лідера Х. Мубарака, оскільки дії США були розцінені Москвою не інакше як союзницька 

зрада. Отже, у ситуації, що склалася на Близькому Сході, Росія намагається обґрунтувати 

власні дії тим, що політика США зі зміни режимів "failed states" підтверджує свою 

неефективність і створює додаткові зони нестабільності та напруженості в різних 

регіонах світу.    

Щодо участі РФ у сирійському конфлікті, то погоджуємося із висновком 

ізраїльського експерта Я. Амідрора, котрий твердить про дії Росії в Сирії як демонстрацію 

світові того, що вона, на відміну від США, не полишає своїх давніх союзників і надає їм 

посильну підтримку, недвозначно зайнявши сторону Б. Асада, фактично від початку 

громадянської війни у Сирії із 2011 р. [11]42. Попри впевненість Заходу щодо нездатності 

Росії застосовувати воєнну силу в регіональному масштабі, РФ використала як 

стратегічну перевагу фактор неочікуваності в розгортанні швидкої участі в сирійському 

конфлікті, що на певний час збило з пантелику колективний Захід та, зокрема, його 

лідера – США. Використавши фактор раптовості, РФ залучилася в сирійський конфлікт 

без будь-яких узгоджень і перешкод з боку Заходу [782].   

                                                 
42Відомо, що до 2015 р. участь РФ у сирійському конфлікті обмежувалася постачанням озброєння, утім 

від цього року вона вступила в активну фазу протистояння через відправку авіаційної групи та 

обмеженого військового контингенту для нанесення повітряних ударів, насамперед, по антиурядових 

військах, які представляють сирійську опозицію.   
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Також погоджуємося з ізраїльським експертом Д. Адамським, який відзначає, що 

розширенням військової присутності в Сирії Росія намагається демонструвати те, що вона 

не перебуває в ізоляції та впливає на стан системи регіональної та глобальної безпеки 

[1036]. Подібну думку висловлює і американська професорка А. Стент, відзначаючи, що 

дії Росії спрямовані на створення в міжнародної спільноти уяви про те, що вона має сферу 

своїх життєвих інтересів, які не обмежуються лише пострадянським простором, та може 

втручатися навіть у ті регіони, які Вашингтон традиційно вважає своїми оперативними 

зонами та не сприймає появу там нових геополітичних суперників [1326].    

Виходячи із тверджень зазначених експертів автор вкотре доводить, що своїми 

діями на Близькому Сході загалом та в Сирії зокрема, РФ намагається підкреслити власну 

світову значимість і міжнародну вагу, а також демонструвати геополітичну здатність вести 

воєнні операції у віддалених регіонах, на кшталт гуманітарних інтервенцій, що 

перманентно здійснюють США на зразок афганської та іракської кампаній. Зокрема, як 

відмічалося, своїми діями в Сирії Росія хоче визначити свою роль передусім як 

глобального, а не регіонального гравця [406].   

Аналізуючи участь Росії в сирійському конфлікті, автор визначає одразу чотири 

подвійні геостратегічні гри, які вона веде на Близькому Сході та на міжнародній арені 

загалом у контексті своєї багатоцільової стратегії. У разі, якщо говорити стосовно першої 

російської стратегічної гри в Сирії, то вона визначається тим, що під виглядом боротьби 

з ІДІЛ вона активно надає підтримку урядовим військам у їх боротьбі з опозиційними 

силами, які за участі США та очолюваної ними коаліції держав протистоять режиму 

Б. Асада у складі країн-членів НАТО, а також Саудівської Аравії, Туреччини, Катару, 

Ізраїлю, Лівії, Іракського Курдистану. Критерієм боротьби з антиурядовою опозицією 

стали спільні повітряні операції авіації РФ та урядових ВПС Б. Асада, що спричинило, як 

відомо, масову загибель мирних жителів унаслідок бомбардувань районів, 

підконтрольних опозиційним силам. Приміром, російська авіація, за даними 

французького експерта Д. Верне, вдавалася до масованих бомбардувань м. Алеппо заради 

підтримки урядових військ при його штурмі. Останнє, на його думку, було необхідно 

В. Путіну для того, щоби змусити капітулювати розрізнену сирійську антиурядову 

опозицію та зміцнити режим Б. Асада для подальшого його нав’язування на переговорах 

із Заходом у ролі партнера та закріплення впливу Росії в Сирії та Близькому Сході загалом 

[81]. Також російські ВПС разом із урядовою авіацією в Сирії завдавали ударів по 

опозиційних силах, що концентруються в провінції Ідліб.    
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Розкриваючи другу подвійну геостратегічну гру, варто відмітити, що російський 

політолог В. Барановський твердить – Росія в Сирії підтримує режим Б. Асада з тією 

метою, що останній ніби виконує роль своєрідного захисного бастіону від поширення та 

загрози радикального ісламізму і фундаменталізму, у тому числі й на тлі різкого 

збільшення мусульманського населення в самій Росії [29, с. 8]. Проте насправді, як вважає 

автор, своїми діями в Сирії Москва намагається стратегічно відволікати світову увагу від 

її гібридної участі в конфлікті на південному сході України, анексії Криму та інших 

заморожених конфліктів на пострадянському просторі. Така думка вкотре підтверджує 

існуючий взаємозв’язок між українським та сирійським конфліктами, які є складовими 

ланками Великої євразійської дуги геополітичної нестабільності.     

Третя подвійна геостратегічна гра РФ на Близькому Сході пов’язана з експортом 

енергоресурсів до Європи. Тому російська присутність на Близькому Сході та воєнна 

підтримка збанкрутілого режиму Б. Асада, є засобом тиску на нафтові монархії, зокрема 

Саудівську Аравію, яка свого часу, за даними Росії, підтримувала ісламську опозицію в 

Таджикистані – Партію ісламського відродження. Росія протистоїть енергетичним 

державам Близького Сходу, передусім таким, як Іран, Саудівська Аравія і Катар, що 

потенційно можуть скласти енергетичну конкуренцію російським інтересам на 

європейському ринку вуглеводнів. До того ж Іран і Катар не полишають, нехай і 

віддалених, планів побудови газопроводів задля транспортування блакитного палива з 

велетенського родовища Південний Парс територією Сирії й далі – через Південний 

газовий коридор до Європи.    

За розрахунками експертів, зокрема, тієї ж А. Стент, катарський та іранський газ 

буде дешевшим за російський, а тому РФ, ураховуючи таку стратегію, зацікавлена в 

перманентній дестабілізації Сирії й максимальному ускладненні врегулювання цієї кризи. 

В іншому разі Москві потрібен цілком підконтрольний сирійський режим, який би під її 

тиском у майбутньому виступав проти транзиту близькосхідного газу в європейському 

напрямку, що вкотре підтверджує сутність багатоцільової геостратегії РФ [1326].   

Четверта подвійна геостратегічна гра РФ у сирійському конфлікті полягає в тому, 

що з одного боку вона підтримує режим Б. Асада як єдиного легітимного представника 

Сирійської Республіки, сприяючи нібито боротьбі урядових сил Сирії з ісламською 

терористичною організацію ІДІЛ. Утім насправді, як стверджують американські експерти 

Дж. Соломон і С. Денгер, Росія не мала намірів вести повноцінну боротьбу проти цієї 

терористичної організації задля затягування сирійського конфлікту та збільшення потоку 



343 

біженців до країн ЄС [1319]. Збільшення військової присутності РФ у Сирії, за словами 

Д. Гордона, спричинило тим самим лише подальше загострення військово-політичної 

ситуації, внаслідок чого зросла кількість біженців, які прямують до країн ЄС. 

Неконтрольоване зростання кількості сирійських біженців тим самим стало загрозою та 

новим викликом для європейської безпеки, що сприяло поширенню євроскептицизму і 

націоналізму й зіграло тим самим на руку Москві [1140]. Отже, вважаємо, що втручання 

Росії в сирійський конфлікт лише відтерміновує його врегулювання та поглиблює 

нестабільність усього регіону, що відповідає російській тактиці й геостратегії 

дестабілізації.    

Врешті можемо стверджувати, що між провідними геополітичними акторами 

розгорнулася боротьба за стратегічне домінування у Близькосхідному регіоні, де Сирія 

стала одним із плацдармів протистояння. Про важливість рольової участі Росії у 

сирійському конфлікті відзначив у авторитетному виданні "Foreign Affairs" голова 

президії Ради із зовнішньої і оборонної політики Росії Ф. Лук’янов: "... у Росії розуміють, 

що без її участі режим Б. Асада не може довго утриматись при владі та контролювати 

ситуацію, а Сирія після відходу Росії припинить своє існування, оскільки це сталося у 

випадку з Іраком після виведення американського контингенту" [1208]. Свого часу 

американські "мозкові центри" (think-tank) дійшли розуміння, що опозиція, яка прийде до 

влади після падіння режиму Б. Асада, не зможе довго протистояти ІДІЛ і швидко втратить 

контроль над залишками сирійської території. Саме тому Вашингтон, як зауважує 

Дж. Фрідман, до певної міри змушений рахуватися з інтересами Росії в Сирії [1128]. Все 

це дає їй можливість користатися геополітичною ситуацією, яка склалася на Близькому 

Сході, зокрема й після втручання в сирійський конфлікт.   

Тож режим Б. Асада виступає для РФ у якості інструменту тиску на США, які 

домагаються припинення сирійського конфлікту. За логікою обставин Вашингтону 

необхідно сідати за стіл переговорів із Москвою. Тим самим вона дедалі намагається 

витісняти США, як головну врівноважуючу силу, із процесу врегулювання сирійської 

кризи та здобувши тим самим тактичну перемогу над Вашингтоном у даному регіоні. 

Зрештою, чим більше США залежать від Росії у проведенні перегорів довкола Сирії, тим 

вона може більше вимагати від Вашингтона тактичних поступок щодо країн 

пострадянського простору. Врешті, рішення Д. Трампа про виведення американських 

військ із Сирії наприкінці 2018 р. можна вважати здобуттям чергової помітної тактичної 

переваги Росії в регіоні. Зважаючи на це, американська дослідниця Р. Бхалли (Гужон) 



344 

вважає, що російська стратегія на Близькому Сході полягає у створенні основи для 

переговорів щодо Сирії за її участю та патронованого нею режиму. До того ж, за її словами, 

РФ всіма силами проштовхує власний план сценарію урегулювання та деескалації 

сирійського конфлікту шляхом створення чотирьох демілітаризованих зон, який до того 

ж підтримали Туреччина та Іран [1141]. Отже, вважаємо, що Росія своєю стратегією 

поширення впливу на Близькому Сході, намагається демонструвати/імітувати те, що вона 

повертається на міжнародну арену у якості наддержави, без якої нині не можна обійтися, 

зокрема у формуванні глобальної системи безпеки.     

Водночас, важко не погодитися з думкою американського вченого Д. Гордона, який 

стверджує, що РФ своїми діями в регіоні намагався схилити Б. Обаму, а нині Д. Трампа 

до визнання рівноправності її участі у врегулюванні сирійського конфлікту. У такій 

ситуації Росія б могла висунути свої умови, зокрема вести політичні торги щодо 

подальшого перебування Б. Асада при владі, як посткризового лідера Сирії [1140]. Ще 

одним форматом участі РФ у сирійському конфлікт, як вважає автор, є демонстрація 

російської високотехнологічної зброї, яку Москва постачає режиму Б. Асада з метою її 

подальшого просування на близькосхідні ринки. Підтвердженням тому є неодноразові 

заяви міністра оборони РФ С. Шойгу про випробування в Сирії його країною понад 200 

видів озброєнь.    

Важливим засобом розширення свого геополітичного впливу на Близькому Сході є 

формування військових баз у Латакії – "Хмеймім" (авіабаза) і Тартусі (пункт військово-

морського базування, що експлуатувалася СРСР ще з 1971 р.), які водночас розширюють 

присутність Росії в Середземномор’ї. Врешті, як наголошує ізраїльський експерт 

Д. Адамський, ще до захоплення у травні 2015 р. терористами ІДІЛ м. Пальміри у ЗМІ 

з’явилася інформація про будівництво там російськими військовими казарм і шпиталю, 

які, ймовірно, мали слугувати допоміжною базою РФ [1035]. До того ж Росія дедалі 

активніше використовує базу в Латакії (оренду якої вона задекларувала на безстроковий 

термін) як логістичний хаб та стратегічний військово-морський вузол з метою підтримки 

російських ВМС під час їхніх дій у Середземномор’ї [1289].     

Зауважимо, що вже на 2010 р. РФ мала плани щодо пунктів базування ВМФ не 

лише в Тартусі але й на острові Сокотра в Ємені та в порту Тріполі (Лівія), однак цьому 

завадила "арабська весна", що розпочалася зазначеного року. З цього можна зробити 

висновок, що геостратегічне проникнення Росії до Близькосхідного регіону було 

вироблено ще до початку громадянської війни в Сирії. При всьому Росія намагається 
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стратегічно оточувати НАТО, оскільки проникнувши в Сирію РФ фактично загрожує 

ВМФ США в Середземномор’ї, який втрачає можливість теоретично завдавати ударів по 

Росії з акваторії Середземного моря.   

Російська участь у сирійському конфлікті є по суті першою воєнною операцією 

Росії за межами своїх кордонів і пострадянського простору від часів виведення 

радянських збройних сил з Афганістану. Вважається, що з використанням своїх військ в 

іншій державі Росія порушила монополію на глобальне використання сили, право на яку 

до цього належало винятково США. Підтримка російською авіацією урядових військ 

змінила ситуацію щодо вирівнювання балансу сил і поки що врятувала від повного краху 

збанкрутілий режим Б. Асада в цьому протистоянні, яке на думку арабського дослідника 

А. Хана, більше не є громадянською війною, оскільки трансформувалася у масштабний 

міжнародний конфлікт, особливо після втручання Росії [1176].  

Як твердить американський міжнародний аналітик М. Сесайр, проектування 

збройних конфліктів для Росії стало своєрідним трендом. Зокрема, воєнна присутність РФ 

у Сирії слугує більшою мірою глобальною вітриною демонстрації її можливостей як 

великої держави, аніж як конкретний геополітичний дивіденд та стратегічний імператив 

[1082]. Одним словом, своїми агресивними діями в Сирії Росія намагається узалежнити 

стан безпеки у Близькосхідному регіоні від своєї політики. Загалом, як влучно стверджує 

Дж. Уолкер, від Сербії до Афганістану РФ майстерно поєднує енергетичні угоди, 

постачання зброї і таємні воєнні операції для зміцнення власних позицій [1357].   

Проте, значного авторитету на міжнародній арені участь Росії у сирійському 

конфлікті не принесла, а лише погіршила відносини із Заходом, де серед політичної еліти 

остаточно утвердилося переконання, що РФ жодним чином не зацікавлена у швидкому 

врегулюванні кризи, а навпаки, прагне підтримувати конфлікт у стані перманентності на 

невизначений час. Усе ж таки, обмеженість ресурсів не дозволяє забезпечувати Росії 

геополітичні інтереси відповідно до відомої американської геостратегічної формули "win-

win", що передбачає фактично синхронну участь у кількох регіональних конфліктах – у 

зазначеному випадку в Сирії та Україні. Все це у віддаленій перспективі лише підтвердить 

хибність геостратегії Росії щодо її участі у сирійському конфлікті.    

Загалом, якщо Росія намагається повернути підтримку колишніх союзників у 

Близькосхідному регіоні, втрачену із крахом СРСР, то США зі свого боку звісно ж 

прагнуть обмежити вплив Російської Федерації на Близькому Сході. Зокрема США, 

підтримуючи Ефіопію в межах проекту "Великої греблі відродження", паралельно 
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розглядають Іран, Сирію, палестинські угруповання, а також "Хезболлу" і Північну 

Корею як джерела загроз міжнародній безпеці, тоді як для Росії вони можуть бути 

реальними та потенційними союзниками [313]. Отже, можемо навіть говорити про 

початок та розгортання регіональної холодної війни на Близькому Сході.     

Дедалі виразніше простежуються наміри зближення Іраку з Росією. Водночас 

шиїтський Ірак все активніше зближується з шиїтським Іраном як союзником РФ на 

Близькому Сході. Ще одним прикладом зближення Росії із близькосхідними державами 

стали попередні домовленості із Єгиптом, Саудівською Аравією та Йорданією із приводу 

будівництва АЕС та атомних енергоблоків, що є для неї відчутним важелем 

геополітичного впливу в різних регіонах. Російський політолог Г. Косач стверджує, що 

розширення російської геополітичної зони впливу на Близькому Сході надто зачіпає 

інтереси Ізраїлю як головного американського союзника в регіоні, а разом із тим і 

геостратегічні позиції США. РФ зі свого боку не зацікавлена у погіршенні або тим паче 

розірванні стосунків з Ізраїлем, зокрема через мільйонну діаспору російських євреїв, що 

емігрували до Ізраїлю після розпаду СРСР [442, с. 40]. Примітно, що в Ізраїлі діє 21 

організація російськомовних співвітчизників, виходять російськомовні газети та ведуть 

віщання понад 150 російськомовних супутникових телеканалів та радіостанцій, а 

російською мовою володіє біля 20% населення [529]. Утім, на нашу думку, названі 

інститути навряд чи можна назвати значними засобами "м’якого впливу" РФ на Ізраїль, 

так як емігрантами у абсолютній своїй більшості є етнічні євреї, а не росіяни. До того ж 

Ізраїль a-priori є найнадійнішим союзником США на Близькому Сході, а російськомовна 

община в цій країні не зазнає жодних утисків.     

Стратегія Росії щодо Ізраїлю полягає у сприянні демонстрації альтернативи 

американському зовнішньополітичному вектору. У 2016 р., як зазначає британський 

військовий експерт Дж. Сімпсон, після призупинення дипломатичних контактів США та 

Росії щодо Сирії, Москвою було ухвалено рішення з розгортання в цій зруйнованій 

війною країні новітніх зенітно-ракетних систем С-300 "Антей"-2500 та С-400 "Тріумф". 

Тож Росія забезпечила собі надійний контроль над сирійським повітряним простором 

[1310]. На думку автора, РФ через зміцнення захисту повітряного простору Сирії 

забезпечує тиск на Ізраїль, якому довелося відмовитися від нейтралітету у сирійському 

конфлікті та зробити вибір на користь так званої західно-сунітської коаліції.    

Проте, зі свого боку В. Путін пообіцяв Б. Нетаньяху координувати з Ізраїлем воєнну 

діяльність на території Сирії, оскільки Москва є гарантом того, що найбільші антагоністи 
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Ізраїлю – Іран та "Хезболла" в Лівані (як партнери Москви в цій ситуації) не будуть 

атакувати єврейську державу. У такій ситуації, як зазначає російський експерт 

М. Кожанов, побоювання Ізраїлю стосувалися потрапляння додаткової зброї, у тому числі 

й російської, до рук ворожих йому сил Ірану, "Хезболли" та сирійської армії. Також існує 

загроза розподілу сфер впливу в Сирії між Тегераном і Москвою, а саме – на російську 

північ та іранський південь, що прямо означало б передачу ситуації в сирійсько-

ізраїльському прикордонні на відкуп іранцям. За таких умов постане небезпека створення 

Іраном бази для військових дій проти Ізраїлю під прикриттям російської присутності [340].  

Виходячи з попереднього аналізу автор доходить висновку, що ведучи подвійну 

геополітичну гру по відношенню до Ізраїлю, Російська Федерація не має намірів 

загострювати стосунки, а тим паче вступати у прямий конфлікт з найближчим союзником 

США у Близькосхідному регіоні. Відомо, що Ізраїль діючи в західній коаліції, водночас 

виступає як проти сирійського режиму Б. Асада, так і проти Ірану – тобто найближчих 

союзників РФ на Близькому Сході, однак пряме протистояння з Ізраїлем фактично стало 

б для РФ початком прямого зіткнення із самими Сполученими Штатами та їх союзниками. 

Власне саме цим і пояснюється практична відсутність реакції Росії на понад 200 

здійснених Ізраїлем ракетних та авіаударів території Сирії, у ході яких було знищено й 

поставлені режиму Б. Асада російські зенітно-ракетні системи С-300. Для Росії 

важливість Ізраїлю полягає в тому, що він є одним із ключових учасників врегулювання 

сирійської кризи поряд із США та Йорданією, а також в тім, що на його території 

проживає близько 1 млн російськомовних євреїв. У той же час для Ізраїлю РФ важлива, 

як і США у плані підтримки діалогу щодо створення Палестинської держави, 

обговорення ядерного питання Ірану та неприпустимості закріплення його в Сирії, 

оскільки саме Іран є для Тель-Авіва чи не головною загрозою в регіоні. До всього варто 

додати факт існування між РФ та Ізраїлем неписаної угоди про уникнення нанесення 

збитків один одному. Тим не менш, позиціонуючи себе у відносинах з Ізраїлем у якості 

гаранта його безпеки у вкрай конфліктній ситуації в даному регіоні, РФ намагається 

реалізувати стратегію якщо не по виведенню Ізраїлю зі складу союзників США, то хоча б 

по ослабленню їх впливу на цю країну, а разом з тим і впливу на Близькому Сході.    

Окремо варто акцентуватися на геостратегічних взаєминах Росії із двома 

ключовими близькосхідними державами – Іраном та Туреччиною, що дає підстави для 

припущення про наміри Москви зі створення та патронування регіонального 

геостратегічного трикутника "Росія – Іран – Туреччина" – тобто держав, інтереси яких на 
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Близькому Сході багато в чому перетинаються. Російсько-іранські відносини тривалий 

час формувалися довкола ядерної програми, яка в тому числі передбачала створення ЗМЗ 

цією ісламською республікою. Зі свого боку, за словами американського вченого 

М. Мілані, Іран зацікавлений у співпраці з Росією хоча б тому, що вона досі залишається 

противагою США у Близькосхідному регіоні, а Тегеран, як і Москва, є прихильником 

побудови багатополярного світопорядку [1235].     

Росія намагається забезпечити свій вплив на Близькому Сході також через 

зміцнення оборонного потенціалу Ірану, який є головним геополітичним супротивником 

американських союзників у зазначеному регіоні, як от – держав Перської затоки 

(Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, Кувейту) й Ізраїлю. Помірковане зближення Росії з 

Іраном відбувалося на тлі зростання тиску на Тегеран з боку Заходу, особливо після 

виголошення доповіді МАГАТЕ у листопаді 2011 р. про розробку ядерної зброї на одному 

з об’єктів Бушерської АЕС. До того ж РФ назвала санкції проти Ірану 

контрпродуктивними, наголошуючи при цьому на відсутності прямих доказів щодо 

створення ядерного боєзаряду. Показником лояльної політики Росії щодо Ірану в 

ядерному питанні є його домовленість із Москвою з приводу реалізації проекту 

переозброєння іранської армії та розвиток тісних зв’язків у сфері атомної енергетики [790, 

с. 123–124].   

Свідченням намірів Ірану створити ядерну зброю став вихід із підписаної ним 

угоди з МАГАТЕ у 2005 р. та активізація роботи зі збагачення урану. До того ж, Іран не 

виконував певний час угоду з Росією про відправлення їй відпрацьованих ядерних 

елементів з атомної станції в Бушері. З наступного року, з метою врегулювання іранського 

ядерного питання розпочала роботу група держав – членів РБ ООН та Німеччина у 

форматі "5+1". Участь РФ у врегулюванні іранського ядерного питання ставала дедалі 

помітнішою, що відбувалася у площині її діалогу зі Сполученими Штатами щодо 

стримування нуклеаризації Тегерану. Вашингтон розумів вирішальну роль Росії у 

згортанні Іраном ядерної програми, оскільки саме вона стала основним джерелом 

переробки і постачання обладнання для Тегерану, які могли ним бути використані для 

створення ядерної зброї. Ще в 1990-х рр. США звинувачували Росію в тому, що її 

підприємства та вищі навчальні заклади приклали руку до процесу реалізації іранської 

ядерної програми [1304, p. 160]. Зрештою, це спричинило введення Заходом у 1998–

1999 рр. санкцій проти окремих російських підприємств, причетних до програми Ірану в 

ядерній сфері. Тоді стало зрозуміло, що слабка РФ через постачання ядерних технологій 
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Ірану все ще здатна підірвати регіональну безпеку на Близькому Сході. Зважаючи на це, 

як зазначала у своїх спогадах М. Олбрайт, слабка Росія становила для США на той час не 

меншу загрозу, аніж сильна [155].    

За цих умов деякі представники оточення американського президента навіть 

пропонували уповільнення темпів розширення НАТО в обмін на "переконання" Росією 

Ірану у недоцільності ядерного проекту. Водночас Росія, що виступала проти міжнародної 

ізоляції Ірану, позиціонувала себе в ролі посередника в забезпеченні діалогу між Іраном і 

Заходом, сприявши тим самим наданню цій державі статусу спостерігача в ШОС у 2006 р. 

Саме в межах цієї організації відбувається активне розширення російсько-іранської 

співпраці, оскільки саме Іран поряд з Індією та Пакистаном був потенційним кандидатом 

на повноправне членство у ШОС, до якої прагнув приєднатися у 2017 р.   

У підсумку це привело до того, що "велика шістка"/"Група 5+1" (США, РФ, КНР, 

Британія, Франція, Німеччина) сприяла укладанню відповідної угоди ("Спільного і 

всеосяжного плану дій") з Іраном у 2015 р. щодо згортання ним своєї ядерної програми 

та забезпечення доступу фахівців МАГАТЕ до своїх стратегічних об’єктів. Угода, як 

відзначає російський експерт у сфері безпеки О. Арбатов, полягала в поетапному знятті 

західних санкцій, які обмежують постачання нафти на світовий ринок, в обмін на відмову 

Тегерану від ядерної програми. Нарешті, у 2015 р. ЄС зняв санкції із двох нафтових 

компаній Ірану [20].   

Вважаємо, що експорт зброї надає Росії нові важелі впливу на Близькому Сході, 

зміцнює тим самим її військово-політичні позиції та компенсує фінансові втрати від 

різкого падіння цін на енергоресурси, що є чи не головними завданнями російського ВПК. 

Також постачання Ірану зенітно-ракетних систем С-300, початок якого планувалося із 

2017 р., окрім банального сприяння російсько-іранському діалогу, було передусім 

спрямовано на досягнення політичного ефекту зміцнення в Тегерані позицій "партії 

війни" та зриву процесу американсько-іранської стабілізації стосунків, що кардинально 

змінило б геополітичну конфігурацію в регіоні43 . Врешті, починаючи з серпня 2018 р. 

США розпочали відновлення санкцій проти Ірану, здебільшого стосовно обмеження 

постачання нафти на світові ринки. Більше того, санкції, що були посилені наприкінці 

2018 р., окрім питання необхідності згортання Іраном ядерної програми, мали на меті 

                                                 
43 Контракт на постачання Ірану зенітно-ракетних комплексів С-300 на суму 800 млн дол було 

підписано ще у 2007 р., проте введення санкцій, у тому числі й на імпорт зброї, у зв’язку з ядерною 

програмою, змусило Росію його анулювати та доєднатися до цих обмежень разом з іншими членами 

РБ ООН.   
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також припинення підтримки ним терористичних груп на Близькому Сході та примус до 

виходу із сирійського конфлікту. Все це врешті грало на руку Росії у формуванні 

близькосхідного тандему з Тегераном, а зближення з ним можна також розглядати і як 

додатковий аргумент Москви в переговорах із США щодо питання розміщення системи 

ПРО у Східній Європі на фоні виходу Вашингтону з Договору про скорочення ракет 

середньої і меншої дальності. Водночас, як вважає німецький експерт К. Тріппе, тісний 

контакт з Ізраїлем не заважає Росії співпрацювати із сунітськими близькосхідними 

державами, а також демонстративно підтримувати сирійських алавітів і шиїтських мулл 

у Тегерані [880].     

Виходячи із суджень українського експерта-сходознавця В. Каспрука, можна 

стверджувати, що РФ реалізує стратегію формування ситуативної коаліції з Іраном і 

Туреччиною не задля стабілізації Близькосхідної та Центральноазійської систем безпеки, 

а передусім з метою розширення спектра виходів до світового океану [317].   

Саме тому, як вважає автор, Росія позиціонує себе як обережний союзник Ірану та 

з допомогою останнього робить спроби протистояти Заходу на Близькому Сході. Більше 

того, співпраця з Іраном поряд із Сирією розглядається Росією як механізм остаточного 

закріплення свого геополітичного впливу на Близькому Сході. Як ми знаємо, РФ свого 

часу підтримувала Іран у його ядерній програмі, а наразі Іран виступає для неї чи не 

головним союзником у підтримці сирійського режиму Б. Асада. Як Москва, так і Тегеран 

мають антиамериканську позицію та зацікавлені у побудові багатополярного 

світопорядку, зокрема й шляхом створення антизахідної коаліції держав, що 

розвиваються. До того ж, Росія та Іран продемонстрували готовність боротьби із Заходом 

на території третіх держав.   

За умов участі в сирійському конфлікті РФ нетривалий час активно 

використовувала іранську військову базу "Шахід Ноже" в Хамадані для своєї військової 

авіації з метою завдання ударів по антиурядових опозиційних військах та частково 

угрупованнях ІДІЛ [819]. Хоча, як відомо, про створення повноцінної російської війкової 

бази в Ірані з персоналом, техніками й авіафахівцями поки не йдеться, оскільки проти 

цього виступає передусім офіційний Тегеран, ураховуючи цілий спектр ускладнень у 

відносинах із Москвою. Більше того, Іран заборонив Росії використовувати летовище в 

Хамадані вже через тиждень після офіційного на те дозволу.    

Фактично ще один геостратегічний трикутник "Москва – Тегеран – Дамаск" почав 

набувати своїх обрисів і надалі може стати стартом формування антиамериканської 
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коаліції на Близькому Сході, а Росія має вельми значні шанси стати провідним гравцем у 

регіоні. Тим паче, ще у 1990-х рр. російські компанії закуповували в Іраці нафту в межах 

програми ООН "Нафта в обмін на продовольство". Росію й Іран також частково об’єднує 

сприйняття ІДІЛ та терористичного угруповання "Джабхат ан-Нусра" як рівнозначної 

загрози в регіоні. Обидві країни, які контролюють частину території Сирії, зацікавлені у 

збереженні режиму Б. Асада – Росія з тих причин, що радикальні джихадисти, які ведуть 

бойові дії проти урядових військ, можуть представляти істотну загрозу для 

пострадянського простору, а тому власне сирійський режим є для Росії запорукою 

відносної стабільності в державі. Тегерану збереження режиму Б. Асада необхідне 

передусім задля уникнення становища "оточеної фортеці" (оскільки Іран фактично не має 

союзників на Близькому Сході). М. Кожанов вважає, що у разі падіння Б. Асада 

домінування "Хезболи" в Лівані та шиїтів в Іраці буде підірвано, що тим самим знизить 

вплив Тегерану на Близькому Сході. Водночас, Іран виступає за створення своєрідного 

"ланцюга опору" (за рахунок Сирії, Лівану, Іраку та Ємену) проти держав, які нібито 

прагнуть нівелювати його вплив на Близькому Сході. Ідеться насамперед про Саудівську 

Аравію, Катар і Туреччину [340]. Саме тому Росія й Іран вбачають кінцевою своєю метою 

в Сирії повернення Б. Асаду повного контролю хоча б над більшою частиною території 

країни, проте втіленню такого сценарію заважає брак ресурсів усіх трьох сторін.  

Однак, російська багаторівнева тактика не дозволяє говорити про виникнення 

повноцінної геостратегічної осі "Іран – Росія", оскільки це, на думку того ж таки 

М. Кожанова, не вигідно передусім самій Росії, тому що союз із шиїтським Іраном зіграє 

на руку тим, хто прагне виставити РФ ворогом сунітів, що ослабить її позиції як у регіоні 

загалом, так і призведе до дестабілізації мусульманських (сунітських) областей у самій 

Росії [340]. Врешті цим і пояснюється небажання Росії відкрито стати на бік Ірану у його 

суперечці із підтримуваною США Саудівською Аравією. Ці дві країни вже тривалий час 

ведуть геополітичну конкуренцію за лідерство на Близькому Сході та мають кардинально 

протилежну позицію щодо сирійського конфлікту. Також відносно поки що нейтральна 

позиція Москви щодо політики Ірану в Ємені (мається на увазі протистояння між 

шиїтськими повстанцями (хуситами), яких підтримує Тегеран та урядовими військами) 

лише зайвий раз підкреслює, що РФ досить обережно вибудовує зближення з Іраном на 

Близькому сході, а тому говорити про союзницькі відносини сторін наразі не приходиться. 

У свою чергу співпрацюючи в Ємені (політична ситуація в цій країні є фактично 

аналогічна тій, що склалася в Сирії) як із законною владою, так і з бунтівниками, РФ 
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визначає для себе потенційне поле власного геополітичного маневру, що вкотре засвідчує 

про амбіції Москви повернути на Близькому Сході присутність, подібну тій, яку мав свого 

часу СРСР, зокрема й у Ємені [339].    

Зі свого боку, як відмічають білоруські експерти з неурядової організації "Центр 

стратегічних і зовнішньополітичних досліджень" – А. Сівіцький і Ю. Царик, Ірану варто 

остерігатися надмірних ілюзій щодо зближення з РФ, яка в цій грі може просувати 

геостратегію формування паралельної коаліції із Саудівською Аравією та Ізраїлем. До 

того ж Москва, як уже йшлося, зацікавлена в підтримці перманентної конфліктності у 

Близькосхідному регіоні та може в будь-який момент використати Іран як розмінну 

монету чи козир в угодах із США. У такому випадку Ірану варто моніторити подальшу 

дестабілізацію на північно-східних рубежах його кордонів – у Туркменістані й 

Афганістані. Також застереженням для Ірану може бути проведення цілковито незалежної 

політики зближення Москви з урядом Б. Асада часто без участі Тегерану [782]. Зі свого 

боку Іран також веде подвійну гру у відносинах із Москвою, оскільки у квітні 2017 р. 

Тегеран, незважаючи на попередні домовленості, відхилив можливості підписання 

контракту з Росією про освоєння її корпораціями 11 іранських нафтових родовищ, 

заблокувавши тим самим доступ РФ до своїх енергоресурсів [754].   

Відносини Росії та Туреччини в останню чверть століття відзначалися відносною 

стабільністю, насамперед через курдський фактор, який змушує уникати Анкару 

погіршення стосунків із Москвою. Адже саме "курдська карта", як вважає автор, може 

потенційно стати чи не головним важелем геополітичного тиску Росії на Туреччину. Так, 

РФ має можливість розіграти "курдську карту" у стосунках з Анкарою у разі їх 

погіршення (на кшталт випадку зі збиттям російського літака Су-24, що вторгнувся до 

турецького повітряного простору) через надання політичної підтримки курдам з метою 

дестабілізації внутрішньої ситуації в Туреччині. До того ж на тлі референдуму про 

незалежність іракського Курдистану у 2017 р. "Роснефть" підписала з регіональним 

урядом Курдистану угоду на 400 млн дол відносно проведення бурових робіт в регіоні, 

що лише зайвий раз свідчить про вибудовування Росією стратегії відносин з курдським 

народом задля можливого стримування Туреччини.   

Як відомо, Росія та Туреччина є активними суперниками в Чорноморському басейні 

та на Кавказі. Виходячи з цього, Росії вигідні партнерські стосунки з Анкарою також через 

те, що Туреччина потенційно може посилювати свій вплив у Закавказзі через зміцнення 

зв’язків із такими країнами, як Азербайджан та США. Варто додати, що свого часу 
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головними лобістами проекту газогону "Набукко"44 , як і газопроводу "Баку – Тбілісі – 

Ерзурум", були США та Туреччина, які для РФ стали конкурентами у боротьбі за 

встановлення контролю над енергетикою європейського та пострадянського простору 

[822, с. 239–240].    

Тож простежуємо таку собі геополітичну взаємозалежність двох постімперських 

держав, інтереси яких більшою мірою поки збігаються як на Близькому Сході, так і в 

Європі у контексті координації енергетичної політики на ринках ЄС. Після краху у 2014 р. 

російського проекту газопроводу "Південний потік" (South Stream) Москва з Анкарою 

розпочали реалізацію побудови газогону "Турецький потік", який буде проходити по дну 

Чорного моря до європейської частини Туреччини й далі територією Греції до країн 

південної Європи. РФ надто зацікавлена в цій газовій угоді з тим, щоби випередити Іран, 

який поряд із центральноазійськими країнами (такими як Азербайджан і Туркменістан) 

також може бути активним конкурентом РФ у постачанні природного газу територією 

Туреччини до Європи завдяки відкритому у 2018 р. Трансанатолійському (ТАНАП) та 

проектованому Трансадріатичному (ТАП) газопроводу. Дані газогони, за словами 

українського експерта С. Корсунського, у рамках так званого Південного газового 

коридору, покликані забезпечити постачання центральноазійського та близькосхідного 

блакитного палива до Греції, Албанії та Італії, а в перспективі й до інших європейських 

країн через відгалуження в Болгарію [436].    

Утім, як нам відомо, поки незрозумілою залишається ресурсна база 

наповнюваності даного газогону, оскільки обсяги природного газу Азербайджану з 

родовища Шах Деніз є недостатніми для повноцінної експлуатації ТАНАП (газогін 

"Баку – Тбілісі – Ерзурум", спрямований передусім на постачання газу до Туреччини), 

постачанню газу через Туркменістан заважає невизначеність правого статусу 

Каспійського моря, а транзитне надходження блакитного палива із Ірану, Іраку та Катару 

блоковане громадянською війною в Сирії.    

РФ зацікавлена у просуванні своїх енергетичних проектів у бік Європи за 

підтримки Анкари як стратегічного транзитера. Політика Туреччини цілком вписується в 

євразійську стратегію Росії, а власне претензії Туреччини на регіональне лідерство у 

Близькосхідному регіоні в перспективі звісно ж будуть узгоджуватися з Москвою. Зі свого 

                                                 
44Нереалізований Заходом проект магістрального газопроводу завдовжки 3,3 тис. км в обхід Росії з 

ЦА до країн ЄС, насамперед Австрії та Німеччини. Проектна потужність передбачалася на рівні 

26–32 млрд м3 газу на рік.    
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боку РФ висловила готовність підтримати Туреччину в курдському питанні у випадку, 

якщо та погодиться переглянути свою позицію щодо Сирії, оскільки як відомо, Анкара не 

підтримує режим Б. Асада [436].  

Між іншим "Турецький потік" разом із "Блакитним потоком" слугуватиме у якості 

засобу остаточної цементації енергетичного впливу Москви на Анкару та "сприятиме" її 

поступливості в енергетичних торгах із Європою. Проект, у разі реалізації побудови 

чотирьох ліній, передбачає постачання до Європи 63 млрд м3 газу – 14 із яких буде 

поставлено Туреччині за зниженою ціною, хоча й знижка ця є досить символічною – лише 

6 % порівняно з ринковою ціною для Європи [436]. Однак, на його ж думку, проект 

спільного будівництва газопроводу "Турецький потік" навряд чи буде зреалізований у 

повній мірі (з уведенням в дію всіх ліній), на тлі стагнації російської економіки та санкцій, 

які до того ж передбачають припинення постачання технологій та обладнання в 

нафтогазовій сфері [437]. Вважаємо, що "Турецький потік" як конкурентний проект 

Південному газовому коридору є водночас і засобом енергетичного тиску на Європу. 

Останній реалізується Москвою також задля можливих поступок щодо імплементації 

Третього енергопакету (регламентує надання "Газпрому" 50 % постачання газу через 

газопроводи інших власників) та розширення "Північного потоку".      

Щодо використання атомної енергетики у якості засобу впливу на Туреччину, то РФ, 

як відомо, залучилася до програми будівництва АЕС "Аккую", що матиме чотири 

енергоблоки російської конструкції, з метою розширення спектра "добрих послуг" Анкарі 

у сфері енергетики. Договір щодо реалізації будівництва АЕС між РФ і Туреччиною було 

укладено ще у 2010 р., а роботи в цьому напрямі розпочалися лише у 2016 р. Однак даний 

проект не позбавлений низки проблем, зокрема таких, як відсутність екологічного 

обґрунтування, питання постачання та зберігання ядерного палива [543]. Все ж варто 

додати, що обсяг торгівлі РФ з Туреччиною знаходиться на рівні понад 21 млрд дол та має 

тенденцію до зростання. Як відомо, Туреччина є другим за розміром ринком збуту 

російського газу після Німеччини, а частка російських енергоносіїв у їх імпорті 

Туреччиною складає нині близько 60 %. При цьому, "м’якими" важелями впливу РФ на 

Туреччину залишаються насьогодні російські туристи, що формують додатковий дохід 

Анкари, оскільки ця країна залишається чи не найпопулярнішим місцем відпочинку для 

росіян. Важливе значення для Туреччини мають також російські будівельні, інженерні та 

авіаційні послуги.    
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Водночас, обидві сторони декларують підтримку боротьби з тероризмом. Ще в 

1996 р. було укладено російсько-турецький меморандум про спільну боротьбу з 

тероризмом, а у 1999 р. підписано Декларацію про боротьбу з тероризмом [284]. Москва 

недвозначно натякала Анкарі на спільні інтереси не тільки в питанні боротьби з ІДІЛ, а й 

у стримуванні курдських угруповань, які активно діють уздовж усього турецько-

сирійського кордону. Саме тому, попри підтримку Анкарою опозиційних сил у Сирії, 

збереження територіальної цілісності останньої є для Туреччини не менш важливим 

завданням національної безпеки, аніж боротьба з курдськими бойовиками всередині 

країни. Адже допомога сирійським курдам з боку Вашингтона, які визнані Туреччиною 

терористичними організаціями, залишається нині каменем спотикання у турецько-

американських відносинах [434].   

Проте, більш тісна співпраця Туреччини із Росією може в перспективі призвести до 

послаблення південного флангу НАТО, що тим самим грає на руку РФ. Також зближення 

Туреччини з Росією дало додаткову можливість останній продемонструвати свою 

незалежність від політики США та ЄС на фоні різкого погіршення відносин Анкари з 

Вашингтоном [540]. Загалом же, як вважає автор, Туреччина на тлі втрати надій щодо 

повноправного набуття членства в ЄС у 2015 р. не виключала навіть можливості 

приєднання до ЄАЕС та ШОС. Разом з тим, Анкара дедалі активніше виявляє 

партнерську зацікавленість в Ірані та Росії як геополітичних центрах, убудованих у 

структуру багатополярного світу. Політичні еліти Туреччини сприймають Іран як 

потужного лідера Близького Сходу, а Росію – пострадянського простору.   

Візит Р. Ердогана до Росії в серпні 2016 р. ознаменував новий етап ситуативного 

зближення Росії з Туреччиною після зазначеного інциденту зі збитим російським 

винищувачем над її територією. У той час, як відносини Москви й Анкари повернулися в 

партнерське русло, стосунки Анкари та Вашингтона, навпаки, зіпсувалися, що тим самим 

грає на руку Росії, яка намагається формувати антизахідну коаліцію. Утім таке зближення 

двох авторитарних країн навряд чи можна розцінювати як формування стратегічного 

антизахідного тандему, а тому його варто радше розуміти як створення тактичного 

ситуативного союзу [892]. Особливо відчутними стали розбіжності Москви й Анкари 

щодо Сирії після нанесення ракетного удару США по одній з авіабаз сирійських урядових 

військ у відповідь на застосування хімічної зброї проти мирного населення. На тлі цих 

подій Туреччина закликала Росію переглянути свою позицію щодо подальшої підтримки 
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режиму Б. Асада. Також Туреччина, як зазначалося, не визнала анексії Криму Росією та, 

більше того, має намір захищати своїх співвітчизників (кримських татар) на півострові.    

Загалом же, судячи з дій В. Путіна, що полягають у військовій підтримці режиму 

Б. Асада, координації геополітичних дій із Туреччиною та використанні військової бази в 

Ірані, російський лідер планує сприяти вибудовуванню близькосхідної геостратегічної осі 

"Анкара – Дамаск – Тегеран" із ситуативним примиканням до неї РФ, що мало б остаточно 

забезпечити закріплення присутності Росії на Близькому Сході. Про це, зокрема, може 

свідчити нарада у Сочі, що проходила у листопаді 2017 р. між В. Путіним, Б. Асадом та 

лідерами Туреччини й Ірану – Р. Ердоганом та Х. Рухані відповідно. Також РФ і 

Туреччина підписали контракт на постачання Анкарі новітніх зенітно-ракетних систем С-

400, яке розпочалося у 2018 р. Саме військово-політичне зближення між ключовими 

геополітичними центрами регіону – Туреччиною та Іраном може стати одним із кроків до 

створення військо-політичного союзу близькосхідних країн. Загалом, у 

середньотерміновій перспективі, В. Путін може розпочати формування антизахідної 

коаліції, до якої мають увійти Іран, Ірак, Лівія (хоча вона й представляє наразі 

кавазідержавний конгломерат нестабільності), Сирія, Єгипет, Російська Федерація та 

можливо Азербайджан, якого РФ також прагне бачити у цій групі держав, передусім 

поряд з Туреччиною [562].    

Все ж таки варто узагальнити, що за відсутності належних ресурсів, засобів та 

механізмів впливу, РФ вдається до дестабілізації ситуації в регіоні, як це має місце у 

випадку з її участю у сирійському конфлікті.   

Реалізуючи одразу кілька стратегічних сценаріїв та цілей участі у сирійському 

конфлікті, Росія:    

– під виглядом боротьби з ІДІЛ підтримує режим Б. Асада як свого союзника на 

Близькому Сході та сприяє йому у боротьбі з опозиційними силами;  

– намагається відволікати увагу світу від проблеми анексії Криму та вторгнення на 

південний схід;  

– через створення умов для нарощування протистояння сторін має на меті 

мінімізувати можливості близькосхідних країн постачати енергоресурси територією Сирії 

через Південний газовий коридор й далі до ЄС, оскільки це у майбутньому підірве 

монопольне становище "Газпрому" в Європі.   
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– підтримує перманентну нестабільність в Сирії задля збільшення потоку біженців 

до ЄС з подальшою метою розпалювання там кризи через зростання націоналістичних 

настроїв та подальшої руйнації європейської інтеграційної єдності.  

Також Росія, навіть демонструючи наміри створити коаліцію в регіоні з такими 

потужними гравцями як Іран та Туреччина, має паралельно стратегію тиску та 

дестабілізації цих країн: через розіграш "курдської карти" – у випадку з Туреччиною, а 

також через посилення військової співпраці з урядом Ємену, якому через підтримку 

шиїтських повстанців протистоїть Іран. Тож за нашими прогнозами ключовим наслідком 

наростання боротьби за регіональне лідерство на Близькому Сході між Іраном, 

Туреччиною та Саудівською Аравією, а також боротьби за встановлення й збереження 

впливу в регіоні між РФ та США буде подальша його дестабілізація. Про це зокрема 

свідчить сирійська криза, механізмів виходу з якої поки що не створено.   

Назагал автор висуває твердження, що стратегія Росії відносно повернення собі 

впливу на Близькому Сході на тому рівні, який мав СРСР, попри певні тактичні переваги 

через входження в сирійський конфлікт, не виправдовується та у недалекій перспективі 

зазнає краху передусім через поширення нестабільності в регіоні й підтримку 

збанкрутілого режиму Б. Асада, що передусім унеможливлює врегулювання сирійського 

конфлікту за такого стану речей. Адже така політика зрештою не додає популярності Росії, 

ще більше зумовлюючи її ізоляцію, введення нових санкцій та не знаходить підтримки її 

політики як у більшості країн Близькосхідного регіону, так і на міжнародній арені загалом.   

Авторською рекомендацією є те, що за існуючих обставин на Близькому Сході, 

зазначеним глобальним та регіональним гравцям, що демонструють там свою 

присутність, варто відкинути свої геополітичні амбіції відносно встановлення гегемонії в 

регіоні, а також розвивати налагодження й підтримку конструктивного діалогу задля 

зниження кризового стану напруженості в Сирії з подальшим врегулюванням конфлікту 

в цій країні. У разі небажання Росії змінити геостратегію подвійної гри як в Сирії, так і в 

регіоні загалом, США та їх союзникам, що несуть колективну відповідальність за 

безпековий стан на Близькому Сході, варто посилити санкційну політику проти Москви. 

Адже виходячи зі стратегії, якої дотримується Росія в даному регіоні, можна судити, що 

вона найменш зацікавлена у швидкому врегулюванні ситуації в Сирії. Відповідна жорстка 

політика США має зберігатися й щодо Ірану, який разом з РФ підтримує збанкрутілий 

режим Б. Асада. Згідно нашого аналізу, з метою збереження Сирії у якості цілісної 

держави, найоптимальнішим сценарієм для неї може бути координація дій всіх 
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глобальних та регіональних гравців у сприянні формування перехідного уряду в Дамаску 

після остаточного очищення території країни від залишків ІДІЛ та інших радикальних сил. 

Не варто виключати при цьому також і сценарію встановлення тимчасового 

секторального контролю над територією Сирії до проведення демократичних виборів 

(передусім через створення демілітаризованих зон) для підтримки в країні безпеки й 

стабільності, проте без участі РФ.    

Отже, Росія намагається повернути свій вплив на Близькому Сході, еквівалентний 

тому, що мав Радянський Союз. У контексті багатоцільової геостратегії РФ останнім 

часом під приводом боротьби з ІДІЛ вдалася до відкритої підтримки авторитарного 

режиму Б. Асада в Сирії, який протистоїть антиурядовій опозиції. РФ обережно розвиває 

відносини із провідними країнами Близького Сходу задля забезпечення реалізації своєї 

геостратегії в регіоні через формування регіонального трикутника "Росія – Іран – 

Туреччина", а також у віддаленій перспективі має на меті сформувати антизахідну 

коаліцію на Близькому Сході. Утім, за недостатності силових ресурсів та відсутності 

важелів "м’якого впливу" на Близькому Сході, реалізувати РФ власну стратегію щодо 

поширення тут свого впливу у повній мірі навряд чи вдасться. Більше того, Іран, 

Туреччина та Саудівська Аравія ведуть власну незалежну політику на Близькому Сході, 

яка є передусім боротьбою за регіональне лідерство, що лише ускладнить поширення 

російського впливу в регіоні. Врешті геостратегія Росії, що базується на дестабілізації 

Близькосхідного регіону не створює позитивного іміджу Росії, ще більше зумовлюючи її 

ізоляцію, та не знаходить підтримки її політики як у більшості країн Близькосхідного 

регіону, так і на міжнародній арені загалом.   

 

4.4. Азійсько-тихоокеанський, африканський та латиноамериканський 

регіони як об’єкти геостратегії Росії   

 

За умов визначення Росією з початку 1990-х рр. західного вектора зовнішньої 

політики як пріоритетного, її відносини на той час із такими провідними геополітичними 

центрами АТР, як Китай та Японія були другорядними. До того ж нове керівництво, у 

якому превалювали атлантисти, не мало чіткої азійської стратегії. Проте завищені 

очікування на масштабну допомогу від Заходу стали однією з причин того, що Росія 

невдовзі змушена була коригувати свою зовнішньополітичну діяльність. Зрештою, вона 

почала трансформувати свою геостратегію в бік подолання беззастережної 
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проамериканської орієнтації і пошуку нових союзників. Врешті, у контексті коригування 

геостратегії було вирішено відійти від одновекторності та перейти до політики 

забезпечення стратегічного балансу інтересів через багатовекторність – шляхом 

зближення з такими потужними регіональними державами, як Китай та Індія. Насамперед 

варто відзначити, що ключовою метою зближення РФ з Китаєм, а згодом з Індією є 

бажання координації зусиль з протистояння політиці гегемонізму США та її стратегії 

однополярного світу. Відмітимо, що всі три регіональні держави не сприймають 

одноосібного лідерства США та виступають за формування багатополярного 

світопорядку. Проте, така стратегія є домінуючою лише для РФ, тоді як Китай та Індія 

мають поки надто тісні економічні зв’язки зі Сполученими Штатами, а тому надмірне 

загострення стосунків з Вашингтоном для Китаю та Індії наразі видається ірраціональним. 

Можливості РФ залучити країни Африки та Латинської Америки до антизахідної 

мегакоаліції є мінімальними через відсутність адекватного геополітичного проекту та 

слабкість ресурсної бази, порівняно з тією, що володів СРСР.   

Уже починаючи з середини 1990-х рр., поступово відбувалося усвідомлення 

актуалізації східного геостратегічного вектора, зокрема й на тлі війни в Таджикистані. 

Зрештою, наприкінці 1998 р. тодішній прем’єр-міністр РФ Є. Примаков обґрунтував 

політику формування геостратегічного трикутника "Росія – Індія – Китай" (РІК) під час 

свого офіційного візиту до Нью-Делі з метою підтримки стабільності та безпеки в Євразії. 

З того часу східна складова зовнішньої політики Росії стала доповненням та навіть 

альтернативою західному геостратегічному вектору. Як зазначає індійський вчений 

Д. Прабху, актуалізація азійського вектора наростала в міру розуміння того, що загрози 

походять саме зі Сходу, зокрема Закавказзя та афганської частини центральноазійського 

"підчерев’я" [676].   

Для Москви зближення із провідними економіками Азії постає як необхідність 

бажаної стратегічної союзницької конфігурації центрів впливу, для яких неприйнятною є 

одноосібна геополітична й геоекономічна гегемонія США. До того ж, конфігурацію 

геополітичних сил "Росія – Індія – Китай" російська вчена Ю. Марєєва наважується 

трактувати як контури майбутнього багатополярного світопорядку [516].   

Помітним успіхом східної політики РФ можна вважати приєднання до АТЕС у 

1998 р., де Росію насамперед цікавить енергетична складова, або, одним словом – експорт 

енергоресурсів. Водночас російська участь в АТЕС є досить символічною, оскільки 

жодних серйозних ініціатив у межах цієї організації Росією запропоновано не було, а її 
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економічні позиції ледь помітні. Так, питома геоекономічна вага РФ в АТР є мінімальною 

і становить там не більше 0,3 % від загальної кількості всіх країн регіону [765]. Тому, 

можна стверджувати, що скоротивши військово-політичний вплив в Азії з розпадом СРСР, 

Росія так і не змогла компенсувати його за рахунок політико-економічних інструментів, 

головним чином через відсутність фінансових можливостей і нездатність залучити 

інвестиції для розвитку Сибіру та Далекого Сходу, які переживають наразі економічний 

колапс.    

Ситуативний геостратегічний трикутник у разі його можливого оформлення в свою 

чергу може охоплювати дві геополітичні осі "Росія – Індія" та "Росія – Китай". Нині 

актуалізовано дискурс серед представників експертних і політичних кіл щодо російсько-

китайського зближення аж до формування військово-політичного союзу з метою 

балансування геополітичних амбіцій США. Підставою тому є, на перший погляд, 

схожість політичних і культурних систем в організації обох держав. Як зазначають 

американські аналітики М. Берроуз та Р. Меннінг, в обох державах культивують 

націоналізм, заснований на історичній і національно-культурній специфіці, тобто 

конфуціанстві та російському православ’ї. Зрештою, Пекін і Москва дотримуються 

моделі авторитарного капіталізму на противагу так званому "Вашингтонському 

консенсусу" [35].  

В основоположних документах констатовано, що збіг інтересів Росії та Китаю з 

приводу ключових питань світової політики є однією з базових опор регіональної та 

глобальної стабільності, а також те, що Росія буде посилювати стратегічне партнерство із 

цією державою у всіх сферах на основі дотичності принципових підходів до ключових 

питань світової політики [423]. Також Китай, як і Росія, має незначну кількість союзників, 

нестачу яких Пекін може компенсувати саме за рахунок РФ як ядерної наддержави, що 

дало б змогу певною мірою вирівняти геополітичну асиметричність КНР перед США.   

Першим серйозним кроком до зближення РФ і КНР в умовах постбіполярного світу 

стала заява у 1996 р. про стратегічне партнерство між Москвою та Пекіном, що мало 

базуватися на поглибленій співпраці [266, с. 37]. Примітно, що Китай загалом не 

підтримав уведення санкцій проти РФ коаліцією західних держав, під час агресивної 

політики у Грузії та Україні, засилаючись на дотримання нейтралітету. Разом із тим, КНР 

у 2014 р. утрималася під час голосування у Генеральній Асамблеї ООН щодо засудження 

анексії Криму переважно через те, щоби не псувати стратегічні двосторонні стосунки з 

Росією, зокрема й у межах БРІКС [418].     
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Серйозним пунктом російсько-китайського діалогу стало укладання в липні 2001 р. 

Договору про добросусідство, дружбу та співпрацю, розрахованого на 20 років, який 

передбачає мирний характер двосторонньої співпраці, що жодним чином не спрямована 

проти третьої сторони. Тим самим Договір підтверджував відсутність територіальних 

претензій сторін [194].   

Динаміка співпраці між Росією та Китаєм вселяє в її керівництво обережний 

оптимізм. Росія, як відомо, з 1991 р. постачає КНР високотехнологічне озброєння, 

зокрема винищувачі, виробництво яких Китай налагодив самостійно на основі переданої 

Росією технічної документації. Примітним є те, що у 2015 р. РФ уклала договір із КНР на 

постачання новітніх зенітно-ракетних систем С-400 до 2020 р. на суму понад 2 млрд дол. 

Росія тим самим сприяє зміцненню геополітичного статусу Китаю як в Південно-Східній 

Азії, так і на світовій арені загалом, насамперед через посилення військового інструменту. 

Знаковим аспектом, як відзначає японський експерт Б. Охара, є також регулярне 

проведення російсько-китайських військових навчань поблизу Центральної Росії, 

Центральної Азії у Середземному, Південно-Китайському та Японському морях, зокрема 

з метою геополітичного тиску на ЄС і США [619]. Проведення Росією наймасштабніших 

навчань з часів холодної війни – "Схід-2018" (подібні військові маневри були проведені 

СРСР у 1981 р.), під час яких відпрацьовувався сценарій масштабного військового 

конфлікту та було залучено біля 300 тис. військових, відбувалося також за участю Китаю 

та Монголії.  

Як зазначає британська дослідниця Ф. Гілл, РФ прагне поступово диверсифікувати 

видобування та постачання своїх енергоресурсів до АТР, оскільки споживання російських 

вуглеводнів в ЄС дедалі буде скорочуватися в міру впровадження енергозберігаючих 

технологій та розширення присутності США на європейському енергоринку, тоді як у 

вказаному регіоні швидко зростатиме. Наразі Росія є одним із провідних постачальників 

енергоресурсів, переважно нафти, до Китаю, як найбільшого споживача енергоресурсів в 

АТР. Ще в 1997 р. між Москвою та Пекіном було підписано проект щодо постачання 

природного газу до Китаю з родовищ поблизу Іркутська через Монголію [1154, p. 32].   

Надзвичайно важливим для Росії у 2014 р. став початок реалізації проекту газогону 

"Сила Сибіру" щодо постачання блакитного палива до Китаю, вартість якого оцінюють 

на рівні 55 млрд дол. Згідно з контрактом, укладеним між російським монополістом 

"Газпромом" і китайським "CNPC" передбачається забезпечення щорічного постачання 

російського газу в обсязі 38 млрд м3 упродовж 30 років на суму 400 млрд дол [682]. 
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(Додаток Х, рис. 1). Проте китайський вчений Ю Бін, пропонує звернути увагу на високу 

вартість проекту "Сила Сибіру" та його низьку рентабельність, загалом зумовлену його 

довжиною, а також тим, що більшість газової видобувної промисловості РФ зосереджено 

в північно-західній частині Російської держави [1364]. До того ж, внаслідок накладених 

санкцій в енергетичній сфері Росії самостійно буде дедалі важче освоювати нові 

нафтогазові родовища без належних іноземних технологій та інвестицій. Зрештою, як 

вважає американський дослідник К. Густафсон, низька ціна (порівняно з європейською), 

яку імперативно встановив Пекін на російський газ додатково знижує рентабельність 

даного газопроводу, адже за прогнозами експертів середня вартість блакитного палива з 

РФ для КНР становитиме не більше ніж 270 дол за 1 тис. м3 [1144].   

Пекін, насамперед, зацікавлений у дешевих російських енергоресурсах, на які буде 

диктувати свої цінові умови як реципієнт, а не РФ, як власниця енергоресурсів. Зважаючи 

на це, у зазначеному випадку саме Китай буде визначати ціну на російський газ [113]. До 

того ж, Китай свого часу збирався фінансувати лінію газопроводу "Сила Сибіру" спільно 

з Росією, проте вже в жовтні 2014 р. офіційний Пекін відмовився вкладати необхідні 

кошти. Далі російська сторона взяла на себе зобов’язання забезпечити інфраструктуру 

для видобування, переробки, зберігання газу та його транспортування до кордонів КНР 

[436].   

Виходячи з цього автор вважає, що при врахуванні всіх згаданих факторів та 

експертних оцінок, газопровід "Сила Сибіру" викликає сумніви щодо його рентабельності, 

котрий для "Газпрому" є цілковито збитковим проектом, у якому геополітичні інтереси 

Росії превалюють над економічними [369]. Тому, навіть до середини 2030-х рр. 

зазначений газопровід навряд чи досягне своєї повної потужності. Тож, РФ з тим, щоб 

підтримувати та розвивати з Китаєм стратегічне партнерство, яке також є сумнівним, 

ладна навіть іти на економічні збитки [362].     

Паралельно на економічному фронті лунали заяви сторін навіть про можливість 

"зв’язати" проект "Один пояс, один шлях" та ЄАЕС у межах "Транс-Євразійського поясу 

розвитку" (через російську Транссибірську та Байкало-Амурську магістралі) з тим, щоб 

повністю інтегрувати Велику Євразію. Про це зокрема говорив очільник акціонерного 

товариства "Російської залізниці" В. Якунін на відкритті Десятого Шанхайського форуму 

в березні 2015 р. Російські експерти висловлюють позицію, що така стратегія надасть 

можливість РФ збільшити торгову частку Азії з тодішніх (на 2015) 26 % до 40 % [1364].   
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Тож, втративши надію інтегруватися в західні інститути, Росія повернулася на 

традиційні позиції євразійської держави і змістила тим самим геополітичну вісь Євразії 

на схід. Загалом підставою для формування союзницьких відносини у межах 

тристороннього формату "Москва – Пекін – Делі" є перетин їхніх стратегій у точці 

несприйняття гегемонізму вестернізації на чолі із США та багатьох ключових питань 

забезпечення міжнародної стабільності та безпеки. Звідси задля зміцнення партнерства з 

Китаєм режим В. Путіна спирається на ідеологічне протистояння із Заходом. У свою 

чергу, для Китаю є неприйнятним розширення присутності США в АТР приблизно так, 

як і для Росії на пострадянському просторі. Прикладом того є оформлення бачення 

майбутнього світоустрою, виражене в російсько-китайських деклараціях: "Про 

багатополярний світ і формування нового міжнародного порядку" (1997) та "Про 

міжнародний порядок у ХХІ ст." (2005), а також спільній заяві "Про новий етап відносин 

всеосяжної і стратегічної взаємодії" (2014). Більше того, подальшому зближенню Москви 

з Пекіном може сприяти оголошення Д. Трампом у грудні 2017 р. стратегії нацбезпеки 

США, де Росія та Китай названі новими геополітичними суперниками Сполучених 

Штатів, які піддають сумніву їх геополітичні переваги.   

Водночас у низці конфліктів інтереси Росії та Китаю значною мірою 

переплітаються. Приміром, салафітські угруповання на Близькому Сході можуть 

потенційно представляти загрозу національній безпеці як Росії, так і Китаю, а тому обидві 

сторони зацікавлені в підтримці та веденні проти них спільної боротьби разом із Заходом. 

Іншими словами, на думку американських експертів, зокрема таких, як асоційований член 

Центру нової американської безпеки Дж. Стоукс, надмірний тиск США на Росію у 

відповідь на її дії на пострадянському просторі, призведе лише до зміцнення союзного 

тандему з Китаєм [1329]. В той же час, як наголошує британський експерт Дж. Андерліні, 

гонконгська "Революція парасольок" 2014 р. була розцінена в РФ як чергова "кольорова" 

революція, організована США у країнах, що опонують побудові Pax Americana. Російська 

делегація, що перебувала на той час у Китаї, спробувала провести паралелі з подібними 

революціями, що відбулися в пострадянських країнах, та навіть запропонувала свої "добрі 

послуги" у врегулюванні гонконгської кризи [1063].      

Від самого початку увагу Москви приваблювала динамічність економічного 

розвитку АТР і Китаю зокрема. Потрібно зазначити, що упродовж останніх 20 років 

російсько-китайська торгівля й обсяг китайських інвестицій в економіку Росії значно 

зросли, а на 2011 р. Китай став найбільшим торговим партнером РФ, порівняно з іншими 
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державами. Саме тому, на думку американського експерта Дж. Манкоффа, Пекін 

поступово стає актором, здатним надати відчутний імпульс розвитку російської 

економіки, що перебуває у стані стагнації [1222, p. 75]. Так, упродовж 1991–2014 рр. 

торговий обіг між РФ і КНР збільшився із 5 до 90 млрд дол, а рівень інвестицій Китаю в 

російську економіку зріс на 80 % (Додаток Х, рис. 2). Для порівняння, торговий обіг 

Китаю та США у 2015 р. дорівнював 558 млрд дол, Китаю і ЄС – 564 млрд дол, а Китаю 

й Росії на цей рік скоротився зі 100 до 64 млрд дол [350]. Загалом же за рейтингом 

товарообігу Росія для Китаю займає місце лише у другому десятку торговельних 

партнерів.   

З виникненням кризи довкола України і послабленням західного вектора у 2014 р., 

зацікавленість Росії в китайському ринку та китайських фінансах трансформувалась в 

економічну необхідність, оскільки Росія була позбавлена тоді альтернативи [1006]. За 

словами американського політолога Н. Роубіні, Росія гостро потребує китайських 

кредитів, які вона не може отримувати від Заходу через уведені ним санкції. При тому, що 

Пекін явно не підтримав жодної російської геополітичної авантюри, він усе ж погодився 

на виділення кредитної лінії в розмірі 150 млрд юанів (24 млрд дол) російським банкам 

як своєрідної компенсації за укладання угоди на постачання природного газу з Росії за 

прийнятною для КНР ціною. Усе це може засвідчувати наростання економічної та 

фінансової залежності Росії від Китаю [1327]. Погоджуємося із висновком російського 

експерта М. Братерського, який наголошує, що така ситуація дає підстави для твердження 

про виражену слабкість східного геоекономічного вектора, а радикально переорієнтувати 

свою торгівлю Росії з європейського напряму в бік Китаю, обсяг якої у п’ять разів вищий 

порівняно з КНР, буде вкрай складно [56, с. 277].    

Виходячи із зазначеного, підвереджуємо хибність посилення східного 

геостратегічного вектора РФ за рахунок фактичного згортання західного вектора 

російської стратегії взаємин. По-перше, Китай навряд чи замістить Захід у імпорті 

високотехнологічної продукції, передусім у оборонній сфері та сфері енергетики. По-

друге, диверсифікувати постачання енергоресурсів за рахунок китайського ринку навіть 

у середньотерміновій перспективі Росії навряд чи вдасться, передусім через 

нерентабельність побудови газогонів до Китаю, який до того ж фактично диктує Москві 

ціни на газ. По-третє, через посилення кредитування російської економіки Китаєм, РФ 

автоматично лише посилюватиме фінансову залежність від Пекіну, якого знову ж таки 

цікавлять передусім дешева російська сировинна продукція. По-четверте, посилення 
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східного геостратегічного вектора РФ суперечить ключовому імперативу її стратегії 

"третього шляху" – рівновіддаленості як від Сходу, так і від Заходу.    

Загалом, на думку автора, Китай не є для Росії стратегічним партнером у 

класичному розумінні. Варто нагадати, що після візиту американського президента 

Р. Ніксона в КНР у 1972 р. США займають одне із провідних місць у китайській зовнішній 

політиці та торговельно-економічних зв’язках. За нинішніх геополітичних обставин Росія 

та Китай не створять військового блоку для протистояння із США, хоча б тому, що, як уже 

йшлося, КНР і Сполучені Штати поки відчувають взаємозалежність у своїх відносинах 

(нехай і після фактичного початку між ними торговельної війни), передусім в економічній 

площині. Більше того, саме Китай надто зацікавлений у імпорті високотехнологічної 

продукції із США, а тому навряд чи піде на відверто різке загострення в політичних чи 

торговельно-економічних відносинах з Вашингтоном навіть за існуючих умов введення 

ним додаткових митних зборів на цілий спектр китайських товарів. Саме тому Росія не в 

змозі розіграти "китайську карту" проти США на кшталт тієї, що була розіграна 

Вашингтоном у 1970-х рр. проти СРСР. Однак цілком імовірно, що США зі свого боку 

можуть вдатися до сценарію використання стратегії Р. Ніксона, але у протистоянні з 

Китаєм (за рахунок РФ чи інших потужних регіональних гравців), який адміністрація 

Д. Трампа визначила також як одну з головних загроз безпеці й інтересам США.   

Зрештою, на думку китайської політичної та громадської діячки Фу Ін, ідея "осі 

авторитаризму", здатної перекроїти світовий порядок, не враховує того, що Китай і Росія 

багато в чому є переважно конкурентами аніж партнерами, особливо на пострадянському 

просторі. Враховуючи це, такий тандем усе ж не буде трансформований на повноцінний 

антизахідний альянс, навіть попри те, що участь Росії у конфліктах в Україні та Сирії не 

призвела до напруженості чи розриву відносин між Пекіном і Москвою [1362].   

Варто погодитися з американським експертом з питань Південно-Східної Азії 

Дж. Пейном, що вплив США в Євразії слабшає через невдалу воєнну операцію в 

Афганістані та недалекоглядну політику кабінету Б. Обами на Близькому Сході [1265]. В 

той же час, синхронно можна констатувати і послаблення політики впливу Росії в Євразії 

через поступове її витіснення Китаєм із ЦА.    

Однак, цілком можливий сценарій реального поглиблення стратегічного 

партнерства Китаю з РФ. Останнє здебільшого пов’язано із залежністю Китаю в 

торговельних відносинах із Євросоюзом, які поки що забезпечують переважно морські 

комунікаційні шляхи, а в разі подальшого загострення стосунків із США, цілком імовірно, 
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що Вашингтон може вдатися до блокування морських маршрутів. Зважаючи на це, як 

зазначає український науковець та експерт з питань політичних процесів Сходу 

В. Константінов, Росія може розглядатися Китаєм як сухопутна альтернатива транзитного 

сполучення з ЄС у межах проекту "Один пояс, один шлях" завдяки використанню 

Транссибірської магістралі [418].    

В той же час, на думку американського експерта Дж. Стоукса, за такої геополітичної 

ситуації США можуть розіграти вже "російську карту" задля балансування сил із Китаєм. 

Запустивши подібну геополітичну гру, Вашингтон має піти на стратегічне партнерство з 

Москвою у протистоянні з Китаєм та ІДІЛ [1328]. Однак Росія, зі свого боку, навряд чи 

піде на руйнування партнерського зближення з Китаєм заради ситуативної коаліції зі 

Сполученими Штатами, рівень недовіри до яких у РФ надто високий на тлі перманентної 

нестабільності їх взаємин. Зрештою, вимальовується ще один геополітичний 

"нерівнобедрений трикутник" "Китай – Росія – США" де, за висловом китайської 

політичної діячки Фу Ін, найбільша відстань розділяє Вашингтон та Москву [1362].    

Пекін, у свою чергу, занепокоєний потенційними територіальними претензіями з 

боку сусідів щодо своїх східних територій, а також акваторії Південно-Китайського моря. 

Китай, за такого геостратегічного розкладу, тим часом будує власну Велику Євразію 

(геоекономічну вісь "Захід – Євразія") – від Південно-Китайського моря через ЦА в 

Європу45. Росія зі свого боку, звісно ж, намагається дотримуватися нейтралітету в питанні 

розширення впливу КНР у Південно-Китайському морі [445]. Однак за всього здавалося 

б позитиву обраної стратегії зближення Росії та Китаю, окремі експерти з насторогою 

ставляться щодо можливих суперечок довкола Південного Сибіру [767, с. 83]. Адже ще 

російський учений В. Цимбурський наголошував на тому, що Росія боїться залишитися 

наодинці з Китаєм уже впродовж останніх 400 років [949]. Так, Росія має 144 млн 

населення, тоді як у Китаї проживає 1,3 млрд осіб, до того ж їхня кількість постійно 

збільшується. Безпосередньо на китайському боці Амуру – у трьох північно-східних 

прикордонних з Росією провінціях КНР проживає близько 120 млн осіб, у той час, коли 

населення Сибірського федерального округу становить нині близько 19 млн, а 

російського Далекого Сходу – лише 6,3 млн осіб. Тому не виключено, що Китай у 

                                                 
45Більшу частину акваторії Південної-Китайського моря Пекін вважає своєю та активно мілітаризує 

спірні острови при тому, що, окрім Китаю, на них претендують такі держави, як Філіппіни, В’єтнам, 

Бруней, Малайзія, Тайвань.   
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віддаленій перспективі може реалізувати стратегію "м’якого" демографічного 

проникнення до малозаселених російських регіонів та повзучої їх анексії [226, с. 147–149].   

Крім того, як ми знаємо, Китай активно відкриває свої підприємства на території 

РФ, зокрема в областях Південного Сибіру та Далекого Сходу, що вкотре можна розцінити 

не інакше як економічну експансію. Також у Росії зростає занепокоєння, що капіталізація 

російського Далекого Сходу буде в перспективі прив’язана до врегулювання 

територіальних проблем. Усе ж Росія пропагує необхідність соціально-економічного 

розвитку Далекого Сходу, Сибіру та Забайкалля з перспективою їх інтеграції до АТР. 

Адже у країні існує розуміння того, що ослаблення цих регіонів серйозно знижує її 

геополітичну присутність в Азії. Попри те, що небезпека колонізації Китаєм російського 

Південного Сибіру і Далекого Сходу вважаються окремими експертами перебільшеними, 

факт того, що в китайських підручниках з історії частина території РФ позначена як 

споконвічна територія Китаю, зокрема такі райони, як Республіка Алтай, Республіка Тува, 

Приморський край, Сахалінська обл. (без Курильських о-вів), Хабаровський край (без 

його північної частини) та Амурська обл. варто розцінювати не інакше, як неприховані 

територіальні претензії Китаю до Росії у віддаленій перспективі.  

Отже, з розпадом СРСР, Росія та Китай ніби помінялися місцями за рівнем 

можливостей проектування геополітичного впливу, а зміст трансформації їх відносин 

порівняний нині з тим, що мали США та Велика Британія після завершення Другої 

світової війни. Крім того, саме Китай, який не зацікавлений у надмірному 

посиленні/послабленні Росії, зайняв позицію балансира між Заходом і Росією, 

перебравши на себе роль, яку виконував колись Радянський Союз. Цілком можливо, що 

таке геополітичне рокірування у віддаленій перспективі стане причиною перетворення 

Росії на сировинний придаток розвинених далекосхідних економік і призведе до втрати 

суверенітету над окремими територіями та контролю над ресурсами.    

Прикладом тому є те, що окремі китайські та західні політичні аналітики, зокрема 

Дж. Манкофф, вже називають Росію не інакше як "молодшим братом" Китаю, до того ж, 

в оцінках експертів чути про "фінляндизацію" Росії та перетворення її на гігантську 

"чорну діру", або ж лімітрофну зону, затиснену між КНР та ЄС, що розширюється [1222, 

p. 73]. Зокрема, доцент Школи регіональних і міжнародних досліджень Далекосхідного 

федерального університету А. Лукін вважає, що Росія у віддаленій перспективі може 

претендувати у кращому разі на роль "китайської Канади" – величезного сховища 

ресурсів, які вона буде постачати потужному південно-східному сусіду, зберігаючи при 
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цьому формальний суверенітет. За більш негативного сценарію Росія має також ризики 

трансформуватися у васала всередині Китайської євразійської імперії [492].   

Тому надмірний крен Росії в бік Китаю істотно обмежить її можливості 

маневрування між основними глобальними центрами сили [236]. Також не варто 

оптимістично оцінювати китайські декларативні заяви про взаємну підтримку і взаємну 

довіру між КНР та РФ. Водночас, за словами американської вченої Г. Кристофферсен, на 

часі говорити про створення нової біполярної системи, що буде формуватися довкола двох 

наддержав ХХІ ст. – США та Китаю. У межах цієї системи іншим країнам (у тому числі 

й Росії) доведеться вирішувати про подальше входження до однієї із двох коаліцій [451]. 

Крім того, зазначені території характеризуються відсутністю потужних економічних 

районів-кластерів, які б забезпечили генерування торговельних потоків як на Захід, так і 

на Схід, що дозволило б Росії інтегруватися до АТР на рівних умовах [439, с. 224–226]. З 

огляду на вищезазначене, Росія активно зацікавлена в залученні китайського капіталу та 

дешевої робочої сили для розбудови своїх депресивних Далекосхідного та 

Південносибірського районів.  

Тож, Росія, зважаючи на китайську політику "м’якої експансії", зацікавлена в 

розвитку сфери зв’язків з іншими державами Східної Азії, зокрема з В’єтнамом, за умов 

підтримки при цьому на належному рівні двосторонніх стосунків із Пекіном [1068]. 

Побоювання Росії посилення геополітичного впливу Китаю в Євразії та перетворення її 

на "васала" у двосторонніх взаєминах чи ймовірність між ними конфронтації змусили 

Москву балансувати відносини з Пекіном через розвиток взаємин з Індією, Японією, 

Південною Кореєю, В’єтнамом, Малайзією тощо. Для посильного стримування Китаю 

Росія пропонує своє озброєння тим країнами, які занепокоєні китайською експансією в 

Південно-Китайському морі [870, с. 106]. Наприклад, Малайзія в межах військово-

технічної співпраці з Росією, починаючи з 1995 р., закуповує літаки МіГ-29 і Су-30 та 

інше озброєння. Також Росія останнім часом стала чи не головним постачальником зброї 

до В’єтнаму та Лаосу. Додамо, що В’єтнам для Росії є своєрідними воротами до Асоціації 

держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), з якою Москва намагається поглибити свою 

співпрацю.    

Отже, ще раз підкреслюємо, що зміна геостратегічного вектора Росії із західного на 

східний призвела, передусім, до руйнування конструкції відносин із ЄС, базованих на 

газових схемах "Північного" та "Південного" потоків. Така система передбачала обмін 

активами – відкриття РФ для ЄС своєї сировинної бази на знак доступу до роздрібного 
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газового європейського ринку. У разі, якщо знову говорити про східний вектор – то в обмін 

за свою підтримку Китай буде дедалі активніше вимагати від Росії передачі передових 

військових технологій та отримання ліцензій на збирання військової техніки, що тим 

самим може загрожувати вже її національній безпеці. За такої ситуації РФ змушена надалі 

обмежувати постачання Китаю новітніх озброєнь і технологій їхнього виробництва.   

Підтверджує нашу думку й загадана дослідниця К. Гілле, доводячи, що 

геоекономічна переорієнтація Росії на схід є досить умовною, оскільки Захід і Європа є 

для Росії тим цивілізаційним домом, до якого вона може так чи інакше повернутися, тоді 

як, скажімо, між Китаєм і Росією пролягає значна ідеологічна та цивілізаційна прірва й 

існує колосальний розрив у їхній ідентичності [1155].    

Росія вважає себе правонаступницею СРСР щодо АТР, ще й через те, що має вихід 

до Тихого океану, однак є всі підстави до того, що саме Китай у перспективі перебере на 

себе геополітичну місію євразійського та азійсько-тихоокеанського ядра. Варто говорити 

й про помітний так званий радянський фактор у зближенні РФ із Китаєм, який вносить 

інерція спадщини взаємної недовіри, що дісталася від напружених стосунків між СРСР і 

КНР. Китай, у свою чергу, намагається балансувати свої відносини з РФ через зближення 

із США та їхніми союзниками, тоді як Росія зрідка демонструє зближення із Японією, що 

надто непокоїть КНР.     

Зрештою, автор вважає за необхідне відвести аналізу місця Індії у геостратегії Росії, 

хоча б тому, що вона, як вже йшлося, намагається вибудувати триангулярний альянс 

"Москва – Пекін – Делі" й має тісні відносини з Індією в рамках групи БРІКС, котру РФ 

наразі (паралельно з ШОС) розглядає як альтернативу "Великій сімці", своєрідну 

геополітичну платформу для створення антизахідного блоку держав, що розвиваються, а 

також як геополітичний балансир американській політико-економічній гегемонії і 

євроатлантичній цивілізації в цілому. Втім з іншого боку, у відносинах з Індією Росія не 

може не враховувати численні протиріччя, що існують у відносинах між Нью-Делі та 

Пекіном, зокрема й щодо прикордонних питань. Росія звісно ж враховує фактор 

нарощування впливу Китаю в Євразії, тоді як Індія стурбована надмірним розширенням 

присутності КНР вздовж узбережжя Південно-Східної та Південної Азії через створення 

опірних баз – відомих також як "Намисто перлів", що супроводжують "Морський 

шовковий шлях", спрямований на розвиток торговельно-економічної взаємодії Китаю з 

країнами Південно-Східної Азії, Південної Азії та Африки. Тому нарощування 
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геополітичного впливу Китаю в зонах інтересів Росії та Індії власне й слугує ключовим 

фактором їх стратегічного зближення.    

У своїх відносинах з Індією РФ вже тривалий час намагається зберегти статус 

головного постачальника зброї та військового спорядження, часткового враховуючи те, 

що Нью-Делі вважає Китай чи не головною загрозою своїй нацбезпеці у їхньому 

територіальному прикордонному спорі. Росія в межах відносин з Індією прагне 

відігравати посильну роль у врегулюванні більш ніж півстолітнього індо-пакистанського 

конфлікту через невизначеність приналежності Кашміру. Можлива участь Індії в 

євразійському проекті розглядається Росією як перспектива сприяння формуванню 

федеративного устрою індійського суспільства, включаючи індусів, сикхів і мусульман 

[708].   

Росія не відмовилася від радянської спадщини двосторонньої співпраці між 

Москвою та Нью-Делі, утім, на відміну від використання Індії переважно для 

балансування впливу Китаю та США в Азії, РФ прагнула виходити з налагодження 

прагматичних взаємин переважно в торговельно-економічній сфері. Одним словом, як 

стверджує шведська дослідниця А. Сингх, такі відносин Москви та Нью-Делі можна 

охарактеризувати як партнерство, засноване на взаємних інтересах [1311, p. 70]. У 1993 р. 

сторонами було підписано Договір про дружбу та співпрацю терміном на 20 років, а 

згодом у 1994 р. Декларацію про захист інтересів до 2000 р., а у 2000 р. під час офіційного 

візиту В. Путіна до Індії укладено Декларацію про стратегічне партнерство Росії та Індії 

[180]. Фактично з того моменту між РФ та Індією розгорнулася активна співпраця за 

низкою напрямів, однак за умов поглиблення співпраці з Китаєм та посилення залежності 

Росії від останнього, вона все ж намагатиметься уникати різкого геостратегічного вибору 

між Пекіном та Нью-Делі.    

Помітною є співпраця між Росією та Індією у енергетичній сфері, оскільки вона як 

і у випадку з Китаєм намагається диверсифікувати постачання своїх енергоресурсів. Так, 

у 2010 р., як нам відомо, між РФ та Індією було укладено Угоду про вдосконалення 

співпраці в нафтогазовій галузі, у межах якої індійська нафтогазова компанія "ONGC" 

виявила зацікавлення у побудові нафтопроводу із Росії. У ході візиту В. Путіна у грудні 

2014 р. до цієї країни сторони підписали кілька угод щодо постачання нафти та газу, а 

також електроенергії. Зазначений проект нафтопроводу знайшов підтримку в Китаї, який 

прагнув отримати статус транзитера російської нафти до Південної Азії. Такий знак 
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"доброї волі" з російського боку, мав окрім економічної, ще й геополітичну складову, 

оскільки покликаний був пришвидшити вступ Індії до ШОС [369].   

У жовтні 2016 р. під час Восьмого саміту БРІКС в індійському штаті Гоа були 

окреслені додаткові домовленості в межах енергетичних проектів щодо постачань Росією 

нафти та газу до Індії [334]. Утім, висока вартість енергетичних проектів навряд чи 

сприятиме їх втіленню, а Нью-Делі, на думку експертів, вигідніше було б закуповувати 

нафту в Ірані. Разом із тим, Росія продовжує розвивати співпрацю з Індією в атомній 

енергетиці ("Росатом" має проекти щодо будівництво 12 енергоблоків АЕС в Індії) та у 

сфері постачання озброєння, у тому числі сучасних танків і винищувачів. У 2003 р. Росією 

та Індією було укладено Декларацію про глобальні виклики та загрози міжнародній 

безпеці та стабільності, де обидві сторони позиціонували себе у ролі гарантів міжнародної 

безпеки в умовах багатополярності [182]. Отже, за вище наведеними документами 

сторони по суті заклали базу для довготермінової співпраці в різних сферах та передусім 

задля участі у побудові багатополярного світопорядку.    

Понад третину товарообігу між Росією та Індією становило озброєння, і це дає 

підстави для судження, що Росія розглядає Індію насамперед як ринок збуту своєї 

військової продукції, а геостратегічні інтереси сторін за таких обставин як би відходять 

на другі позиції. Так, індійські військові досі на 60 % оснащені зброєю російського 

виробництва. Традиційними російськими експортними товарами до Індії залишаються 

ракети класу "повітря-повітря", протитанкові ракети, літаки, гвинтокрили, підводні човни, 

танки, бронемашини, артилерійські одиниці, системи залпового вогню тощо. РФ активно 

забезпечує обслуговування, ремонт та модернізацію літаків власного виробництва. До 

того ж, Росія поставила Індії у 2004 р. свій застарілий авіаносний крейсер "Адмірал 

Горшков" ("Вікрамадітья") [94]. 

Примітно, що РФ разом з Індією веде діалог щодо проекту налагодження спільного 

будівництва гвинтокрила Ка-226 та першого російського винищувача п’ятого покоління 

на основі Су-57, однак Індія зрештою й відмовилася від спільної розробки, мотивуючи 

свою позицію відсутністю у РФ унікальних технологій як для літака нового покоління, а 

також тим, що всі нові технології в Індії для реалізації подібних проектів вже існують. Все 

це ще раз підтверджує обмеженість високотехнологічного впливу Росії на інші великі 

держави.   

Також під час проведення саміту в Гоа Росія підписала відповідний договір з Індією 

на постачання Нью-Делі 12 дивізіонів новітніх зенітно-ракетних систем С-400 до 2020 р., 
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фрегатів класу "Адмірал Григорович", надання в оренду атомного підводного човна 

"Акула" та створення спільного підприємства з виробництва військових гвинтокрилів 

[695]. До всього додамо, що Росія також de facto скасувала "радянський" борг Індії в 

розмірі 10 млрд дол, яка тривалий час виплачувала його товарами [245].  

До того ж, окрім постачання російського озброєння, Індія робить акцент на 

передачу Росією технологій його виробництва. Здавалось би, Індія є одним із найбільших 

покупців російської зброї, однак останнім часом співпраця у військовій сфері почала 

давати збій. Одним із прикладів є згортання реалізації програми створення спільного 

військового транспортного літака, оскільки Індія переорієнтувалася на європейський 

концерн "Airbus" з метою придбання літака середньої дальності [58]. Доволі активна 

співпраця Москви з Індією у оборонній сфері, зокрема, пояснюється намірами обох сторін 

балансувати постійно зростаючу військову могутність Китаю. До того ж, як відзначалося, 

у Індії зберігаються з Китаєм територіальні суперечки, а Делі й Пекін у свою чергу є 

потенційними конкурентами за вплив у різних субрегіонах Азії.    

Автор вважає, що у рамках бажаного для РФ геостратегічного трикутника "Росія – 

Китай – Індія", вона, задля збереження балансу сил в АТР, веде подвійну геополітичну гру 

у контексті її багатоцільової стратегії. Так, за підтримки політики створення блоку країн 

в Азії, що не сприймають однополярного світу та домінування колективного Заходу, РФ 

перманентно та періодично підсилює військову могутність Китаю, Індії та меншою мірою 

Пакистану. Така геостратегія РФ передусім розрахована на випадок наростання 

геополітичної конкуренції за лідерство в Азії між цими потужними регіональними 

гравцями, у якому РФ бачать себе певною мірою над зіткненням, оскільки її керівництво 

має розуміння, що сценарій участі у цьому можливому протистоянні є для Росії вкрай 

невигідним через прогнозовану асиметричність потенціалів помножену на відсутність 

реальних важелів впливу в Азії. Разом з тим, розширюючи свою геоекономічну 

присутність через просування контрактів на постачання зброї, РФ отримує значні 

комерційні вигоди від її експорту до вказаних країн. Як відомо експорт озброєння поряд з 

енергоресурсами є головними джерелами поповнення російського бюджету.    

До певної міри підтверджує нашу думку і позиція російського політолога 

Д. Треніна, який говорить, що задля диверсифікації постачання озброєння та військових 

технологій, а також балансування геополітичних центрів сили, Росія тим часом збільшує 

також експорт зброї недружнім Індії країнам – Китаю та Пакистану, який вона до того ж 

прагне вивести з орбіти впливу США, ускладнюючи, зокрема, логістичне забезпечення 
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американського контингенту в Афганістані. У цій ситуації Індія відкрито висловлює свою 

невдоволеність розширенням співпраці Росії з Пакистаном у військовій сфері. Саме тому, 

в міру диверсифікації джерел постачання військового обладнання, співпраця між Індією 

та РФ у форматі проведення спільних військових навчань звужується (оскільки Індія 

останнім часом значну увагу приділяє військовим тренуванням із США), а річний 

торговий обіг обох країн не перевищує 10 млрд дол [874].   

До вищесказаного варто додати й те, що Індія останніми роками проявляє помітну 

невдоволеність якістю імпортованої російської військової техніки. Мова йде передусім 

про танки Т-90 та літаки винищувачі МіГ-35, до яких індійська сторона висунула 

претензії щодо технічних та військових характеристик, віддаючи перевагу літакам 

європейських компаній. Тому вірним є твердження шведської експертки А. Сингх 

відносно того, що військово-економічна співпраця Індії з РФ, як і у випадку з Китаєм, 

заміщується останнім часом військовою і економічною співпрацею зі Сполученими 

Штатами. Таким чином, США для Індії стають новим партнером, якому Нью-Делі 

відводить першорядну роль у багатьох напрямах співпраці [1312]. З огляду на це, для Індії 

вагоміше значення має не російський ринок, а ринок Сполучених Штатів, який водночас 

є для них засобом "м’якого впливу" на інші держави. Зазвичай саме цей фактор мінімізує 

можливість створення ініційованого Росією стратегічного євразійського трикутника 

"Росія – Китай – Індія" [874]. Більше того, Індія є учасницею чотиристороннього 

стратегічного діалогу з безпеки (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), куди входять 

також США і їх союзники – Японія та Австралія, який водночас є частиною більш 

широкої безпекової стратегії під назвою "Вільний і відкритий індо-тихоокеанський 

регіон" (Free and Open Indo-Pacific, FOIP), покликаний охоплювати ще й Південну 

Корею, В’єтнам, Філіппіни та Гаваї. Все це у підсумку дає підстави говорити про активне 

й прискорене зближення Індії із США.    

Назагал, можна стверджувати, що тріангуляція "Росія – Китай – Індія" нині 

фактично вичерпала себе, хоча б тому, що кожна зі сторін має власну геостратегію 

регіонального впливу в АТР, Євразії та Південній Азії. Більше того, забезпечити свій 

геоекономічний вплив на Китай та Індію, а тим паче створити перспективи для 

економічної взаємозалежності у рамках геостратегічного трикутника "Росія – Китай – 

Індія" лише за рахунок експорту озброєння, енергоресурсів та інших видів сировини у РФ 

наразі немає жодних шансів. До того ж, як ми знаємо, частка Росії в товарообігу Китаю та 

Індії є порівняно незначною.    
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Водночас РФ намагається поліпшити стосунки з Японією (хоча й на своїх умовах), 

як азійським союзником США з тим, щоб, як ішлося вище, посилити свої позиції та 

збалансувати відносини з Китаєм, який, набувши статусу азійсько-тихоокеанської 

наддержави, може стати викликом як для Москви, так і Токіо. Примітно, що в січні 2003 р. 

було підписано російсько-японський план дій, у якому, зокрема, ішлося про розвиток уже 

існуючого на той час нафтогазового проекту "Сахалін-2" та будівництво газопроводу між 

Сахаліном і Японією ("Сахалін-3"). Також велися перемовини про спільні розробки та 

видобування нафтогазових ресурсів та їхнє постачання до японських портів [684, с. 13]. 

Загалом же збільшення потужності ділянки "Тайшет – Сковородино" завдяки введенню 

нових нафтоперекачувальних станцій у 2015 р. дало змогу підвищити можливості 

нафтопроводу "Східний Сибір – Тихий океан" до 80 млн тон на рік [867].    

Активізацію діалогу Москви з Токіо пояснюють також її сподіваннями на 

відновлення співпраці у високотехнологічній сфері та геополітичним прагненням бачити 

Японію своєрідним мостом між Росією та Заходом. Адже саме через Японію, яка є 

форпостом Заходу в Азії та підтримує з ним найширші зв’язки, Росія може спробувати 

відновити західний вектор своєї зовнішньої політики. Зрештою, як твердить німецький 

дослідник Д. Валкер, для Росії Японія як і меншою мірою Південна Корея, є 

альтернативою китайського геостратегічного вектора щодо сприяння розвитку 

російського Південного Сибіру та Далекого Сходу. В РФ виходять із того, що її Далекий 

Схід географічно "...розташований ближче до Японії, аніж до Європи". Тож можливе 

залучення японських інвестицій могло б збалансувати наростаючу присутність Китаю в 

Далекосхідному регіоні Росії [1357]. З огляду на це попри підтримку Японією 

антиросійських санкцій у геополітичному трикутнику "Москва – Пекін – Токіо" Росія 

намагається зберігати свій геополітичний баланс.   

Утім, підтримка балансу по лінії "Москва – Токіо" ускладнюється низкою питань 

довкола спірних Курильських о-вів, які СРСР отримав за результатами Другої світової 

війни завдяки участі в розгромі головного тихоокеанського противника США – 

мілітаристської Японії. Росія ж як спадкоємиця Радянського Союзу вважає Курильські о-

ви винятково своєю територією та фактично відмовляється вести будь-які переговори 

щодо їх передачі Японії. Більше того, власне Курильські о-ви та прилеглі території є 

багатими на поклади енергоресурсів, які є для РФ своєрідним геостратегічним 

імперативом. Однак, як стверджує японський вчений А. Комакі, після серії зустрічей 

В. Путіна та С. Абе Японія виявила готовність до укладання мирного договору з Росією, 
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який СРСР не підписав у 1951 р. за результатами проведення Сан-Франциської 

конференції [349].    

Під час підписання Токійської декларації у 1993 р. лідери Росії та Японії провели 

серйозні перемовини щодо питання приналежності о-вів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і 

Хабомаї. Також сторони констатували, що укладання мирного договору між двома 

країнами напряму залежатиме від урегулювання саме територіальної суперечки [691; 860]. 

Тож саме Курильські о-ви стали ключовим визначальним елементом будь-якого 

потенційного зближення Росії з Японією, спір довкола яких досі так і врегульовано. Як 

стверджує російський політолог А. Лукін, після приєднання Токіо до введених проти Росії 

санкцій, Москві довелося знизити свої очікування щодо зміцнення економічних відносин 

із Японією та доступу до її високотехнологічного сектора. Зі свого боку, Японія виявляє 

занепокоєність щодо подальшого російсько-китайського зближення, оскільки вбачає в 

цьому квазісоюзі загрозу своїй економічній і політичній безпеці [492].    

Росія, як бачимо, поки не готова серйозно обговорювати питання передачі 

Курильських о-вів Японії, акцентуючи на відсутності територіального спору між 

Москвою і Токіо. Загалом же, Південні Курили мають вагоме геополітичне значення для 

Росії, оскільки забезпечують стратегічний вихід до Східної Азії на додаток до російського 

порту Владивосток. Саме тому Російська Федерація, незважаючи на фінансові складнощі, 

продовжує "колонізувати" острови, вкладаючи кошти в інфраструктуру територій, 

зокрема в будівництво аеропорту задля забезпечення належного сполучення з материком.  

Додамо, що на реалізацію державної програми з розвитку Курильських о-вів до 

2025 р. необхідно виділення 1,1 млрд дол – більше, ніж отримують окремі регіони Росії. 

До того ж міністр оборони РФ висловив думку щодо перспектив будівництва військово-

морської бази на о-ві Матуа, що входить до Великої Курильської гряди, ураховуючи 

перебування там російських військових частин [95]. Необхідно зауважити, що заснування 

військово-морських баз Росією порушить стратегічний баланс у північній частині Тихого 

океану.    

Важливим російським стратегічним завданням було перешкоджання діалогу США 

з Японією і Південною Кореєю у сфері ПРО, яка розглядалася як допоміжний засіб 

стримування Росії поряд із європейською протиракетною системою [35]. Розміщення на 

Курильських о-вах – Кунаширі та Ітурупі новітніх берегових ракетних комплексів "Бал" і 

"Бастіон" послаблює безпеку Японії, яка зробила месседж про адекватну відповідь на 

кроки Росії. Зрештою, такі дії не сприяють поглибленню двостороннього діалогу і щодо 
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спірних територій [789]. Загалом же Росія, на думку японського вченого Ю. Коідзумі, має 

намір прив’язати спірну проблему Курильських о-вів до американської військової 

присутності у Східній Азії, зокрема розміщення системи ПРО в Японії і Південній Кореї, 

яка, за словами Москви, порушує систему ядерного стримування РФ та контроль над 

озброєннями. Це означає, що повернення Курил не відбудеться до зниження присутності 

США в Східній Азії [343].  

Свідченням радянської/російської політики активної інкорпорації островів є 

показники кількісного скорочення корінного японського населення від моменту їх 

передачі СРСР – із 17 до 6,6 тис. Витіснення корінного японського населення та одночасне 

збільшення російського/російськомовного населення змінює етнічну картину 

Курильських о-вів, що лише ускладнюватиме подальший діалог, а то й узагалі зробить 

неможливим урегулювання питання належності архіпелагу, хоча б із тієї причини, що 

Росія, як відомо, "своїх співвітчизників не кидає". У цій ситуації японська сторона 

висловила позицію, що проблема Криму та Курил має спільні корені, оскільки в обох 

ситуаціях ідеться саме про анексію, оскільки Сан-Франциський мирний договір не 

підтверджував передачі Курил СРСР, тому що в ньому не було положення про цей факт 

[635].   

Автор зрештою дотримується думки, що стратегія Росії щодо подальшої колонізації 

Курильських о-вів та утримання їх під своїм контролем є безперспективною з двох 

причин. По-перше за умов скорочення геополітичних ресурсів, а також населення 

Курильських о-вів, РФ змушена буде зменшувати навіть внутрідержавні витрати, тоді як 

вкладення фінансів у розвиток військової та соціальної інфраструктури Курил за умов 

посилення санкцій з боку Заходу можуть невдовзі взагалі припинитися. По-друге, 

стратегія зближення Російської Федерації з Японією буде напряму залежати від діалогу 

щодо врегулювання питання спірних північних територій японського архіпелагу, а тому 

задля поглиблення економічної співпраці та забезпечення доступу Росії до японської 

високотехнологічної продукції, Москві варто буде обговорювати проблему Курильських 

островів з подальшим її врегулюванням.    

Росія тим часом активно спрямовує свій геостратегічний погляд на Корейський п-в 

загалом. Відносини РФ із Південною Кореєю зосереджені переважно на економічній 

сфері. Із приходом до влади В. Путіна вона активізувала співпрацю із Сеулом ще й у 

військово-технічній сфері, проте агресивна російська поведінка в останні роки не сприяє 

розвитку двосторонніх взаємин, до того ж Республіка Корея (РК) наряду із колективним 
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Заходом підтримує міжнародні санкції, введенні проти Росії у зв’язку з анексією Криму 

та її гібридною агресією по відношенню до України. За таких обставин, Росія не може 

імпортувати високотехнологічну продукцію з Південної Кореї та врешті компенсувати 

брак доступу до високих технологій під тиском санкцій. Все ж таки, більше уваги в 

даному субрегіоні РФ приділяє Північній Кореї (КНДР). Хоча, у першій половині 1990-

х рр. під час урегулювання питання щодо припинення ядерної програми КНДР та 

укладання відповідного договору зі Сполученими Штатами, Росія фактично залишалася 

осторонь цієї проблеми. Усе ж таки вона зацікавлена у згортанні КНДР робіт в атомній 

сфері, оскільки поява нової й непередбачуваної ядерної держави поблизу російських 

кордонів стає небезпечним для РФ явищем. Підтвердженням того є припинення надання 

Росією Пхеньяну сприяння в побудові атомної станції. Утім, роль Росії в Північно-Східній 

Азії щодо впливу на безпекову ситуацію кардинально знизилася порівняно з СРСР, а 

ініціатива в корейських справах перекочувала з початку 1990-х рр. до США та КНР. 

Свідченням цього може слугувати те, що в 1996 р. РФ не запросили до участі в 

переговорах щодо нового мирного врегулювання на Корейському п-ві, у яких взяли участь 

такі держави, як КНР, США, Республіка Корея та КНДР [333].    

Корейська проблема (денуклеаризація КНДР та сприяння зближенню між Сеулом і 

Пхеньяном з перспективою об’єднання Корейського п-ва) є тією, де геостратегічні 

інтереси США та Росії пересікаються. США вели перемовини з РФ з тим, щоб остання 

активніше вплинула на КНДР у сенсі відмови Пхеньяну від ядерної програми. Проте 

російські дипломатичні зусилля не вплинули на ситуацію в КНДР, яка вийшла із ДНЯЗ у 

2003 р. Наразі, як відзначає американська експертка А. Корсаро, відбувається зміна 

позиції Росії щодо КНДР у бік демонстрації стабільності у двосторонніх стосунках на тлі 

кризи відносин із Заходом [1096, p. 38].  

Вважаємо, що Російська Федерація, користуючись цим конфліктом, готова дедалі 

активніше налагоджувати відносини з Північною Кореєю з метою ослаблення 

китайського тиску на Пхеньян та задля можливості використання КНДР як додаткового 

інструменту у протистоянні із Заходом. Свідченням того є розширення співпраці РФ із 

КНДР у низці стратегічних сфер, а також фактичне списання радянського боргу в розмірі 

11 млрд дол. Вона надала КНДР допомогу на суму в кілька десятків мільйонів доларів й 

забезпечує постачання майже половини від загальних обсягів потреб збіжжя, нафти та 

сприяє розвитку інфраструктури Північної Кореї. Попри незначний товарообіг (близько 

70 млн дол) між РФ та КНДР Росія планує надалі розширювати постачання вугілля 
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Пхеньяну та має наміри щодо проекту побудови газопроводу й експорту електроенергії 

навіть пропри те, що разом із США та Китаєм підтримала введення додаткових санкцій 

проти КНДР у зв’язку з новими випробуваннями балістичних ракет [1288].  

Останнім часом, як нам відомо, РФ разом з Китаєм сприяє обходженню санкцій 

Пхеньяном, постачаючи нафтопродукти до КНДР та забезпечуючи в себе 

працевлаштування північнокорейських робітників. Зрештою це дозволяє КНДР 

подовжувати роботи над ядерними розробками попри попередні домовленості із США 

про денуклеаризацію Корейського п-ва. Така стратегія подвійної гри пов’язана із 

підтримкою авторитарних режимів у світі та забезпеченням собі провідних ролей 

посередництва між Вашингтоном і Пхеньяном.   

Загалом РФ може бути зацікавлена у втягуванні США у протистояння з Пхеньяном, 

розігруючи тим самим "північнокорейську карту". Водночас, подібна геостратегічна 

тактика виходить із розрахунку на те, що Сеул буде сподіватися на підтримку Росії у 

зниженні рівня напруженості на півострові. При всьому треба зауважити, що саме Китай 

продовжує домінувати на Корейському півострові, у той час як Москва змирилася зі 

своєю другорядною позицією у цій ділянці геополітики.    

РФ проявляє геостратегічну зацікавленість у співпраці з В’єтнамом. У лютому 

2001 р. під час візиту президента В. Путіна до Ханоя було підписано двосторонню 

Декларацію про стратегічне партнерство [181], що започаткувала двостороннє ситуативне 

зближення Росії із В’єтнамом, для якої, зокрема, важливою була колишня радянська 

військова база в Камрані. Як відомо, Камрань займає стратегічно важливе положення у 

смузі між Індійським і Тихим океанами, а також у Південно-Китайському морі. Саме тому 

у 2013 р. Росія уклала угоду із В’єтнамом на право використання військової 

інфраструктури в Камрані для технічного обслуговування човнів Тихоокеанського флоту 

(на маршруті "Владивосток – Червоне море"), а також для дислокації літаків-заправників 

із метою забезпечення польотів російської дальньої авіації над Тихим океаном [47]. Утім, 

В’єтнам, що намагається зміцнити свою безпеку перед загрозами з боку КНР, виступає 

проти перетворення Камрані на повноцінну військову базу будь-яких держав, а Росія буде 

лише однією з багатьох країн, що матиме доступ до зазначеного об’єкта лише як засобу 

обслуговування військових човнів [730]. З цього виходить, що РФ так і не вдалося 

геополітично закріпитися у В’єтнамі через відновлення колишньої радянської ремонтної 

бази в Камрані, про що власне свідчить позиція офіційного Ханоя про неприпустимість 
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перетворення цього об’єкту на повноцінну військово-морську базу й використання її РФ 

у своїх стратегічних чи військових цілях.   

Загалом, на думку автора, російський геостратегічний інтерес до АТР обумовлений 

прагненням розширити свій вплив у регіоні. Проте в АТР Росія стратегічно не зможе 

відігравати ключової геополітичної ролі через обмеженість стратегічних і геоекономічних 

ресурсів. Тим не менш за рахунок розвитку відносин із незахідними країнами вона 

намагається активно просувати концепцію світопорядку, спрямованого на ослаблення 

гегемонії США. РФ прагне активізувати відносини з такими ключовими державами, як 

Китай, Індія, Японія, Південна Корея, та все ж і надалі підтримуватиме геополітичний 

баланс і не "спалюватиме мости" у відносинах із Заходом. Тож неможливо говорити про 

повноцінний поворот Росії у бік сходу, насамперед з огляду на її відносно слабкі 

економічні та військові зв’язки із країнами АТР.    

Щодо аналізу інших аспектів російської глобальної політики, то варто передовсім 

відзначити, що з розпадом СРСР Росія за порівняно короткий термін згорнула свою 

присутність у регіонах, що були свого часу об’єктом геостратегічного інтересу 

Радянського Союзу. Фактичне припинення співпраці із країнами третього світу в поєднані 

з вимогами сплати радянських боргів і скинення комуністичного тягаря минулого, 

викликало різке невдоволення в їхнього керівництва. Однак уже з початку 2000-х рр. РФ, 

що має на меті повернутися у ролі потужного світового гравця, зокрема через відновлення 

зв’язків з латиноамериканськими й африканськими країнами, які свого часу відзначалися 

прорадянською орієнтацією або ж сповідують нині ліві чи лівоцентристські політичні 

ідеали. Росія прагне тим самим заповнити геополітичний вакуум сили в Африці, який 

утворився після краху СРСР та завершення холодної війни, а разом з нею і протистояння 

двох наддержав у регіоні. Власне компенсувати втрату Африки та третього світу в цілому 

вона намагається за рахунок геоекономічного проникнення у країни, що розвиваються – 

здебільшого через вкладання посильних інвестицій у їх паливно-енергетичний комплекс, 

участі у видобуванні енергоресурсів, дорогоцінних металів та постачання зброї, експорт 

якої до країн Африки складає 30 % від всіх постачань на світовий ринок. Останнє, зокрема, 

пояснюється досить високою конфліктністю даного регіону, а власне через постачання 

зброї Росія впливає на стан безпеки в Африці. У 2014 р. представники "Ростех" уклали 

угоду з урядом Зімбабве на видобування металів платинової групи, паралельно сторонами 

також ведеться діалог щодо російських інвестицій у видобування алмазів. В цілому даний 

проект оцінюється на рівні 3 млрд дол.    
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Наразі ж РФ зацікавлена в розширенні геополітичного спектра взаємин із 

колишніми союзниками, головним чином країнами, які більшою або меншою мірою не 

сприймають політику США та Заходу загалом. Отже, вона поряд із бажаним 

геостратегічним трикутником "Росія – Китай – Індія" не відкидає участі у формуванні ще 

одного геостратегічного блоку країн Африки та Латинської Америки як противаги Заходу. 

В Африці, як відмічає російський дослідник Р. Мухаметов, РФ намагається імітувати 

реакцію на зміну політичної обстановки через маневри своїх збройних сил. Свого часу 

було ухвалено рішення про спрямування човнів російського ВМФ у район Африканського 

Рогу та Аденської затоки задля захисту цивільного та комерційного судноплавства (12 % 

світової нафти проходить через Аденську затоку) від сомалійських піратів [554, с. 135].    

Участь у миротворчих місіях в африканських країнах розглядається Росією як 

демонстрація мінімальної присутності в регіоні. Так, ще в червні 1995 р. аеромобільний 

загін російських сухопутних військ було спрямовано в Анголу для підтримки 

Контрольної комісії ООН в Анголі ІІІ (КМООНА III). Разом зі Сполученими Штатами та 

Португалією РФ вела спостереження за станом мирного процесу в Анголі [246]. Також, 

починаючи із 2000 рр., для збереження свого престижу на міжнародний арені російські 

контингенти відзначилися своєю миротворчою присутністю в Південному Судані, 

Західній Сахарі, Чаді, Ефіопії, Еритреї, Бурунді, Сьєрра-Леоне, Конго тощо. У країнах 

Африки за різними даними перебуває понад 500 російських військових інструкторів і 

радників, які допомагають в освоєнні нової військової техніки, яку Росія, зокрема, 

експортує цим країнам. Водночас, вона активно виступає проти зміни режимів в 

африканських та латиноамериканських країнах з ініціативи США, розцінюючи це не 

інакше як подальший процес поширення "кольорових" революцій.     

Значний інтерес РФ проявляє і щодо координації своєї діяльності з африканськими 

країнами в ООН, які мають там досить потужне представництво, зокрема через діючу в 

рамках ООН "Групу-77". Хоча Росія й відмовилася приєднатися до "Групи-77" після 

відповідної пропозиції, вона все ж таки веде активний діалог з африканськими країнами 

щодо лобізму позиції Москви в ООН по сирійському конфлікту. При всьому варто додати, 

що особливу увагу РФ звертає на Анголу, Мозамбік, Лівію, Ефіопію – тобто країни, де 

свого часу розміщувався радянський військовий контингент. Росія ж наразі, 

покладаючись на лояльність названих країн, намагається повернути свій вплив на Африку, 

розглядаючи її у якості геополітичного плацдарму [404].    



381 

Перше велике африканське турне В. Путіна у 2006 р. можна розглядати як своєрідне 

політичне послання на фоні початку загострення відносин Росії із США. Російський лідер 

вже тоді демонстрував готовність надати підтримку тим країнам, які не сприймають 

західні цінності та не підтримують політики США. З початком реалізації стратегії 

відновлення присутності на Африканському континенті РФ позиціонувала себе в якості 

своєрідного посередника між Північчю (ЄС і США) й Півднем (Азія та Африка). Про 

розширення геополітичної присутності в Африці було зроблено заяву тодішнім 

президентом РФ Д. Медвєдєвим у 2009 р. в ході африканського турне, який наголосив на 

поверненні Росії на "чорний континент" задля того, щоб "...разом із США та Китаєм 

розвивати співпрацю заради освоєння африканських багатств" [289]. Примітно, що серія 

африканських візитів очільника російського МЗС С. Лаврова відбувалася у контексті 

реалізації ключового підходу російської геостратегії в Африці, який полягав у подоланні 

однополярного світоустрою через відновлення присутності Росії в даному регіоні хоча б 

частково співмірної з тією, яку мав свого часу СРСР.   

Розглядаючи африканський вектор російської геостратегії, автор стверджує, що у 

ході своєї політики в регіоні, остання намагається визначити для себе коло морських країн, 

які б стали точками геостратегічної опори в різних частинах Африканського континенту 

для просування геостратегічних інтересів зі сходу на захід та з півночі на південь. Однак, 

логічним у ході розгляду африканського вектора РФ, на думку автора, буде аналітичний 

"рух" у формі протяжності своєрідної геополітичної дуги, що охоплює даний континент 

із заходу на північ, простягається через схід і йде далі на південь Африки, оскільки саме 

так, згідно нашого концепту, реалізується російська "геостратегія повернення" на "чорний 

континент".     

Точками геостратегічної опори Росії, як правило, стають великі та середні 

африканські держави – регіональні гравці, або країни, що утворюють певний субрегіон 

на кшталт арабських держав Північної Африки (так званий Магриб). Власне, розпочнімо 

з того, що у західній геополітичній площині Африки, Росія фокусує свій геополітичний 

зір на Нігерії як найбільшій країні континенту. Ще у 2007 р. сторони підписали Угоду про 

заснування Російсько-Нігерійської ділової ради та Російсько-Нігерійського Центру по 

співпраці у сфері торгівлі. РФ та Нігерія як одні з провідних країн-експортерів нафти у 

серпні 2017 р. підписали угоду про військову та військово-політичну співпрацю, яка 

передбачає постачання продукції військового призначення та спільну підготовку військ 

та обмін досвідом у боротьбі з тероризмом [744]. Окрім всього, у рамках ОПЕК вони 
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підтримують постійний діалог щодо регулювання обсягів видобутку нафти задля впливу 

на світові ціни енергоресурсів. Особливої актуальності такий діалог набув зі зниженням 

цін на нафту упродовж останніх років.   

Надзвичайно важливим для Росії є північноафриканський вектор її геостратегії, 

адже саме тому, на думку автора, вона намагається нарощувати свою присутність через 

так зване російське повернення до Магрибу (де свого часу мав досить потужний вплив 

СРСР), головно через геоекономічний вплив – передусім завдяки збільшенню обсягів 

торгівлі зброєю. Варто розпочати з Марокко, яке разом із Західною Сахарою є крайньою 

точкою Північноафриканського субрегіону та виступає у ролі досить потужного 

торговельного партнера РФ. Автор дійшов висновку, що завдяки диверсифікації кола 

своїх партнерів Марокко активно займається зміцненням своїх позицій на регіональному 

та міжнародному рівнях. Одним із таких партнерів є Росія, яка цікава для Марокко 

передусім у ролі постачальника сировинної продукції – нафти, паливних матеріалів, 

мінеральних добрив, пиломатеріалів та металопрокату. На цьому тлі й було створено 

Російсько-марокканську ділову раду та Міжурядову російсько-марокканську комісію з 

економічної й науково-технічної співпраці. У лютому 2012 р. РФ підписала з Марокко 

міжурядові угоди про співпрацю у військовій і військово-технічній сферах, 

започаткувавши тим самим постачання оборонної продукції до цієї країни. Однак 

провідними торговельними партнерами та інвесторами в економіку королівства Марокко 

залишаються США, Франція та Іспанія, тоді як російські інвестиції в марокканську 

економіку знаходяться на вкрай низькому рівні. У якості "м’якого" засобу впливу на 

Марокко Росія розглядає просування й популяризацію своєї культури завдяки організації 

відповідних заходів, а також російської освіти через надання відповідних освітніх послуг 

марокканським студентам. Наразі серед марокканців понад 10 тис. випускників 

радянських і російських вузів [794].   

Важливим ринком для російської зброї, а значить і геоекономічної присутності РФ 

є Алжир. Ще у квітні 2001 р. між Росією та Алжиром було підписано спільну декларацію 

про стратегічне партнерство. У 2006 р. під час візиту В. Путіна до Алжиру, у ході 

африканського турне, Москва списала цій країні борг на суму 4,74 млрд дол в обмін на 

вигідні контракти на постачання зброї [794]. РФ сприяє розвитку енергетичної 

інфраструктури та нафтогазових родовищ цієї країни, про що свідчить укладання у 

результаті цього візиту договору між "Газпромом" та алжирською нафтогазовою 

компанією "Сонатрах" про розвідку, видобування та виробництво зрідженого газу. 
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Партнерство цих двох компаній дає можливість контролювати 40 % газового ринку в 

Європі. Проникає у цю країну і російська нафтова компанія "Лукойл" [1296].. У 2014 р. 

сторони уклали меморандум про розвиток атомної енергетики.  

Серед основних видів озброєння, яке РФ постачає Алжиру, є бронетехніка (у тому 

числі й новітні Т-90 та БМП "Термінатор"), літаки, ракетні та протитанкові комплекси. РФ 

та Алжир співпрацюють у сфері енергетики (зокрема й в рамках ОПЕК), оскільки є 

потужними експортерами енергоресурсів до Європи [794]. У лівійській та сирійській 

кризі Алжир як член Ліги Арабських держав, висловлювався проти операції НАТО по 

зміні режиму в цих країнах та політики прозахідних арабських держав – Катару і 

Саудівської Аравії стосовно Ємену (з приводу спрямування спільної сунітської армії 

проти хуситів, які діють в Ємені), що власне було вигідно Росії, оскільки формувало 

антизахідний порядок денний в політиці окремих африканських країн, за рахунок чого 

вона й намагається забезпечити собі проникнення в даний регіон. Власне така позиція 

Алжиру є одним з індикаторів досягнень реалізації РФ своєї геостратегії в регіоні [675].  

Виходячи з проведеного аналізу ситуації в Північноафриканському регіоні автор 

констатує, що під час "арабської весни" найдраматичнішого характеру, як відомо, набули 

події в Лівії у 2011 р., коли було повалено антизахідний режим М. Каддафі. Проте, в ході 

лівійських подій, як і під час бомбардування Белграда та спецоперації США в Іраці, Росія 

мусила лише спостерігати за діями Заходу. Така ситуація жодним чином не влаштовувала 

РФ, оскільки лівійський режим мав свого часу тісні відносини з СРСР, а згодом із Росією. 

Наразі ж Росія налагоджує контакти офіційних її представників із лідерами різних 

політичних і військових сил у Лівії, котра, так як і Сирія та Ємен, вже фактично втратила 

всі ознаки державності. Зокрема, РФ встановила тісні зв’язки з верховним 

головнокомандувачем Лівійської національної армії Х. Хафтаром та постачає йому важку 

військову техніку, тоді як останній контролює більшу частину східної Лівії та протистоїть 

Уряду національної згоди, очолюваному прем’єром Ф. Сараджем, котрий, у свою чергу, 

отримує певну підтримку з боку США. Так, Росія останнім часом розпочала відправляти 

до Лівії офіцерів Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ), 

військовослужбовців спецназу та окремі десантні підрозділи під прикриттям приватної 

військової кампанії "Вагнера". До всього, РФ нині розмістила на лівійській території 

зенітно-ракетні комплекси С-300 та протикорабельні ракети "Калібр". Проте, існує 

інформація, що Росія постачає зброю власне й Уряду національної згоди з тим, щоб 

домогтися для себе дозволу на розгортання військової бази на лівійському узбережжі [11].    
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Як і в інших конфліктах, РФ намагається позиціонувати себе в Лівії у ролі 

миротворця, домагаючись собі місця у переговорах з урегулювання даної кризи поруч із 

США, а то й взагалі у якості альтернативи Сполучених Штатів щодо зміцнення 

близькосхідної та європейської безпеки. Однак, враховуючи фактор контролю потоку 

біженців із Сирії, а відтепер із Лівії та Африки в цілому до ЄС, Росія провокує 

дезінтеграційні процеси та сприяє популяризації лівих та ультраправих політичних сил, а 

також підтримці націоналізму та євроскептицизму в цілому. Більше того, Росію Лівія 

цікавить ще й як країна, багата покладами нафти та газу, які вона планує контролювати 

для проектування впливу на тенденції світового ринку енергоресурсів. Водночас, 

враховуючи розміщення важкої зброї, можливе повноцінне створення двох військових баз 

на північно-східному узбережжі Лівії – в містах Тобрук та Бенгазі. У поєднанні з 

військовою присутністю в Сирії, Росія отримує можливість значно розширити контроль 

повітряного простору над Середземним морем та Середземноморським регіоном загалом 

як "м’якому підчерев’ї Європи". Загалом же, закріплення геополітичної присутності в 

Лівії, забезпечуватиме РФ проектування впливу на весь Середземноморський басейн, 

Південь Європи, Північ Африки та вихід до Центральноафриканської республіки, де 

також відбувається посилення російського впливу. Все це свідчить про переслідування 

Росією в Лівії цілого спектру геостратегічних цілей.     

Варто додати, попри те, що РФ не відіграє першорядної ролі в Лівії, оскільки вона 

нині належить провідним регіональним гравцям – Саудівській Аравії, Туреччині, Єгипту 

тощо. Однак, Росія паралельно просуває африканські інтереси Італії, як одного з 

ключових лобістів російської політики в Європі, та координує свої дії з Францією на тлі 

розгортання суперництва цих європейських держав в Лівії. Отже, РФ явно намагається 

посилити одну зі сторін у даному конфлікті, що нагадує політику протистояння США з 

СРСР часів холодної війни.   

У 2013 р. США різко зменшили військову допомогу Єгипту після перевороту 

генерала А. Ас-Сісі, що, у свою чергу, змусило Каїр звернутися за геополітичною 

підтримкою до Росії, після чого лідери держав обмінялися офіційними візитами. 

Результатом зближення стала угода із закупівлі Єгиптом зброї в Росії на суму 2 млрд дол, 

до того ж Єгипет пообіцяв тоді ЗВТ в межах ЄАЕС. РФ же, зі свого боку, у 2015 р. узяла 

зобов’язання побудувати першу в Єгипті атомну електростанцію "Ель-Дабаа" в області 

Матрух на узбережжі Середземного моря. У 2014 р. Росія підписала з Єгиптом серію 

контрактів на постачання новітніх зразків озброєння, у тому числі винищувачів, ударних 

гвинтокрилів і зенітно-ракетних систем С-300 на суму 3,5 млрд дол. Водночас ведеться 
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діалог між Москвою та Каїром щодо створення великої військово-морської бази в 

Александрії чи Порт-Саїді, оренди колишньої радянської військово-повітряної бази в 

єгипетському місті Сіді-Баррані із 2019 р., а також будівництва російського промислового 

району в економічній зоні Суецького каналу, що вкотре підкреслює наявність у Росії 

геостратегічних амбіцій відносно встановлення повітряного та морського контролю над 

Середземноморським регіоном [287]. Виходячи з вищезазначеного, автор доходить 

висновку, що розширюючи торговельну та військову присутність на півночі Африки – 

передусім у Алжирі, Лівії та Єгипті, Росія, у поєднанні з участю у сирійському конфлікті, 

намагається посилити свій геополітичний вплив як у басейні Середземного моря, так і 

Середземноморському регіоні в цілому. Тим самим збільшивши свою присутність у 

Середземномор’ї, РФ отримує змогу контролювати вихід країн даного регіону до 

Атлантичного океану, а загалом і знизити вплив Євроатлантичної цивілізації на Близькому 

Сході та у Північній Африці.    

Східноафриканська компонента російської геостратегії визначається її інтересами 

довкола так званого Африканського Рогу, який для РФ стає однією з точок опори 

глобальної політики та визначає контроль Аденської затоки. Мова також йде про 

можливість відкриття російських військових баз у Судані та Джибуті для посилення 

контролю над виходом до Червоного моря, про що зокрема й ведуться переговори між 

Росією та вказаними країнами. РФ також підписала з Суданом угоду про оновлення 

військового обладнання, згідно якої передбачено постачання Хартуму десятка 

винищувачів та військових гвинтокрилів на кілька сотень мільйонів дол. За даними 

Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI) обсяг закупок Суданом 

російської зброї донедавна складав біля 97 % від загального обсягу його замовлень [1296]. 

Є також інформація про участь російських приватних військових компаній у воєнному 

конфлікті в Судані на боці президента Омара аль-Башира, який розпочався у 2013 р. з 

проголошенням незалежності південної частини цієї країни, тим паче, що у цій країні не 

вирішено конфлікт в Дарфурі між центральними урядом, неформальними проурядовими 

арабськими загонами та повстанськими угрупованнями місцевого негроїдного населення, 

а також існують спірні території з Південним Суданом та Єгиптом. Окрім того, що 

російські приватні військові компанії займаються підготовкою суданських урядових сил, 

вони ще й забезпечують охорону родовищ золота з тим щоби у перспективі забезпечити 

Росії контроль над їх розробкою.     

В контексті аналізу східноафриканського вектора РФ слід говорити про 

нарощування її присутності у Центральноафриканській республіці (ЦАР) як сусідньої із 
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Суданом країни. Відомо, що у цій країні триває міжконфесійний та міжетнічний конфлікт, 

а власне розширення російської присутності відбувається пропорційно до скороченням 

контингенту французьких миротворчих сил. Як і у випадку з Лівією, РФ після звернення 

керівництва цієї країни та лобіювання даного питання в ООН, спрямувала 170 цивільних 

інструкторів для підготовки військовослужбовців цієї країни та найманців російської 

приватної військової компанії Вагнера, які прибули під виглядом тих же інструкторів та 

миротворців. Також за офіційними даними Росія передала ЦАР на безоплатній основі 

стрілецьку зброю та боєприпаси. Окрім того, що російський спецназ та представники 

приватних військових компаній охороняють президента ЦАР та тренують місцеві 

армійські підрозділи, російським компаніям за неофіційними даними було відкрито 

доступ до розробки місцевих покладів золота у якості своєрідної плати за такі послуги. 

Примітно, що у 2018 р. Росія підписала з ЦАР і Буркіна-Фасо договір про військову 

співпрацю, який передбачав підготовку за її участю урядових сил цих двох африканських 

країн. Це свідчить про намагання РФ зайняти домінуючу позицію в цій багатій на цінні 

метали та нафту країні у безпековій сфері та отримати геостратегічну перевагу над 

такими конкурентами, як Франція, США та Китай [1287].    

Значну геополітичну увагу Росія проявляє до ще однієї сусідньої із Суданом 

країни – Ефіопії, як однієї з найбільших країн континенту, де свого часу потужний вплив 

мав СРСР, зокрема й у якості головного експортера зброї. У 1990-х рр. Ефіопія 

продовжувала закуповувати озброєння у окремих підприємств російського ВПК. 

Особливо Ефіопія потребувала військової техніки і спорядження під час активної фази 

конфлікту з Еритреєю 1998–2000 рр. Серед військової продукції переважають літаки-

винищувачі і гвинтокрили. У грудні 2002 р., за твердженням російської дослідниці 

С. Григор’євої, між РФ та Ефіопією було укладено угоду про реалізацію програми 

військово-технічної співпраці на період до 2005 р., яка окрім постачання військової 

техніки передбачала підготовку військових фахівців для Ефіопії у відповідних російських 

вищих навчальних закладах [162, с. 230].    

Зрештою задля розширення військово-технічної складової двосторонніх відносин 

у 2018 р. РФ та Ефіопія також уклали угоду про співпрацю в оборонній сфері. Разом з тим, 

Ефіопія та РФ готують договір в сфері атомної енергетики і ведуть діалог щодо 

будівництва АЕС у рамках так званої "ядерної" дипломатії. Росія, як одна з незначної 

кількості країн-експортерів атомної енергетики, намагається зміцнити своє становище на 

континенті саме за рахунок інвестицій у видобування та забезпечення постачання 

енергоресурсів африканським країнам з тим, щоб зайняти саме енергетичну нішу та 
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зміцнити статус ядерної наддержави не лише у військовому, а й в торговельно-

економічному, енергетичному та інвестиційному вимірі. Однак, Китай у свою чергу, 

також нарощує геоекономічну конкуренцію з Росією в Африці у цій сфері, про що 

свідчить підписання Суданом та КНР угоди про будівництво АЕС. Останнє дає підстави 

говорити про зниження російського впливу на ринку атомної енергетики через посилення 

у цій сфері Китаю, що створює умови стосовно диверсифікації будівництва АЕС та 

імпорту ядерного палива для африканських країн. Тим не менш "Росатом" у 2017 р. 

приступив до розробки проекту будівництва АЕС в Уганді, з якою було підписано 

меморандум про створення та розвиток атомної інфраструктури в цій країні.    

Майбутня непряма економічна чи військова допомога Російської Федерації 

сомалійському уряду, як вважає автор, може бути спрямована на формування видимості 

статусу лідера у боротьбі зі світовим тероризмом та ісламізмом. Однак, економічну та 

військову ініціативу в Сомалі останнім часом перехоплює той же таки Китай, який 

пропонує цій африканській країні різнобічну допомогу та, за бажання, може виступити 

посередником як у забезпеченні, так і зниженні присутності тут Росії та інших країн. У 

свою чергу США ведуть активну боротьбу з ісламським терористичним угрупованням 

Аш-Шабаб, що протистоїть центральному уряду цієї країни та контролює певні частини 

її території, тоді як російська участь у ліквідації тероризму в Сомалі фактично відсутня, 

окрім періодичних заяв на рівні МЗС про принципову позицію на користь збереження 

територіальної цілісності й суверенітету Сомалі, а також про повну підтримку уряду в 

боротьбі з терористичною загрозою. До всього варто додати те, що РФ веде активний 

діалог з Еритреєю стосовно створення під виглядом логістичного центру бази ВМФ, 

також вона має плани по відновленню радянської бази Нокра в Червоному морі. Зі свого 

боку Еритрея бачить у таких зв’язках з РФ шанс для виходу з ізоляції після укладення 

мирного договору з Ефіопією по звершенню між ними конфлікту, а також для зняття 

санкцій, накладених унаслідок встановлення факту співпраці й підтримки організації 

Аш-Шабаб в Сомалі.   

Отже, хоча ще й зарано говорити про формування геостратегічного чотирикутника 

"Росія – Лівія – Ефіопія – Судан", виходячи з вищесказаного, автор зауважує: по-перше, 

геостратегічна увага Росії до таких країн як Лівія, Єгипет, Сирія, Судан, Еритрея, Ємен, 

Ефіопія та Сомалі полягає в тому, що ці країни у своїй сукупності формують просторову 

дугу для забезпечення геополітичної присутності в басейні Аденської затоки, Червоного 

та Середземного морів; по-друге, цілком логічно буде вкотре говорити про формування 

Великої євразійської дуги геополітичної нестабільності, яка простягається від Балкан до 
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Африканського Рогу, де визначальною була присутність СРСР. За таких обставин, згідно 

нашого гіпотетичного припущення, окрім геоекономічного проникнення, Російська 

Федерація паралельно формує ще й геостратегію по нарощуванню впливу одразу в 

чотирьох морях – Азовському, Чорному, Середземному та Червоному, а також чотирьох 

регіонах – Пострадянському, Близькосхідному, Африканському та 

Латиноамериканському.    

У рамках південноафриканського геостратегічного напрямку Росії вселяє надію 

розширення її політико-економічних зв’язків із Південно-Африканською республікою 

(ПАР) у межах організації БРІКС. РФ планує посилити вектор своєї енергетичної 

геополітики в Африку, зокрема й через ПАР. Російські компанії в ПАР ведуть розвідку з 

видобування корисних копалин, також у межах партнерства із БРІКС Росія зобов’язалася 

побудувати та ввести в дію вісім енергоблоків АЕС для ПАР, хоча у підсумку місцевим 

судом провінції Західний Кейп у 2017 р. угоду по будівництву АЕС було анульовано як 

незаконну, що можна розцінювати як черговий удар по російській "ядерній" дипломатії та 

геополітиці. У 2013 р. між РФ та ПАР підписано Спільну декларацію про встановлення 

всеосяжного стратегічного партнерства. У перспективі РФ та ПАР планується також 

налагодження спільного виробництва військових та цивільних гвинтокрилів. Наприкінці 

2016 р., як стверджує американський експерт Б. Бірднов, В. Путін запропонував 

відновити колишні закриті радянські військові бази в Африці на південь від Сахари, що в 

поєднанні з можливістю так званого "Ренесансу" російської присутності у В’єтнамі та на 

Кубі, має стримувати геополітичні амбіції США [1064].    

При всьому відновити хоча б частково радянський вплив в Анголі, як ще одній 

доволі важливій державі в Південній Африці, Росія не в змозі. РФ у двосторонніх зв’язках 

робить акцент на участь в геологорозвідувальній діяльності та видобуванні 

енергоресурсів і корисних копалин. Примітно, що в Анголі спостерігається доволі 

активна присутність російської групи алмазовидобувних компаній "Алроса", що дає 

можливість РФ утримувати позицію одного з найактивніших гравців на ринку алмазів та 

у значній мірі контролювати його [740]. Також Росія постачає до Анголи значні партії 

озброєння, здебільшого авіатехніку, артилерійські установки та здійснює модернізацію 

радянського озброєння, про що свідчить укладений у 2013 р. контракт на 1 млрд дол [13]. 

Укладено також угоду між РФ та Мозамбіком щодо ремонту, модернізації, постачання та 

спільного виробництва військової техніки. Також між РФ і Мозамбіком було підписано 

додаткову угоду про захід російських військових суден в мозамбіцькі порти за спрощеною 

схемою задля дозаправки і ремонту, що у перспективі може сприяти створенню 
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повноцінної військової бази для ВМФ Росії. Зрештою у спадок від СРСР у африканських 

країнах залишилася значна кількість озброєння і саме тому Росія намагається 

максимально законтрактувати можливості для його модернізації.    

Зрештою можна судити про те, що для підвищення свого іміджу як надійного 

стратегічного партнера та братньої держави Росія, на фоні нарощування постачання 

збіжжя на африканський континент, вдається до такої геополітичної тактики, як списання 

боргів країнам, "успадкованим" від колишнього СРСР. Так, Росія, як правонаступниця 

Радянського Союзу, упродовж останніх років списала борги африканським країнам на 

суму в розмірі понад 20 млрд дол [18]. Звісно, списання боргів різним країнам, що 

накопичилися з часів СРСР для Росії було вкрай невигідним кроком, враховуючи її 

економічні негаразди (за різними підрахунками з 1996 р. РФ списала боргів на суму 100 

млрд дол), утім Москва за умов відсутності реальних механізмів повернення борги часів 

СРСР, в якійсь мірі прагнула збільшити симпатії та лояльність до неї країн третього світу 

(сподіваючись, що більшість країн віддадуть перевагу зближенню з Росією, а не з Китаєм 

чи США) задля перспектив формування союзницького поясу за участі ряду держав 

Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, які б забезпечували їй підтримку у 

новому протистоянні із Заходом.    

Ще одним інструментом у завоюванні прихильності та лояльності африканських 

країн до РФ є її "м’який вплив", що здійснюється шляхом формування іміджу в 

Африканському регіоні через такі інструменти, як надання освітніх послуг (через 

виділення стипендій для африканських студентів і забезпечення навчання їх на бюджетній 

основі) та проведення так званих тижнів і фестивалів російської мови й російської 

культури. У низці африканських країн відкрито російські культурні центри. Відомо, що 

на сьогодні в Росії навчається близько 8 тис. студентів – вихідців із Африки на факультетах 

та вузах медичного і технічного профілю 46 . Однак слід додати, що можливість 

використання російської мови в Африці, яка слугує одним із головних інструментів 

забезпечення впливу на пострадянському просторі, є досить обмеженою, оскільки 

покоління еліт, що мало тісні зв’язки з СРСР буде дедалі скорочуватися.    

Водночас до африканського континенту, хоча й досить локально, проникає 

російський бізнес – компанії по участі у розробці корисних копалин, у тому числі бокситів, 

урану, хрому, марганцю (завдяки Африці РФ забезпечують від 50 до 100 % своїх потреб у 

                                                 
46Нагадаємо, що з 1960-х до кінця 1980-х рр. радянські вузи закінчило близько 100 тис. вихідців з 

Африки, що нині виступають для Росії потенційним об’єктом її "м’якого впливу".  
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цих матеріалах) та видобуванні дорогоцінних матеріалів, зокрема алмазів і платини. 

Йдеться також про створення центру ядерної науки і технологій в Замбії та Нігерії. Задля 

забезпечення "м’якого впливу" Росії та формування її позитивного іміджу надійного 

стратегічного партнера, РПЦ активно налагоджує діалог з християнськими церквами 

Африки, сприяє наданню гуманітарної допомоги в районах воєнних дій, стихійних лих та 

в місцях, де існує голод. Тим паче, що Росія через Фонд Всесвітньої продовольчої 

програми робить значні вклади у подолання проблем голоду та боротьбу із 

захворюваннями.   

Зауважимо, що обсягу товарообігу між РФ та всіма африканськими країнами 

знаходиться у середньому на рівні лише 14 млрд дол, а РФ у силу економічних проблем 

не має змоги наразі надавати об’ємні обсяги фінансової допомоги та спрямовувати значні 

інвестиції в Африканський регіон. Так, рівень російських інвестицій у 2017 р. в економіку 

африканських країн склав лише близько 1 млрд дол. Якщо комплексно говорити про 

торгівлю РФ з країнами Африки, то Росія розглядає даний регіон головно як потужний 

ринок збуту зброї, ядерних реакторів, різного штибу обладнання, продукції 

машинобудування, металопродукції, алюмінію та виробів з нього, продукції хімічної 

промисловості, деревини, целюлозно-паперових виробів, сільгосппродукції, а також 

забезпечення послуг у сфері супутникового зв’язку, технологій у геологорозвідці та 

енергетиці. У той же час РФ імпортує з Африки цінні і рідкісні метали, боксити, алмази, 

сільськогосподарську продукцію – у якій переважає кава, какао-боби, цитрусові тощо 

[737].   

Варто додати й те, що після згортання присутності Москви в Африці з крахом СРСР 

африканську геоекономічну нішу (передусім у сфері інвестицій), як вже зазначалося, 

невпинно займає Китай, який є наразі провідним торговельним партнером всього 

континенту, витісняючи навіть США та ЄС. Зрештою скласти достойну геополітичну та 

геоекономічну конкуренцію, а тим паче витіснити КНР із зазначеного регіону в Росії 

немає жодних шансів. Водночас, за відсутності ідеологічної складової у реалізації 

африканського геостратегічного вектора РФ не може забезпечити Росії ролі головного 

гравця в регіоні та статусу глобальної держави, зокрема й тому, що такі відносини нічим 

не відрізняються від стосунків африканських країн з іншими державами. До того ж, Росія 

реалізує геостратегію відновлення свого впливу в Африці досить нерівномірно та 

непослідовно, роблячи акцент на торгівлі зброєю (РФ є другою після США за обсягами 

постачання зброї в Африці) та переводячи дво- та багатосторонні відносини з країнами 

цього регіону у русло бізнесу та комерції.   
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Отже, на переконання автора, порівняно з періодом холодної війни Африка 

перетворюється на поле не геополітичної, а передусім геоекономічної битви, головними 

учасниками якої є тепер не Москва і Вашингтон, а США, ЄС та Китай, у якій поки 

перемагає останній. Водночас свою присутність в Африці, за умов відсутності на даному 

континенті чітко вираженого континентального лідера, розвивають і такі регіональні 

держави, як Індія, Бразилія, Японія тощо. Тому найімовірнішим сценарієм є врешті 

змагання Росії за Африку в другій лізі регіональних держав. Участь РФ у миротворчих 

місіях, незначна присутність її військових радників, постачання зброї низці африканських 

режимів та обмежена підтримка видобувної галузі цих країн є малоефективними кроками 

порівняно з економічним та інвестиційним "завоюванням" Африки Китаєм та іншими 

потужними геополітичними центрами сили, які зокрема роблять акцент на наданні 

відносно дешевих кредитів, запровадженні технологій енергозбереження, інвестицій в 

інфраструктуру, сільське господарство, освіту тощо. До того ж, через постачання зброї до 

Африки, РФ навряд чи якось може впливати на розстановку сил в регіоні, як це вона 

робить на Близькому Сході, оскільки тут немає явно виражених 

прибічників/супротивників її політики. При всьому автор в жодному разі не відкидає 

сценарію протистояння в Африці між РФ і Китаєм з одного боку та ЄС і США з другого 

на тлі подальшого розгортання між КНР і Вашингтоном торговельної війни. Хоча Росії й 

вдається частково відновити свою присутність в Африці, досить строкатий континент з 

понад півсотні держав не сприятиме формуванню стабільного фронту підтримки 

реалізації російських геостратегічних інтересів як в регіоні, так і світі в цілому.   

Так само Латиноамериканський регіон Росія розглядає як форпост розширення 

своєї глобальної геополітичної присутності. Відомо, що Латинська Америка займала 

важливе місце у зовнішній політиці СРСР, особливо після перемоги Кубинської революції 

1959 р. На фоні зростання популярності лівих сил в даному регіоні у СРСР були 

сподівання на те, що до влади у більшості латиноамериканських країн прийдуть 

прорадянські режими і це дозволить значно ослабити вплив США у Західній півкулі. 

Однак, попри потужну договірно-правову базу з переважною більшістю 

латиноамериканських країн, головним геополітичним та ідеологічним форпостом СРСР 

в регіоні, фактично упродовж всього періоду холодної війни залишалася Куба та згодом 

Нікарагуа, тоді як ключовими торговельно-економічними партнерами Радянського Союзу 

були Бразилія та Аргентина, які не вели надто вираженої антиамериканської чи 

прорадянської політики. З крахом Радянського Союзу та розгортанням 

внутрішньополітичної й економічної кризи в РФ, розпочалося масштабне згортання 
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присутності Москви в Латинській Америці, у результаті чого було фактично повністю 

втрачено вплив Москви в регіоні. Масовий вихід Росії з Латинської Америки як 

правонаступниці СРСР розцінювався низкою її країн навіть як своєрідна зрада спільних 

інтересів.   

Проте, ситуація у відносинах РФ з країнами Латинської Америки почала 

змінюватися з кінця 1990-х рр., коли російське МЗС очолив фундатор стратегії 

багатовекторної зовнішньої політики – Є. Примаков. У той час Росія стала однією із 

небагатьох країн, що підтримали Колумбію, у якої вкрай загострилися відносини із США 

через сприяння нею масовій наркоторгівлі, передусім на їх теренах. Відтоді Колумбія 

відмовилася від закупівлі американської зброї та уклала контракти на придбання 

російського озброєння. Невдовзі до країн даного регіону масово почали проникати 

російські енергетичні компанії. З приходом до влади В. Путіна та стабілізацією політико-

економічної ситуації в Росії, зумовленою різким стрибком цін на нафту, відбулося 

поновлення її геополітичних амбіцій, які ознаменувалися намірами відродження 

присутності в країнах, що розвиваються. Врешті, Росія майже 20 років поспіль 

намагається реставрувати геополітичні позиції, що були закладені ще з часів СРСР. Так, 

візит В. Путіна наприкінці 2000 р. до Куби було спрямовано на повернення довіри цієї 

країни й інших держав Латинської Америки, втраченої упродовж 1990-х рр. Подальші 

відносини Росії та Венесуели були досить тісними за президентів У. Чавеса та 

Д. Медведєва, коли сторони уклали низку дипломатичних угод щодо військово-технічної 

співпраці, а також співробітництва у сфері енергетики. Проте головним у їхніх стосунках 

стало вироблення солідарної позиції щодо спільних дій із консолідації багатополярного 

світового устрою [617].  

З тих пір відбувається поступове відродження економічної та політичної співпраці 

з країнами даного регіону, примітним також є проведення спільних військових навчань 

РФ та держав Латинської Америки. Загалом же, левова частка країн регіону, пам’ятаючи 

потужну підтримку СРСР у часи холодної війни, не сприймають США як глобального 

гегемона та виступають за формування багатополярного світу на тлі так званого 

"повороту" вліво, унаслідок росту популярності відповідних політичних сил. Разом з тим, 

керівництва таких країн Боліварійського альянсу як Венесуела, Куба та Нікарагуа є 

авторитарними за своєю сутністю, що врешті й забезпечує та полегшує співпрацю з РФ, 

тоді як економічна складова за такого типу відносин часто відходить на другий план. Хоча 

доводиться спостерігати, що бажання до зближення з Росією виявляють і ті країни регіону, 

політична та ідеологічна орієнтація яких значно відрізняється. Скажімо інші країни 
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Боліварійського альянсу – Бразилія та Аргентина зацікавлені в отриманні від стосунків з 

РФ передусім економічних, а потім вже й політичних вигод. Важливість Латинської 

Америки для Росії визначається тим, що вона розглядає даний регіон у якості такого собі 

ближнього зарубіжжя США і геостратегічне закріплення в ньому є своєрідною 

симетричною відповіддю на проникнення Сполучних Штатів до пострадянського 

простору як зону виключних російських інтересів. Тому закріплення в 

Латиноамериканському регіоні покликане полегшувати діалог Російської Федерації із 

США стосовно розміну геополітичного впливу та неприпустимості експорту так званих 

"кольорових" революцій на пострадянські терени.    

Росія всіляко демонструє намагання відновити втрачені позиції в Карибському 

басейні, що у подальшому було підкріплено видимою демонстрацією військової 

присутності. За таких умов, як стверджує російський аналітик В. Бородачов, особливу 

увагу у ключовому об’єкті геостратегії в регіоні було приділено Кубі. Як відомо, Куба була 

чи не головним союзником СРСР у Західній півкулі, що дозволило Радянському Союзу 

проникнути на "задній двір" Сполучених Штатів під час Карибської кризи у 1962 р. [52, 

с. 64]. Також задля створення бодай ілюзії повернення Росії у глобальну політику, ще у 

2009 р. з метою формування видимості атмосфери тиску на США, Генштабом РФ була 

зроблена заява про розміщення на Кубі бази стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 

Ту-95 МС, здатних нести ядерну зброю [504]. Актуальним стало питання поновлення 

роботи Лурдеського центру радіоелектронної розвідки, який використовувався до 2002 р. 

спочатку СРСР, а потім Росією, хоча саме російське керівництво і спростовує подібні 

заяви західної преси [161]. Також у грудні 2008 р., фактично одразу після завершення 

російсько-грузинської війни, військові човни Північного флоту РФ – ракетний крейсер 

"Петро Великий" та протичовновий корабель "Адмірал Чабаненко", здійснили 

океанічний рейд до берегів Венесуели та брали участь у спільних навчаннях з 

венесуельськими збройними силами, демонструючи тим самим прапор РФ, а отже її 

військову присутність у цій ділянці світу.   

Разом з тим, примітним прикладом демонстрації Росією свої військової могутності 

став переліт у 2013 р. та у 2018 р. двох російських стратегічних бомбардувальників з 

авіабази в Енгельсі до Венесуели, а звідти до Нікарагуа. Такий крок був демонстрацією 

того, що РФ має можливості використання "аеродрому підскоку" в Центральній Америці 

задля підвищення можливості російської дальньої авіації і флоту та зниження рівня 

ядерної безпеки США. До того ж останнім часом з боку Росії лунають заяви про відкриття 

повітряно-морської бази на побережжі Венесуели. Усе ж така політика Росії є радше 
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пропагандистським жестом, аніж реальним кроком до розширення геополітичного 

впливу в регіоні, оскільки для цього необхідно провести затратну роботу щодо 

поновлення у Світовому океані інфраструктури присутності: опорну мережу аеродромів, 

пункти матеріально-технічного забезпечення ВМС, які дозволять повноцінно 

забезпечувати морську та повітряну навігацію.  

Дотримуючись своєї концепції, автор доходить попереднього висновку, що за 

допомогою геополітичного проникнення до таких латиноамериканських країн, як 

Нікарагуа, Куба, Венесуела та частково Бразилія (в рамках БРІКС), РФ намагається 

закріпити свою присутність в басейні Карибського моря – так званому задньому дворі 

США з перспективою зниження їх впливу в Латинській Америці в цілому.   

Впродовж останнього півтора десятиліття президент Росії шість разів відвідував 

країни Латинської Америки. Зокрема, однією з основних цілей латиноамериканських 

турне В. Путіна, що відбулися восени 2004 та влітку 2014 рр., а також Д. Медведєва у 

2008 р. було прагнення заручитися підтримкою країн (насамперед лівих і 

лівоцентристських режимів) цього регіону в умовах наростання кризи відносин із 

Заходом. Крім цього, Росія намагається вкотре демонструвати світу, що вона не перебуває 

в ізоляції та є глобальною, а не регіональною державою [1355]. Тим самим В. Путін 

продемонстрував, що допомагає Кубі протидіяти американській блокаді. До того ж, у ході 

його візиту у 2014 р. з Кубою було укладено 10 різнопланових документів про співпрацю, 

серед яких і ті, що передбачали розгортання й експлуатацію на кубинській території 

об’єктів інфраструктури, у тому числі військової. Більше того, російський лідер заявив 

про скасування 90 % (35,2 млрд дол) кредитних боргів Куби, що накопичилися ще з часів 

СРСР. Другим важливим кроком для сторін стало обговорення проектів щодо розробки 

покладів нафти на кубинському морському шельфі за участю російських компаній 

"Зарубежнефть" та "Роснефть", а також оголошено плани будівництва для Куби чотирьох 

енергоблоків для ТЕС. Обговорювалися питання щодо участі Росії в модернізації 

морського порту Маріель та будівництва нового аеропорту з вантажним терміналом [471].    

Напередодні свого латиноамериканського візиту в лютому 2015 р. міністр оборони 

РФ С. Шойгу зробив заяву про наміри Росії щодо розбудови інфраструктури баз 

технічного обслуговування в низці країн Латинської Америки. Останнє було необхідним 

для обслуговування військових човнів з метою їх базування в різних ділянках світу. Також 

ішлося про необхідність забезпечення дозаправки літаків дальньої авіації Росії [579]. РФ 

має наміри щодо будівництва наземних центрів для підтримки російської Глобальної 

навігаційної супутникової системи ("ГЛОНАС") на Кубі, в Нікарагуа, Бразилії, Аргентині 
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тощо [652]. Цілком імовірно, що Росія створює подібні центри передусім із військовими 

цілями, прикриваючись при цьому лише наданням комерційних послуг у навігаційній 

сфері. Адже не випадково, що роком раніше Росією було підписано спільну Угоду про 

модернізацію нікарагуанської армії.   

У Нікарагуа, якій свого часу симпатизував СРСР у зв’язку з перемогою 

Сандиністської революції, Росія підтвердила свою зацікавленість щодо створення 

стратегічного альянсу з нею. До речі, саме Нікарагуа визнала свого часу незалежність 

Абхазії та Осетії у 2008 р. й анексію Криму у 2014 р., а також в цілому підтримує позиції 

Росії у конфлікті з Україною. Примітно, що саме така позиція Нікарагуа дозволяє 

формувати РФ коло союзників у протистоянні із Заходом в різних регіонах світу та 

міжнародних організаціях, передусім в ООН – де Росія саме за рахунок таких країн 

намагається зміцнити свої переговорні позиції та здобути підтримку, у тому числі й в 

українському та сирійському питаннях. Зокрема саме задля поглиблення двосторонньої 

співпраці Росія надає Нікарагуа безоплатну фінансову допомогу та політичну підтримку. 

За рахунок продажу зброї, що стало одним із ключових інтересів РФ в Латинській 

Америці, вона отримала доступ до портів і повітряного простору цієї країни. До того ж, у 

2016 р. вкотре було переобрано президента-диктатора Д. Ортегу від партії 

"Сандиністський фронт національного визволення", який відкрито займає проросійську 

позицію [70]. Таке зближення РФ з карибськими країнами викликало на Заході навіть 

занепокоєння з приводу того, що Москва має плани щодо створення в Латинській 

Америці, у тому числі й у Нікарагуа, бази для забезпечення свого військового флоту.   

У разі, якщо говорити про "м’яку" стратегію Росії по завоюванню симпатій та 

лояльності латиноамериканських країн, то зазначимо, що у 2010 р. нею було виділено 

Венесуелі досить вигідний кредит на суму 2,2 млрд дол для придбання великої партії 

російської зброї, зокрема танків, артилерії та стрілецької зброї на подальші роки. Також у 

2013 р. РФ уклала з Венесуелою контракт на постачання зброї на суму 11 млрд дол, 

зокрема багатоцільових винищувачів, бойових гвинтокрилів та зенітно-ракетних систем 

[518]. У ході візиту російського міністра оборони С. Шойгу у 2015 р. до країн Латинської 

Америки обговорювалася низка питань із приводу військово-технічної співпраці, що тим 

самим підтверджує наміри РФ зміцнювати обороноздатність країн цього регіону, 

особливо тих, які незадоволені політикою США. Загалом же, серія візитів російських 

високопосадовців була покликана продемонструвати, що навіть в умовах складних часів, 

санкцій та обмежень Росія не забуває про своїх латиноамериканських партнерів. 
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Водночас Москва давала зрозуміти, що її позиції цілком збігаються щодо архітектури 

багатополярного світу та несприйняття Pax Americana [1016].   

У 2014 р. в ході реструктуризації колишніх радянських боргів, Росія все ж 

скасувала Кубі 90 % боргу на суму 35,2 млрд дол та Нікарагуа в розмірі 5,9 млрд дол, що 

було жестом доброї волі в контексті прагнення розширення стратегічного партнерства 

[751]. Також на 2017 р. російська компанія "Роснефть" надала Венесуелі фінансову 

допомогу у розмірі 10 млрд дол, що допомогло Каракасу відтермінувати дефолт та 

зберегти режим Н. Мадуро, який дедалі більше залежить від Москви. В обмін на кредитну 

лояльність РФ отримала доступ до родовищ дешевої венесуельської нафти та посилила 

вплив у регіоні [1190]. Також не виключено, що в обмін на збільшення терміну виплати 

боргу Росія буде вимагати розміщення у Венесуелі російських військових човнів з метою 

геостратегічного закріплення на американському "задньому дворі".  

Візит у 2015 р. до країн Латинської Америки очільника МЗС РФ С. Лаврова став 

прикладом використання Росією тактики часів холодної війни. Головний російський 

дипломат зробив, як відзначає Н. Нікандоров, акцент на неприпустимості політики тиску 

на Кубу, втручання у внутрішні справи та запровадження санкцій щодо Венесуели, яку 

поряд із Кубою РФ вважає своїм стратегічним партнером. Тоді американське військове 

керівництво зазначило, що РФ домагається від Куби, Венесуели та Нікарагуа отримати 

доступ до їхніх військово-повітряних баз і портів з метою технічного забезпечення 

російських стратегічних бомбардувальників і суден, які Росія обіцяє відправляти для 

патрулювання територій Карибського моря та Мексиканської затоки, шантажуючи тим 

самим США [575].    

Водночас РФ планує збільшувати геоекономічне/енергетичне проникнення до 

Латинської Америки. Так, Росія мала плани інвестувати в розвиток Куби близько 

3,5 млрд дол, що стало б своєрідним викликом для США, оскільки західні компанії не 

можуть вести на Кубі свій бізнес через американське ембарго. Було також підписано низку 

угод щодо інвестицій, співпраці в енергетичній сфері [575]. Перу поряд з Кубою є для 

Росії важливим покупцем її військової продукції, передусім гвинтокрилів (здебільшого 

Мі-171Ш), які ще з 1970-х рр. постачав СРСР, а також військових літаків та протитанкових 

комплексів. Важливість двосторонніх зав’язків між РФ та Перу збільшується ще й в силу 

їх спільної участі у рамках АТЕС з 1998 р.    

Низку домовленостей, переважно в енергетичній сфері, було виголошено в ході 

латиноамериканського візиту В. Путіна у 2014 р. до ще однієї латиноамериканської 

держави – Болівії [107]. У вересні 2016 р. "Газпром" увів у експлуатацію родовище 
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"Інкауасі" в Болівії, запаси якого становлять 70,8 млрд м3, де планується збільшити 

видобування до 6,5 млн м3 за добу. До 2040 р. в Болівії за участю "Газпрому" ("Gazprom 

International"), який представляє російські інтереси в цій країні, планується продовження 

видобування, переробка та транспортування енергоресурсів, зокрема скрапленого газу 

[144]. Разом із тим, під час свого візиту у 2014 р. В. Путін підписав з Аргентиною угоду 

про співпрацю у сфері енергетики. Уже у 2015 р. "Газпром" відкрив своє представництво 

в Буенос-Айресі для реалізації спільних проектів з аргентинською компанією "YPF" у 

сфері розвідки та пошуку нових покладів вуглеводнів, а також у сфері скрапленого газу. 

Також РФ заявила про участь в розробці найбільшого аргентинського сланцевого 

родовища "Vaca Muerta" [792].  

У зв’язку з тим, що Аргентина потерпає від енергетичного дефіциту, що негативно 

позначається на її економіці, у 2014 р. "Росатом" зробив заяву про готовність брати участь 

у будівництві третього енергоблоку АЕС "Aтуча", хоча тендер, як і на будівництво 

четвертого й п’ятого енергоблоків, у підсумку виграв Китай, що тим самим, на думку 

автора (як і у випадку з подібною ситуацію в Африці), може вкотре свідчити про процес 

розмивання впливу РФ у сфері ядерної енергетики у світі загалом та Латинській Америці 

зокрема. Втім, Аргентина, як і Росія, розділяє принципи багатополярного світу, що можна 

визначити як співпадіння поглядів на несприйняття політики глобального домінування 

США та цивілізаційних цінностей колективного Заходу. Врешті формування кола таких 

країн-однодумців є частиною реалізації російської стратегії по створенню своєрідного 

антизахідного інтернаціоналу за рахунок країн, що розвиваються. Адже не випадково, що 

задля посилення російського "м’якого впливу" стосовно підтримки формування 

антиамериканської пропаганди, під час останнього візиту В. Путіна до Аргентини, 

відбулося підписання міжвідомчої угоди по забезпеченню цілодобової ефірної 

іспаномовної трансляції телеканалу "Russia Today", зокрема й на безоплатній основі. Все 

це можна розцінити не інакше як інформаційну експансію РФ до Латинської Америки. 

Також ведеться налагодження зав’язків з латиноамериканськими випускниками 

радянських і російських вузів, значна кількість яких займають високу нішу в рядах 

місцевої еліти. Більше того, Росія, як така, що не в змозі конкурувати із США, ЄС та 

Китаєм у сфері інвестицій, а також значно поступається останнім за масштабами і 

обсягами торговельно-економічних відносин з країнами регіону, все ж досягає помітних 

успіхів у боротьбі за розум і серця латиноамериканців.    

Окреме місце у латиноамериканському векторі геостратегії Росії відводиться 

Бразилії як найбільшій країні даного регіону, а також через спільність їх інтересів за участі 
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у групі БРІКС. Саме це неформальне об’єднання дає можливість координувати РФ та 

Бразилії свої геоекономічні інтереси в латиноамериканському регіоні та за його межами. 

Серії візитів до Бразилії Д. Медведєва у 2008, 2010, 2013 рр. та В. Путіна у 2004 та 2014 

рр. ознаменувалися укладенням низки угод щодо розширення двостороннього 

співробітництва та узгодженням плану дій між РФ і Бразилією щодо торговельно-

економічної співпраці на 2014–2015 рр., передусім в енергетичній та військово-технічній 

сфері [618]. Знаковим у двосторонніх відносинах стало підписання "Російсько-

бразильського стратегічного союзу" від 18 жовтня 2005 р. Згідно твердження російського 

вченого Р. Туктарова, Росія активно прагне вибудувати стратегічну вісь "Москва – 

Бразиліа" в межах БРІКС [885]. Варто зауважити, що товарообіг між РФ та Бразилією 

упродовж останніх років є порівняно незначним як для такого масштабу держав та 

становить в середньому 5–6 млрд дол упродовж останніх п’яти років, а Бразилія займає 

лише біля 1 % у загальній зовнішній торгівлі РФ [857; 864].   

РФ активно постачає до Бразилії енергообладнання для ГЕС, інвестує у сферу 

видобування вуглеводнів та атомну енергетику. Так у жовтні 2015 р. російська компанія 

"Rosneft Brasil" придбала у бразильської фірми Retro Rio 55 % акціонерного капіталу у 

проекті по розробці вуглеводнів в басейні Солімойнс, після чого стала власником 100 % 

акцій та отримала статус оператора підприємства. Водночас, Росія планує брати участь у 

завершенні будівництва третього енергоблоку АЕС "Ангра", що є складовою її "ядерної" 

дипломатії та геополітики в Латинській Америці. Характерно, що під час Шостого саміту 

БРІКС, який проходив у Бразилії, РФ висунула пропозицію заснувати енергетичну 

асоціацію держав-учасниць та під її егідою створити Резервний банк палива та Інститут 

енергетичної політики [240]. Автор вважає, що презентуючи на саміті таку ідею як 

пропозицію по зміцненню енергетичної безпеки учасників БРІКС, Росія насправді 

прагнула забезпечити позиціонування у якості великої держави, котра визначає 

енергетичну політику всіх учасників даного клубу, вважаючи при цьому себе єдиним 

потенційним ключовим донором енергоресурсів для Китаю та Індії, а також 

постачальником енергообладнання та інвестором у енергетичну сферу Бразилії. Не 

випадково "Роснефть" створила свою дочірню компанію в Бразилії, 

інституціоналізувавши тим самим свою присутність на значному бразильському 

енергетичному ринку.     

Традиційною сферою співпраці для Росії та країн даного регіону є військова галузь. 

Згідно "Російсько-бразильського пакту по військовій технології і постачанням" від 

вересня 2003 р. та Угоди про військово-технічну співпрацю між РФ та Бразилією, що 
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вступила в дію у червні 2010 р. "Рособоронекспортом" здійснюється постачання 

продукції військово-технічного характеру, а також професійна підготовка кадрів у 

відповідних вищих навчальних закладах Росії [801]. Так, лише упродовж 2008–2013 рр. 

РФ експортувала до Бразилії озброєння і військової техніки на суму 306 млн дол та займає 

14 % збройного ринку Бразилії, випередивши США. Росія активно постачає Бразилії 

військові гвинтокрили та літаки, а також переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК). 

Водночас сторони ведуть перемовини про двосторонню роботу над багатоцільовим 

винищувачем п’ятого покоління Су-57 (після того, як Індія відмовилася від спільного 

виробництва цього літака) та новими засобами ППО [735]. За словами Е. Корендясова, не 

виключається також і передача Росією своїх оборонних технологій і модернізації за її 

участю військової промисловості Бразилії, яка у 2008 р. прийняла надто амбітну оборонну 

стратегію щодо збільшення військового потенціалу держави [430].    

Проте, здебільшого, торговельно-економічні взаємини між Росією і Бразилією, 

окрім озброєння, обмежуються сировинним (метали, добрива, сіль, каучук), видобувним 

та енергетичним сектором і лише військово-технічне співробітництво сторін та залучення 

російських інвестицій в космічну галузь, зокрема, в розвиток інфраструктури космодрому 

"Алкантара" може скласти ту незначну частку двосторонньої інноваційної складової для 

інших країн, які розвивають свою присутність в даному регіоні.    

Не менший геостратегічний інтерес Росія проявляє до другої за величиною 

держави регіону – Мексики, яка до того ж не підтримала антиросійських санкцій та мала 

свого часу досить міцні зв’язки з СРСР. РФ окрім експорту металів та продукції хімічної 

промисловості традиційно, як і в інші країни континенту, нарощує постачання ядерного 

палива та зброї, а також окремих видів високотехнологічної продукції. Упродовж 2011–

2016 рр. російська компанія "Техснабэкспорт" здійснювала постачання низькозбагаченого 

урану для мексиканських АЕС "Лагуна Верде", а компанія "Сухой Суперджет 100" та 

мексиканська компанія "Інтерджет" підписала контракт на закупівлю 30 пасажирських 

ближньомагістральних літаків. Також наразі завершено будівництво ГЕС "Ла Йеска" в 

штаті Халіско. З метою забезпечення "м’якого впливу" РФ "Россотрудничество" 

забезпечує підтримку Мексиканській асоціації російської мови з організації і 

забезпечення діяльності відповідних мовних курсів, які діють у 15 університетах країни. 

Крім того, РФ надає державні стипендії для навчання мексиканських громадян в 

російських вузах [529].   

Зрештою на фоні погіршення відносин США та Мексики, передусім у контексті 

політики Д. Трампа щодо побудови відомої стіни на прикордонні двох держав задля 
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стримування нелегальної міграції з даної країни до США, РФ може використати вплив на 

Мексику у контексті розвитку подальшої співпраці в рамках спільних політичних та 

економічних проектів. Однак, Мексика, як відомо, є членом Північноамериканської угоди 

про вільну торгівлю (НАФТА), підписаної у 1994 р., куди також входять США та Канада, 

що дає підставу вважати її частиною євроатлантичної цивілізації. Зрештою торговельно-

економічна участь Мексики в угоді НАФТА є для неї на кілька порядків вищою, аніж 

поглиблення економічної співпраці з Росією, а тому вона не буде обирати між Росією та 

угодою НАФТА. Більше того, економіка Мексики значною мірою залежить від США. 

Такий фактор не дає Росії достатніх підстав для значного поширення та закріплення свого 

геополітичного впливу на цю державу.     

Отже, з вищесказаного слідує припущення, що Кубу, Венесуелу, Нікарагуа, а також 

Бразилію Росія розглядає у якості стратегічних партнерів та "опорні" країни для 

подальшого геополітичного проникнення в Латиноамериканський регіон з тим, щоб 

організувати у віддаленій перспективі антизахідний блок країн, що розвиваються та 

знизити вплив США в Західній півкулі, зокрема, через просування їх економічних 

проектів панамериканської ЗВТ (АЛКА/ФТАА). РФ своїми діями, передусім через 

інвестування в енергетичний сектор та постачання зброї за порівняно низькими цінами, 

прагне заручитися союзницькою підтримкою ключових латиноамериканських країн у 

протистоянні із США та сприянні побудови багатополюсного світопорядку.   

Загалом, якщо говорити про торгівлю між РФ та країнами Латинської Америки, то 

її структура як і обсяг мало відрізняється від торгівлі Росії з країнами Африканського 

регіону. Серед експорту превалює військова техніка, продукція хімічної промисловості, 

мінеральні продукти (зокрема добрива), метали та вироби з них, ядерні реактори, машини 

та обладнання, нафта та нафтопродукти, алюміній, каучук, деревина та целюлозно-

паперові вироби тощо. У той же час Росія імпортує з країн даного регіону переважно: 

сільськогосподарську продукцію (каву, м’ясо, злакові, цукор), чорні метали, продукти 

неорганічної хімії, тощо. В цілому обсяг торгівлі між РФ та країнами Латинської Америки 

складає у середньому біля 12 млрд дол. Ключовими торговельними державами регіону 

для Росії є: Бразилія, Еквадор, Аргентина та Чилі47.    

Проте для латиноамериканських країн співпраця з Росією є лише одним із багатьох 

геостратегічних векторів, а незначна геоекономічна присутність РФ в 

                                                 
47Докладніше про це див.: Торговля России со странами Латинской Америки в 2017 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-rossii-so-

stranami-yuzhnoy-ameriki-v-2017-g/.   
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Латиноамериканському регіоні загалом несе ризик витіснення її у середньостроковій 

перспективі більш потужними гравцями. Скажімо, як і в Африканському регіоні, нині 

країни даного регіону активно розвивають свої відносини з таким центрами політико-

економічного впливу, як США, ЄС та Китай, які на відміну від Росії можуть 

запропонувати латиноамериканським державам значно більше у плані багатомільярдних 

інвестицій та високотехнологічної продукції й обладнання. Прикладом цього може бути 

активізація науково-технічного партнерства з названими геоекономічними центрами, 

зв’язків між університетами, сфері охорони здоров’я, соціальній сфері тощо. Серйозним 

дзвіночком для Росії є те, що КНР поступово витісняє її з венесуельського ринку 

озброєння. Така ситуація пов’язана переважно з тим, що Китай є головним кредитором 

Венесуели, яка з 2013 р. укладає з ним низку контрактів на закупівлю китайського 

озброєння, у той час як щодо РФ у Каракаса з’являється недовіра через корупційні 

скандали, пов’язані з будівництвом у Венесуелі заводу з виробництва стрілецької зброї. 

Все це підтверджує низьку ефективність геоекономічної стратегії Росії, фінансові та 

інвестиційні можливості якої обмежені через значні проблеми в економіці. Врешті, чим 

більше Росія буде надавати допомогу збанкрутілим латиноамериканським країнам на 

кшталт Венесуели, тим більше буде підривати власну економіку та розпорошувати й без 

того обмежені ресурси.    

Не складно спрогнозувати, що найімовірнішим сценарієм для РФ буде поступове 

зниження, а то й згортання її геополітичної та геоекономічної присутності в 

Латиноамериканському регіоні на тлі зростання впливу США, Китаю та ЄС, як це свого 

часу було з СРСР, політика присутності якого по закінченню холодної війни завершилась 

безславним виходом з так званого третього світу. Щодо геоекономічної конкуренції варто 

навести приклад товарообігу між Китаєм та країнами Латинської Америки, який наразі 

складає близько 280 млрд дол, а за різними прогнозами до 2024 р. його обсяг подвоїться 

й зросте порівняно з 2000 р. у 40 разів. У найближчі роки КНР планує інвестувати в 

економіку країн зазначеного регіону понад 250 млрд дол, що не йде в жодні порівняння з 

інвестиційними можливостями Росії. Виходячи з цього, формування геостратегічного 

трикутника "США – Китай – Росія", а тим паче навіть теоретичне балансування у його 

межах геополітичних інтересів цієї трійки видається неможливим через явно виражену 

асиметрію можливостей проектування геоекономічного впливу. Тому автор переконаний, 

що основна геоекономічна боротьба за Латинську Америку буде відбуватися передусім 

між США та Китаєм як нині двома головними торговельно-економічними конкурентами 

глобального масштабу.   
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Зауважимо, що одним із перших прикладів розширення присутності США в 

Латинській Америці у постбіполярний період є проект НАФТА, тоді як проект 

АЛКА/ФТАА по суті передбачає розширення НАФТА на всю територію обох Америк та 

консолідацію Західної півкулі під егідою Вашингтону. З метою блокування подальшого 

розширення військової присутності Росії в Центральній Америці та використання 

інфраструктури країн регіону як за часів холодної війни, США відновили дипломатичні 

відносини з Кубою, що, зокрема, засвідчило відкриття посольства цієї держави у 

Вашингтоні у 2015 р. Тож одним з останніх акордів президента Б. Обами по завершенню 

його другого терміну перебування у Білому Домі стала дипломатична відповідь США на 

активізацію Росії на "задньому дворі" Вашингтона – Латино-Карибському регіоні [454]. 

Хоча зрештою новий президент США – Д. Трамп і посилив тиск на Кубу у 2017 р. в сфері 

обмеження американського туризму і зв’язків американських компаній з кубинськими 

військовими та службами безпеки [455].     

Водночас ЄС активно розвиває співпрацю з країнами на рівні дво- та 

багатосторонніх відносин. Прикладом цього може слугувати активізація відносин по 

лінії: "Іспанія – Аргентина", "Франція – Бразилія", "Німеччина – Бразилія – Мексика" і 

власне між ЄС та економічним союзом держав Південної Америки (МЕРКОСУР), куди 

входять нині Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Венесуела. Більше того, існує 

тенденція переорієнтації зовнішньополітичного вектора низки латиноамериканських 

країн із США на Європу. Прикладом розвитку й підтримки конструктивного діалогу між 

ЄС та країнами Латинської Америки є також активність в регіоні верховного 

представника ЄС у закордонних справах та політики безпеки Ф. Могеріні. Отже, за таких 

умов Росії буде досить складно витримати геоекономічну конкуренцію в 

Латиноамериканському регіоні з такими потужними економічними гігантами, як США, 

ЄС та Китай.    

Як і у випадку з Африкою, Китай, що кілька десятиліть поспіль підтримує свою 

присутність в Латиноамериканському регіоні чимдалі активніше демонструє свої 

геоекономічні амбіції у цій частині світу. Свідченням того є латиноамериканське турне 

китайського лідера Сі Цзіньпіна в межах саміту АТЕС у Лімі, який Пекін максимально 

використав для розширення своєї економічної присутності в Латинській Америці в межах 

співпраці за специфічною формулою "Південь – Південь". КНР надає мільярдні кредитні 

позики латиноамериканським країнам з метою підтримки їх економіки та розвитку 

інфраструктури регіону. Також, як зауважує датський науковець Л. Патей, Китаєм 

передбачено подвоєння обсягів торгівлі із цими країнами в межах забезпечення імпорту 
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дешевої сировини (бразильської сировини та венесуельської нафти) для власних потреб 

[1264]. Зважаючи на це, можна констатувати, що в Росії є потужні геополітичні 

конкуренти в зазначеному регіоні, які мають значно більший перелік безпекових і 

геоекономічних інструментів у забезпеченні проектування своєї присутності. За таких 

обставин шанси РФ закріпитися в Латиноамериканському регіоні та посилити там свій 

геополітичний, а тим паче геоекономічний вплив, можна розцінювати як вкрай незначні, 

ураховуючи скорочення інструментарію геополітичного впливу, викликане передусім 

фактичною стагнацією російської економіки. Врешті, сприяння стабілізації ситуації в 

Африці та Латинській Америці через надання кредитів та інвестування в економіку й 

інфраструктуру даних регіонів з боку США, ЄС та Китаю має величезну перевагу перед 

російською стратегією дестабілізації ситуації та підтримки конфліктів в країнах, що 

розвиваються.    

Отже, РФ прагне активно розвивати стратегічні стосунки з Китаєм та Індією. Однак, 

у цих потужних регіональних гравців є власні амбітні інтереси у стосунках із Заходом, що 

полягають передусім у збереженні та розвитку вигідної торговельно-економічної 

динаміки, а також щодо встановлення регіонального лідерства. Останнім часом навіть 

попри економічні проблеми Росія намагається демонструвати статус стратегічного 

партнера щодо країн Африканського та Латиноамериканського регіонів через укладання 

різного роду партнерських угод, зокрема щодо постачання озброєння та спрямування 

військових інструкторів, а також співпраці у енергетичній сфері. Основною ціллю такої 

російської політики є формування коаліції транзитивних країн з метою протистояння 

глобальним геополітичним амбіціям США. Проте, обмеженість російських ресурсів, 

передусім економічних та ідеологічних на фоні нарощування впливу в АТР, Африці й 

Латинській Америці такими потужними гравцями, як Китай, ЄС і США, не дають 

можливості РФ, навіть у віддаленій перспективі, відновити у цих регіонах вплив, що 

належав СРСР.   

 

Висновки до четвертого розділу    

Констатовано, що із крахом СРСР, Росія як новий суб’єкт міжнародного права взяла 

курс на зближення із США, оскільки потребувала значних кредитів та інвестицій в умовах 

трансформації економіки та переведення її із планової на ринкову модель. Автор дійшов 

висновку, що РФ своєю участю у вирішенні проблем ядерного озброєння у контексті 

діалогу СНО демонструвала, що саме від її позиції, рівня домовленості та партнерських 

компромісів із США залежить стан глобальної безпеки і саме завдяки ядерній зброї Росія 
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залишається у першому геополітичному ешелоні світових держав. З’ясовано, що 

погіршенню двосторонніх відносин слугувала стратегія США відносно розширення 

НАТО на схід та розміщення систем ПРО у країнах Східної Європи, що свого часу 

перебували у полі геополітичного впливу СРСР і розглядалися Росією у 1990-х рр. як 

можлива буферна зона між нею та НАТО. Проте, на переконання автора, ключовим 

фактором несприйняття НАТО з боку РФ є відчуття загрози поширення ліберально-

демократичних цінностей на країни пострадянського простору. За умов агресії РФ проти 

України, США перейшли до політики її стримування.  

Встановлено, що у 1990-х рр. на тлі зближення із США та прагнення увійти до 

клубу цивілізованих держав, РФ здійснювала політику розширеного діалогу з Європою, 

сподіваючись навіть на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур й 

керуючись при цьому ідеєю побудови спільного безпекового, економічного та правового 

простору від Лісабона до Владивостока. Однак, упродовж 2000–2010 рр. стратегічні 

пріоритети РФ щодо питання зближення з ЄС були змінені, а перспективи її інтеграції до 

Євросоюзу зникли з порядку денного геостратегії на тлі актуалізації ідеї "третього шляху" 

як рівновіддаленості від Заходу та Сходу. Попри те, що Росія прагне відновити свій вплив 

на Балканах через участь в управлінні політичною та безпековою ситуацією, а також за 

наявності нечисельних союзників в особі Сербії та Боснії і Герцеговини, країни даного 

регіону активно тримають курс на зближення та інтеграцію до ЄС та НАТО. Врешті 

геостратегія РФ спрямована на підрив стабільності в ЄС та його дезінтеграцію, зокрема 

через пропагандистську діяльність проросійських та російських зарубіжних ЗМІ, 

підтримку лівих, ультраправих, націоналістичних і популістських сил, позбавлена 

раціональності та є контпродуктивною, оскільки спонукає США та ЄС до дій, 

спрямованих на протистояння російській "гібридній" політиці через посилення 

контрпропаганди та зміцнення інформаційної та кібербезпеки колективного Заходу, а 

також вироблення ним спільної антиросійської контрстратегії в цілому.   

Автор стверджує, що РФ активно намагається відновити свій вплив на Близькому 

Сході, який свого часу був важливою сферою геостратегічних інтересів СРСР. Росія, від 

часів утвердження доктрини "багатополярної альтернативності" позиціонує себе у якості 

коспонсора по врегулюванню арабо-ізраїльського конфлікту. Свідченням багатоцільової 

геостратегії РФ на Близькому Сході є підтримка авторитарного режиму Б. Асада у його 

протистоянні з опозиційними силами під виглядом боротьби з ІДІЛ, що тим самим 

спричиняє збільшення потоку біженців до країн Євросоюзу та підриває його безпеку і 
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єдність. Більше того, РФ намагається усунути тим самим енергетичних конкурентів серед 

числа нафтових монархій та республік Близького Сходу. Загалом же участь Росії в 

сирійському конфлікті підтверджує її стратегію – змусити інші потужні країни рахуватися 

з РФ як великою державою із глобальними інтересами й амбіціями. Через зміцнення 

захисту повітряного простору Сирії, РФ забезпечує тиск на Ізраїль, якому довелося 

відмовитися від нейтралітету у сирійському конфлікті та зробити вибір на користь так 

званої західно-сунітської коаліції. Однак, між Росією та Ізраїлем існує взаємозалежність 

щодо врегулювання низки проблем на Близькому Сході, як от: врегулювання сирійської 

кризи, діалог щодо створення Палестинської держави, питання закріплення Ірану в Сирії, 

іранське ядерне питання тощо. При всьому РФ, не вступаючи у конфлікт з Ізраїлем як 

найближчим союзником США на близькому Сході намагається реалізувати стратегію 

послаблення їх впливу на цю країну, а разом з тим і впливу на Близькому Сході в цілому.   

Зроблено висновок, що РФ будучи свого часу причетною до ядерної програми Ірану, 

розглядає його у якості чи не одного з ключових ситуативних союзників на Близькому 

Сході, передусім у підтримці режиму Б. Асада. Російсько-турецькі відносини попри 

спільний проект газогону "Турецький потік" є нестабільними, передусім через 

несприйняття Туреччиною сирійського урядового режиму та підтримку опозиції. РФ 

намагається зреалізувати стратегію завершення формування регіонального трикутника 

"Росія – Іран – Туреччина", а також у віддаленій перспективі має на меті сформувати 

антизахідну коаліцію на Близькому Сході. Проте Іран та Туреччина є водночас і 

геостратегічними конкурентами для РФ – Туреччина в Чорноморському регіоні, а Іран як 

потенційний конкурент на ринку постачання енергоресурсів. Загалом геостратегія РФ, яка 

базується головно на дестабілізації Ситуації на Близькому Сході, передусім через 

ускладнення нею врегулювання сирійського конфлікту, ще більше зумовлює ізоляцію 

Росії та посилення санкцій з боку Заходу, а також не знаходить підтримки її політики як у 

більшості країн Близькосхідного регіону, так і на міжнародній арені загалом.   

Тривалий час РФ прагне реалізувати стратегію щодо формування геостратегічного 

трикутника "Москва – Пекін – Делі". На тлі санкцій, ведених Заходом, РФ намагається 

отримати доступ до кредитів КНР в умовах, коли її економіка перебуває в рецесії, а сама 

Росія по суті опинилася у фінансовій ізоляції. У разі, якщо говорити про відносини РФ з 

Індією, то їх можна охарактеризувати як ситуативне партнерство. Саме ринкова 

взаємозалежність (передусім у плані імпорту високотехнологічної продукції) змушує як 

Індію, так і Китай підтримувати прагматичність стосунків із США. Усе це жодним чином 
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не дає підстав говорити про формування коаліції, військово-політичного блоку за участі 

Росії та Китаю й Індії. Більше того, як Китай, так і Індія провадять в Азії власну незалежну 

політику з метою забезпечення поширення лідерського регіонального впливу.   

Доведено, що ускладнює реалізацію східного вектора РФ і питання приналежності 

Курильських о-вів, що зводить розвиток російсько-японської співпраці фактично нанівець. 

Така ситуація значною мірою ослаблює східний геостратегічний вектор Росії, хоча б тому, 

що Японія є однією із провідних економік світу, технології якої б сприяли модернізації та 

розвитку російського Далекосхідного регіону та економіки в цілому. В міру погіршення 

відносин Росії із Заходом вона намагається стабілізувати взаємини із КНДР як ядерною 

державою. Важливою країною для Росії у Південно-Східній Азії є В’єтнам, оскільки 

Москва зацікавлена у збереженні колишньої радянської військової бази в Камрані.    

Автор дійшов висновку, що починаючи із 2000-х рр., Росія намагається відновити 

свій вплив в африканському та латиноамериканському регіонах, де була активна 

присутність СРСР. Останнім часом РФ прагне здобути прихильність серед кола 

африканських та латиноамериканських країн через скасування колишніх радянських 

боргів, надання фінансової допомоги, інформаційне проникнення через віщання 

російських зарубіжних телеканалів та встановлення економічних зв’язків, переважно 

комерційного характеру. Країни Африки та Латинської Америки розглядаються РФ, 

насамперед, у якості потенційних учасників антизахідного блоку. Однак, у Росії шанси на 

встановлення політичного впливу в Африці та Латинській Америці наразі мінімальні, 

передусім через обмеженість інвестиційних можливостей та відсутність у своєму 

розпорядженні привабливої ідеології для країн третього світу, подібної до тієї, яку 

пропагував свого часу СРСР. Більше того, точками геостратегічної опори в Африці та 

Латинській Америці, що підтримують політику РФ в регіоні та світі в цілому є порівняно 

невеликі авторитарні країни, серед яких – Куба, Нікарагуа, Венесуела, або ж країни, що 

фактично втратили свою державність, на кшталт Лівія, ЦАР або Сомалі, у той час, як інші 

великі та середні держави розвивають свої відносини із США, ЄС, Китаєм, які також 

активно нарощують свою геоекономічну присутність в Африці та Латинській Америці.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні вперше здійснено теоретичне узагальнення й 

вирішення наукової проблеми формування, а також наслідків і перспектив практичного 

процесу реалізації геостратегії РФ шляхом аналізу теоретичних засад та алгоритму її дій 

щодо синхронізації забезпечення впливу як на пострадянському просторі, так і на 

глобальному рівні. За результатами дослідження відповідно до мети та завдань 

сформульовано наступні висновки:   

1. Визначено, що геостратегія держави безпосередньо спрямована на забезпечення 

її впливу в межах певного географічного простору, а також є процесом планування 

способів реалізації геостратегічних інтересів, геостратегічної доктрини і просторових її 

пріоритетів на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу. Встановлено, що 

геостратегія Російської Федерації сформувалася під впливом теоретичних постулатів 

євразійства, імперства та державництва. Неоєвразійство покликане обґрунтувати 

відродження Росії як трансрегіональної імперії. У свою чергу, державниками та 

імперцями обстоюється ідея побудови світоустрою, в якому б Росія зайняла рівноцінну 

позицію поряд з такими потужними центрами геополітичного впливу, як США, Китай та 

Індія.   

З’ясовано, що під впливом неоєвразійства та державництва сформовано концепт 

геостратегічного прагматизму й багатовекторної зовнішньої політики РФ, котрий 

підвереджував ідею класиків євразійства щодо "третього шляху" покликаного 

підкреслити геополітичну рівновіддаленість та самостійність держави. Встановлено, що 

такі альтернативні державництву західницькі концепції 1990-х рр., як "доктрина 

Козирєва" стосовно деідеологізації та динамічної переорієнтації Росії на високорозвинені 

демократичні держави та ідея ліберальної імперії А. Чубайса, що базується на повазі норм 

міжнародного права й територіальної цілісності інших країн, постулатів лібералізму і 

демократії, так і не знайшли підтримки в російському політикумі. Натомість популярними 

стали концепти Є. Примакова, який визначив багатовекторність зовнішньої політики 

Росії у якості пріоритетної, С. Караганова, який виступав за відродження Росії як нової 

імперії, А. Подбєрьозкіна та В. Герасимова, що обґрунтовують основи ведення нелінійної 

(гібридної) війни, де превалюють неконвенційні (невоєнні) засоби.    

Західні геополітики – К. Гаусгофер та Г. Маккіндер характеризували Росію як 

центр Євразії (Гартленда). Задля противаги експансіоністській політиці Росії та появі 

нового трансконтинентального конкурента в Євразії такі геополітики, як Дж. Кеннан, 
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З. Бжезинський, Г. Кіссінджер, П. Вулфовіц, Дж. Фрідман у якості пріоритетного 

завдання для США визначали створення довкола неї поясу прозахідних держав. Також 

ними було сформовано концепт недопущення формування російсько-німецького альянсу, 

який би дозволив встановити тотальний контроль над Євразією.    

2. Доведено, що пошук в Росії "сильної руки" був обумовлений соціально-

економічною кризою та наростанням відцентрових сепаратистських тенденцій за 

президентства Б. Єльцина. Прихід до влади В. Путіна ознаменував початок 

систематичного вибудовування піраміди одноосібної влади. Надмірно централізована 

організація російської влади з яскраво вираженим президентським інститутом, а також 

практична відсутність колективного дискурсу відносно прийняття зовнішньополітичних 

рішень, не сприяє формуванню об’єктивного алгоритму стратегічних дій Росії на 

міжнародній арені. Встановлено, що різкі "стрибки" політичного й електорального 

рейтингу В. Путіна були прямо пов’язані з участю РФ у воєнних кампаніях у Чечні, Грузії 

та Україні й так званими її локальними перемогами, що було сприйнято в російському 

суспільстві не інакше, як процес відродження Росії у якості наддержави. Невдоволення 

політикою влади часто трактується в РФ не інакше, як підготовка Заходом сценарію 

державного перевороту.   

Всі дії РФ на міжнародній арені супроводжуються пропагандистською підтримкою 

провладних ЗМІ. З’ясовано, що експансіоністські дії російської влади на міжнародній 

арені знаходять широку підтримку фактично всіх верств російського суспільства, якому 

характерна імперська свідомість, породжена ностальгією за втратою величі СРСР. Тож 

інтереси російського суспільства та влади у вигляді імпульсів "зверху" й "знизу" тісно 

переплітаються. Саме тому в РФ існує суспільний запит на імперську політику. Власне ж 

імперська ментальність російського суспільства, зокрема й відносно приналежності до 

РФ частини територій сусідніх держав, несе регіональні загрози, які перманентно 

виражаються в територіальній експансії Росії, а також породжує ризики для міжнародної 

безпеки через можливе подальше розширення її глобального експансіонізму.    

3. Обґрунтовано, що РФ, порівняно із СРСР, удвічі поступається за кількістю 

населення та ще більше за економічним потенціалом. Із розпадом СРСР Росія втратила 

25 % території та ключові портові виходи до Чорного й Балтійського морів. Скорочення 

населення прямо відображається на мобілізаційних можливостях економіки та збройних 

сил Росії. ЗС РФ як один із найвагоміших геополітичних силових ресурсів перебувають 

на межі переходу від пострадянської оборонної моделі до формату, який би відповідав 

світовим стандартам мілітаризації. За винятком поодиноких зразків новітнього озброєння, 
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оборонний технологічний стан Росії загалом переживає кризу, а більшість військової 

техніки є зразками ще радянського виробництва. Саме тому Росія делегує свій ядерний 

потенціал у міжнародну площину, використовуючи його переважно як предмет 

геополітичного тиску і шантажу. Встановлено, що такий зовнішньополітичний ресурс, як 

"м’яка сила", РФ перебуває наразі в кризовому стані, передусім через скорочення 

російського етнокультурного та лінгвістичного ареалу, а також низький рівень 

міжнародної репутації Росії.    

Зроблено висновок, що наявна ресурсна база Росії не дає їй можливості повноцінно 

забезпечувати реалізацію геостратегії як у регіональному, так і глобальному масштабі. За 

такими критеріями, як вплив на перебіг подій у світі, представництво в міжнародних 

організаціях, наявність ядерної зброї, розмір території, військово-стратегічні можливості, 

Росія залишається великою державою. Проте, за такими характеристиками, як 

демографічна ситуація, якість життя населення, можливості "м’якого впливу", РФ 

здебільшого відповідає категорії держав другого порядку.   

Економіка Росії, як один з ключових факторів забезпечення реалізації її геостратегії, 

має низький рівень складності та наукоємності. Встановлено, що РФ на тлі 

деіндустріалізації дедалі помітніше перетворюється на державу із яскраво вираженою 

сировинною складовою в експорті. Наразі понад 70 % російського експорту займають 

саме енергоресурси, сировинна та низькоінтелектуальна й низькотехнологічна продукція. 

Частка Росії у світовому ВВП (близько 2 %) не дає їй можливості забезпечувати 

глобальний геополітичний та геоекономічний вплив. Хоча Росія й значно впливає на 

глобальну систему безпеки завдяки значним обсягам експорту енергоносіїв, зброї, однак 

низький рівень інноваційного та науково-технічного супроводу, а також недостатній 

рівень привабливості для ведення бізнесу не дозволяє їй брати повноцінну участь у 

глобальній геоекономічній боротьбі за перерозподіл товарів і послуг, а також трудових та 

інтелектуальних ресурсів. Погіршують внутрішню ситуацію в РФ і введені Заходом 

антиросійські санкції, які гальмують економічне зростання та знижують її вплив на 

світовій економічній арені.  

4. Підтверджено, інтеграційні проекти, що реалізовує РФ після розпаду СРСР, 

слугують інструментом остаточного закріплення впливу на пострадянський простір. СНД 

розглядалася Росією насамперед як засіб збереження єдиного політико-економічного 

простору. Однак, жоден інтеграційний проект РФ не був до сьогодні вдалим через 

однотипний та низькотехнологічний характер пострадянських економік, що врешті не 

несе особливих торговельних та промислових переваг для всіх країн-членів євразійських 
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організацій. Росія через ЄврАзЕС, МС, ЄЕП, СДРБ, ОДКБ, ЄАЕС прагне захистити 

власні геостратегічні інтереси в межах політико-економічної та безпекової площини. 

Встановлено, що причиною низького інтеграційного потенціалу пострадянських 

об’єднань для країн-членів є передусім імперські амбіції Росії та домінування 

геополітичної складової над економічною й безпековою. Саме це змушує нові незалежні 

держави шукати інтеграційну альтернативу шляхом поступового зближення з ЄС 

(Україна, Молдова, Грузія) чи Китаєм (країни ЦА), або ж мотивує до створення 

інтеграційних об’єднань на кшталт ОДЕР-ГУАМ.   

Визначено, що РФ розглядає ЄАЕС в якості нового суб’єкта міжнародних відносин 

(своєрідного аналога СРСР), а тому навіть найближчі її партнери та учасники 

євразійських інтеграційних об’єднань, зокрема Білорусь і Казахстан, після агресії РФ 

проти України, не схильні надто делегувати свій національний суверенітет у рамках 

ЄАЕС. Проектом збереження пострадянської сфери безпеки під протекторатом РФ була 

ОДКБ, утім ефективність даної організації є також надто сумнівною, оскільки вона так і 

не стала інструментом підтримки стабільності в регіоні. Все це свідчить про 

безперспективність російської стратегії з реінтеграції пострадянського простору. ШОС же 

Росія значною мірою розглядає у якості об’єднання країн, які не сприймають 

однополярного світопорядку, глобального домінування США та політики колективного 

Заходу, утім неофіційне лідерство в ШОС, як відомо, належить Китаю, який прагне 

надати цій організації не безпекового, а переважно торговельно-економічного виміру на 

тлі реалізації трансконтинентального інфраструктурного проекту "Один пояс, один 

шлях".    

5. Доведено, що етнокультурний та лінгвістичний вплив є одним із ключових 

інструментів блокування процесу інтеграції України, Молдови та Грузії до європейських 

та євроатлантичних структур. Власне так звана російська нацменшина у країнах 

пострадянського простору є для РФ інструментом забезпечення гібридного лобіювання її 

геостратегічних інтересів. Встановлено, що присутність російського населення та 

російськомовних нацменшин у країнах Балтії, Білорусі, Україні, Казахстані формує для 

РФ своєрідний імператив на військове втручання та висування територіальних претензій 

до цих нових незалежних держав.  

Констатовано, що інструментом та механізмом забезпечення контролю над 

пострадянським простором є також жорсткий вплив, що забезпечується шляхом 

розпалювання нестабільності та управління воєнними конфліктами з подальшим 

порушенням суверенітету і територіальної цілісності нових незалежних держав, які 



411 

визначили європейський та євроатлантичний вектор у якості пріоритетного. Так зване 

"заморожування" конфліктів дає РФ певні геополітичні переваги для торгів із країнами, 

де такі конфлікти мають місце. Прозахідно налаштовані – Україна, Молдова та Грузія, в 

яких РФ інспірувала кризу, залишаються поки зоною геополітичної невизначеності між 

Росією і ЄС, яку та намагається дедалі більше дестабілізувати або ж впливати з 

допомогою підтримки лояльних щодо неї політичних сил. Підтримуючи Вірменію у 

нагірно-карабаському конфлікті, Росія здійснює політику подвійних стандартів, 

постачаючи зброю як Азербайджану, так і Вірменії, щоб максимально відтермінувати 

врегулювання даної кризи з метою унеможливлення виходу цих країн з-під російського 

впливу. РФ, окрім збереження пострадянських країн у сфері свого геополітичного поля, 

прагне також створити пояс, що має перешкодити розширенню впливу ЄС і НАТО на 

пострадянський простір. Україна, тим не менш, остаточно обрала західний 

зовнішньополітичний вектор у якості превалюючого, Азербайджан здійснює більш 

прозахідну, аніж проросійську політику, простежується також і поступове зближення з ЄС 

Вірменії. Тому стратегія РФ, спрямована на дестабілізацію пострадянського простору, є 

вкрай неефективною, оскільки ще більше відштовхує від неї країни регіону, а також 

змушує їх дедалі активніше спрямовувати свій зовнішньополітичний вектор у бік 

європейських та євроатлантичних структур чи КНР.   

6. Підтверджено, що Україна посідає ключове місце в геостратегії Росії на 

пострадянському просторі з часів розпаду СРСР. За умов неможливості залучення 

України до євразійських інтеграційних структур та краху проросійського режиму, РФ 

вдалася до гібридної агресії. Зміцнення геополітичного статусу РФ за рахунок 

демографічних, економічних та територіальних ресурсів України покликане було 

забезпечити амбіції Росії до розширення просторового впливу як на регіональному, так і 

глобальному рівні. Підтверджено, що унаслідок анексії Криму в 2014 р. та створення 

самопроголошених республік – Л/ДНР, РФ запустила механізм стримування процесу 

зближення України з ЄС та НАТО та інтеграції до цих структур. Перетворення Криму на 

потужну військово-морську базу значно знижує рівень безпеки країн усього 

Чорноморського регіону. За рахунок самопроголошених республік в Україні та внаслідок 

аналогічної ситуації в Молдові та Грузії, РФ намагається створити "сіру зону" 

нестабільності та своєрідний геополітичний буфер на південно-західному фланзі з НАТО. 

Однак, хоча РФ і досягла певних тактичних переваг в Україні, уповільнивши тим самим 

її зближення з ЄС та НАТО, все ж проектування нестабільності стратегічно 

унеможливлює будь-яку участь Києва у євразійських інтеграційних проектах, дедалі 
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віддаляє його від Росії, робить Україну більш прозахідною та антиросійською. Агресивні 

дії Росії, тим часом, зумовлюють пошук Україною нових механізмів подальшого 

просування до НАТО та ЄС, а також відкривають перспективи появи транзитивного 

імперативу підтримки її нацбезпеки через координацію оборонних дій з країнами Східної 

Європи в рамках так званої Балто-Чорноморської дуги, що зайвий раз підкреслює 

неефективність експансіоністської стратегії на пострадянському просторі.   

7. Зроблено висновок, що стосунки між США та РФ після завершення холодної 

війни були спрямовані на подолання інерції протистояння. Встановлено, що Росія в 

умовах складної внутрішньополітичної та економічної ситуації потребувала допомоги 

Заходу. РФ намагалася поліпшити відносини зі США як з партнером у процесі 

урегулювання низки проблем глобальної безпеки, зокрема й скорочення стратегічних 

ядерних арсеналів. Росія демонструє, що саме від рівня домовленості та партнерських 

компромісів її з США залежить стан глобальної безпеки. З’ясовано, що до початку 2000-

х рр., у геостратегії російсько-американських взаємин відбувся перехід від налагодження 

співробітництва до асиметрії геополітичного суперництва, через неприйнятність для Росії 

розширення НАТО на схід та розташування у країнах ЦСЄ системи ПРО. Однак 

ключовим фактором несприйняття НАТО з боку РФ є відчуття загрози цивілізаційного 

впливу Заходу на країни пострадянського простору.  

Доведено, що в останні роки стосунки РФ та США набули піку погіршення за весь 

період постбіполярності насамперед через агресивну російську політику на 

пострадянському просторі (передусім в Україні) та на Близькому Сході. За таких обставин 

США перейшли до політики стримування РФ та заперечення її стратегії нелінійного 

впливу. Все ж асиметрія потенціалів не дає РФ підстав вважати себе глобальним 

супротивником США та говорити про початок нової холодної війни. Протистояння двох 

держав наразі відбувається радше в інформаційному просторі та не є аналогом 

півстолітнього суперництва СРСР та США. Тим часом агресивна геостратегія РФ щодо 

переформатування світу через дестабілізацію міжнародної системи є контрпродуктивною 

та спонукатиме США лише до посилення антиросійських санкцій та подальшого 

стримування її дій.    

8. Встановлено, що на початку 1990-х рр. (за умов прагнення увійти до клубу 

цивілізованих держав), РФ вела політику розширеного діалогу з Європою, керуючись при 

цьому ідеєю побудови спільного безпекового, економічного та правового простору від 

Лісабона до Владивостока. Утім, за умов посилення розчарування Росії від зближення з 

ЄС та НАТО, вона перейшла до політики протистояння з Євросоюзом, а ідея "Великої 
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Європи" так і не стала алгоритмом зближення між Росією та ЄС. Відомо, що потужним 

важелем впливу РФ в Європі досі залишаються енергоресурси, а через будівництво нових 

газопроводів вона прагне посилити енергетичну залежність країн ЄС та розколоти його 

інтеграційну структуру. Більше того, РФ намагається спричинити конфлікт Вашингтона з 

Брюсселем та підірвати трансатлантичну єдність через створення ситуації 

підтримки/непідтримки реалізації проекту газогону "Північний потік-2". Однак з 

подальшим зміцненням позицій США на європейському енергетичному ринку вплив 

Росії в ЄС буде поступово скорочуватися.    

Підтверджено, що у контексті східноєвропейського геостратегічного вектору Росія 

передусім намагається закріпити свій вплив на Балканах через втручання до політичної 

та безпекової ситуації в таких країнах, як Македонія, Боснія і Герцеговина, Греція, маючи 

при цьому в своєму союзницькому активі Сербію. Однак вплив РФ у балканських країнах 

скорчується в міру їх інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. РФ прагне 

активно реалізовувати свою стратегію підриву стабільності Євросоюзу аж до його 

розпаду шляхом пропагандистської діяльності проросійських та російських ЗМІ, 

динамічної підтримки лівих, ультраправих, націоналістичних політичних сил, які 

виступають проти політики Брюсселю щодо мігрантів та розширення ЄС, а також 

виголошують ідею виходу своїх країн зі складу ЄС. Проте, хоча ризик приходу до влади 

вказаних політичних сил у ряді країн Євросоюзу і залишається значним, а в Італії та Латвії 

вони навіть отримали парламентську більшість, все ж у ключових країнах Євросоюзу – 

Німеччині, Франції та Бельгії такі сили не здобули перемоги. Доведено, що геостратегія 

Росії, спрямована на протистояння із Заходом, є контпродуктивною та має лише певну 

тактичну перевагу, оскільки призводить до її міжнародної ізоляції, посилення 

антиросійських санкцій та активізації військового контингенту НАТО саме в країнах 

Східної Європи, а отже поблизу російських кордонів.     

9. Близький Схід став для Росії тим регіоном, де вона прагне повернути колишній 

геополітичний вплив, який мав свого часу СРСР. Одним із перших кроків такого 

повернення стала дипломатія щодо посильної участі в урегулюванні арабо-ізраїльської 

кризи та іранського ядерного питання. Втрутившись у сирійський конфлікт під приводом 

боротьби з терористичною ІДІЛ, РФ насправді забезпечує підтримку авторитарному 

режиму Б. Асада у його протистоянні з антиурядовою опозицією; провокує потік біженців 

до ЄС з метою його дезінтеграції; протистоїть державам Близького Сходу, передусім 

таким, як Катар, що потенційно можуть скласти конкуренцію російським інтересам на 

європейському ринку енергоресурсів. Підтверджено, що стратегія Росії стосовно Ізраїлю 
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полягає в демонстрації альтернативи американському зовнішньополітичному вектору. 

Через зміцнення захисту повітряного простору Сирії вона забезпечує тиск на Ізраїль. РФ 

демонструючи позицію гаранта ізраїльської безпеки, намагається реалізувати стратегію 

якщо не виведення Ізраїлю зі складу союзників США, то хоча б ослаблення їх впливу на 

цю країну, а разом з тим і впливу на Близькому Сході.    

Автор дійшов висновку, що РФ намагається реалізувати геостратегію з 

формуванню ситуативного трикутника "Росія – Іран – Туреччина", а також у перспективі 

має на меті очолити антизахідну коаліцію на Близькому Сході. Утім Іран та Туреччина 

реалізують на Близькому Сході власну незалежну політику, яка є передусім боротьбою за 

регіональне лідерство. Росія, демонструючи наміри створити коаліцію в регіоні, має 

паралельно стратегію тиску на Іран та Туреччину: через розіграш "курдської карти" (у 

випадку з Туреччиною), та через можливе посилення військової співпраці з Ізраїлем, 

Саудівською Аравією чи урядом Ємену задля балансування впливу Ірану. З’ясовано, що 

досить витратна російська геостратегія відносно повернення впливу на Близькому Сході 

через участь у сирійському конфлікті є деструктивною, зумовлює дестабілізацію регіону 

та посилює тим самим антиросійські санкції з боку Заходу.   

10. З’ясовано, що в контексті так званого розвороту на схід Росія мала далекосяжні 

плани стосовно формування геостратегічного трикутника "Москва – Пекін – Делі". Однак 

геоекономічна присутність Росії, як і вплив у АТР є досить незначним. За умов наростання 

економічної ізоляції та рецесії Росія намагається диверсифікувати кредитні та 

інвестиційні надходження з Китаю, чим лише збільшує економічну залежність від 

євразійського старшого брата. Встановлено, що з поміркованою обережністю Росія 

вибудовує паралельні відносини з Індією, передусім через постачання їй новітнього 

озброєння та військових технологій, зокрема й задля балансування китайського 

геополітичного впливу. Тим самим ринкова взаємозалежність, попри введення США 

проти КНР додаткових митних зборів, змушує як Індію, так і Китай підтримувати 

прагматичність стосунків зі США. Однак, кожна зі сторін має власну геостратегію 

регіонального впливу в АТР, Євразії та Південній Азії. Все це лише підтверджує те, що 

така тріангуляція альянсу, спрямованого проти політики колективного Заходу, видається 

наразі неможливою.   

Підтверджено, що взаємини Росії з Японією ускладнені територіальними 

суперечками довкола приналежності Курильських о-вів, які Токіо іменує не інакше, як 

північними територіями японського архіпелагу. Отримані у спадок від СРСР Південні 

Курили мають досить вагоме геостратегічне значення для Росії, оскільки розширюють 
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можливості виходу до Східної Азії на додаток до російського порту Владивосток. Хоча 

РФ і засуджує ядерні випробування КНДР, як і корейську ядерну програму загалом, усе ж 

останнім часом відбувається зміна її позиції щодо КНДР у бік демонстрації стабільності 

в двосторонніх стосунках на тлі кризи відносин із Заходом, що підтверджує факт 

зближення РФ з країнами-ізгоями. Задля розширення присутності в АТР Росія активно 

кооперує свою співпрацю із В’єтнамом, де залишилася колишня радянська база в Камрані 

(наразі забезпечує ремонтні функції човнів) та яку вона хоче у перспективі використати 

як опорний пункт для закріплення свого геостратегічного положення в Південно-Східній 

Азії, однак В’єтнам виступає категорично проти перетворення статусу цього ремонтного 

доку на повноцінну військово-морську базу будь-якої країни.   

11. Встановлено, що із початку 2000-х рр. Росія, маючи на меті заповнити 

геополітичний вакуум, що утворився після завершення холодної війни, намагається 

відновити свій вплив в африканському та латиноамериканському регіонах, де була свого 

часу активною присутність СРСР. Значний інтерес РФ виявляє і щодо координації своєї 

діяльності з країнами даних регіонів в ООН. Останнім часом вона має плани щодо 

розгортання мережі військових баз та прагне здобути прихильність серед кола 

африканських та латиноамериканських країн через скасування колишніх радянських 

боргів, проектування та участь у будівництві АЕС, інвестиції в енергетичну та видобувну 

галузь, надання фінансової допомоги та освітніх послуг, інформаційне проникнення через 

мовлення російських телеканалів на зарубіжні країни та встановлення економічних 

зв’язків, переважно комерційного характеру. Країни Африки та Латинської Америки 

розглядаються керівництвом РФ як потенційні учасники антизахідного блоку. Однак 

шанси у Росії на відновлення потужного геополітичного впливу в Африці та Латинській 

Америці наразі мінімальні, передусім через обмеженість ресурсних та інвестиційних 

можливостей, а також відсутність у розпорядженні РФ привабливої ідеології для країн 

третього світу, на зразок тієї, що свого часу пропагував СРСР. До того ж точками 

геостратегічної опори в Африці та Латинській Америці, що підтримують політику РФ в 

регіоні та світі в цілому, є порівняно невеликі авторитарні країни, серед яких – Куба, 

Нікарагуа, Венесуела, або ж країни, що фактично втратили свою державність (на кшталт 

Лівії, ЦАР або Сомалі). Своєю чергою, інші великі та середні держави цих регіонів 

розвивають свої відносини із США, ЄС, Китаєм, які також активно нарощують свою 

конкуренту геоекономічну присутність в Африці та Латинській Америці, звужуючи тим 

самим поле геополітичного маневру для Російської Федерації.    
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Відомості про апробацію дослідження 

 

Результати дисертаційної роботи були апробовані у чисельних доповідях на 

міжнародних і всеукраїнських наукових, науково-теоретичних, науково-технічних та 

науково-практичних та конференціях: Міжнародна науково-практична конференція 

"Полікультуротворча діяльність" (Київ, 24–27 березня 2009 р., очна форма участі); ІХ 

Міжнародна науково-технічна конференція "Авіа-2009" (Київ, 21–23 вересня 2009 р., 

очна форма участі); Міжнародна науково-практична конференція "Полікультуротворча 

діяльність – 2010" (Київ, 12–13 квітня 2010 р., очна форма участі); The fourth world 

congress "Aviation in the XXI-st centuru". "Safety in Aviation and Space Technologies" (Київ, 

21–23 вересня 2010 р., очна форма участі); VI Міжнародна наукова конференція "Знаки 

питання в історії України: регіональний вимір" (Ніжин, 21–22 жовтня 2010 р., очна форма 

участі); Міжнародна наукова конференція "Інформаційна безпека держави: теоретичний 

та практичний виміри" (Київ, 27–28 жовтня 2010 р., очна форма участі); Х Міжнародна 

науково-технічна конференція "Авіа-2011" (Київ, 19–21 квітня 2011 р., очна форма 

участі); VIІІ Міжнародна наукова конференція "Знаки питання в історії України: між 

традицією та модернізацією" (Ніжин, 5–6 квітня 2012 р., очна форма участі); V 

Міжнародна наукова конференція молодих учених "Дні науки історичного факультету – 

2012" (Київ, 12–13 квітня 2012 р., очна форма участі); ІІ Всеукраїнська наукова 

конференція "Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні" 

(Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 р., заочна форма участі); The fifth world congress 

"Aviation in the XXI-st centuru". "Safety in Aviation and Space Technologies" (Київ, 25–27 

вересня 2012 р., очна форма участі); І–ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

"Придніпровські соціально-гуманітарні читання" (Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.; 

Бердянськ, 17 травня 2013 р., заочна форма участі); ІІ–V Міжнародна науково-практична 

конференція "Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики" 

(Київ, 18 квітня 2013 р.; 24 квітня 2014 р.; 23 квітня 2015 р.; 19 травня 2016 р., очна форма 

участі); IХ Міжнародна наукова конференція "Знаки питання в історії України: 

провінційний простір і час" (Ніжин, 19–20 квітня 2013 р., очна форма участі); 

ХІ Міжнародна науково-технічна конференція "Авіа-2013" (Київ, 21–23 травня, 2013 р., 

очна форма участі); Міжнародна науково-практична конференція "Суспільно-політичні 

та соціокультурні процеси в Україні і світі" (Київ, 31 травня – 1 червня 2013 р., очна форма 
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участі); Всеукраїнська науково-практична та Міжнародна наукова конференція "І, ІІІ, VI 

Міждисциплінарні гуманітарні читання" (Київ, 3 жовтня 2013 р.; Київ, 6–7 червня 2014 р. 

Київ, 22 грудня 2017 р., очна форма участі); ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю "Науковий діалог "Схід-Захід" (Бахчисарай, 12–13 

жовтня 2013 р., заочна форма участі); ІІІ–ІV Всеукраїнська наукова конференція з 

міжнародною участю "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук" 

(Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.; 15 липня 2014 р., заочна форма участі); 

Всеукраїнська наукова конференція "Третя хвиля" демократизація на теренах Євразії: 

досвід новітньої історії та виклики сучасності" (Київ, 20 березня 2014 р., очна форма 

участі); Міжнародна науково-практична конференція "Право на інформацію в 

громадянському суспільстві" (Київ, 25–26 квітня 2014 р., очна форма участі); VIII 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модернізація політичної 

системи сучасної України: стан та перспективи розвитку" (Сєвєродонецьк, 15 грудня 

2014 р., заочна форма участі); ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Право на 

інформацію в громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави" 

(Київ, 22 квітня 2015 р., очна форма участі); Міжнародна науково-науково-практична 

конференція "Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки" (Львів, 15 

травня 2015 р., заочна форма участі); Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих вчених "Актуальні проблеми міжнародних відносин" 

(Київ, 22 жовтня 2015 р., очна форма участі); Міжнародна наукова конференція "Держави 

пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки 

та перспективи" (Київ, 19 листопада 2015 р., очна форма участі); Міжнародна наукова 

конференція присвячена 25-й річниці розпаду СРСР "Крах Радянської імперії: анатомія 

катастрофи" Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський простір у другій половині 

ХХ – на початку ХХІ ст." (Ніжин, 21–22 квітня 2016 р., очна форма участі); Міжнародна 

наукова конференція "Країни пострадянського простору: виклики модернізації" (Київ, 9 

червня 2016 р., очна форма участі); Міжнародна науково-теоретична конференція 

"Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній 

сферах" (Київ, 20 жовтня 2016 р.; 19 жовтня 2017 р., очна форма участі); Міжнародна 

наукова конференція для студентів та молодих науковців "Європейська інтеграція: 

історичний досвід та політичні перспективи" (Ніжин, 20–21 жовтня 2016 р., очна форма 

участі); Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Трансформаційні 
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процеси у сучасних міжнародних відносинах: політичні, безпекові і комунікативні 

аспекти" (Київ, 14 квітня 2017 р., очна форма участі); IV заочная Всероссийская 

электронная конференция "Проблемы модернизации современного российского 

государства" (Стерлітамак, 21 листопада 2017 р., заочна форма участі); ІІ Міжнародна 

наукова конференція "Україна і США: досвід та перспективи співпраці" (присвячена 25-

річчю встановлення дипломатичних відносин) (Київ, 23 листопада 2017 р., очна форма 

участі); Міжнародна наукова конференція "Трансформаційні процеси на 

пострадянському просторі: цивілізаційні засади, історичні етапи та перспективи" (Київ, 7 

грудня 2017 р., очна форма участі). "II International Scientific and Practical Conference 

"Modern Methodology of Science And Education" (Варшава, 19 лютого 2018 р., заочна 

форма участі); Міжнародна науково-практична конференція "Європейські інтеграційні 

процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості" (Київ, 

26–27 березня 2018 р., очна форма участі); Всеукраїнська наукова конференція "Тенденції 

міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки" (Київ, 29 березня 2018 р., очна 

форма участі); Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна соціально-

економічна система: парадигма, завдання і тенденції" (Ніжин, 27 квітня 2018 р., очна 

форма участі); Міжнародний науковий симпозіум "Міждисциплінарність у міжнародних 

відносинах: теорія, методологія, практика" (Київ, 17 травня 2018 р., очна форма участі); 

Міжнародна наукова конференція "Досвід та перспективи трансформації 

пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобальних процесів" (Київ, 14 

червня 2018 р., очна форма участі).    
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Додаток Б 

Порівняльна характеристика розуміння геополітики представниками різних 

теоретико-методологічних напрямів 

 

Класична геополітика Критична та постмодерністська геополітика 

1. Рудольф 

Челлен 

– це наука про державу як 

географічний організм втілений у 

простір. Геополітика досліджує 

фундаментальні якості простору, 

які пов’язані із землею і ґрунтом та 

вивчає способи створення імперії, 

походження країн і державних 

територій [103].  

1. Леман  

Крістоф 

– це наука, що вивчає політичні 

явища у їх просторовому 

взаємовідношенні і залежності від 

впливу на територію, а також наука 

про всі культурні фактори, які 

складають предмет людської 

географії в її широкому розумінні 

[1191]. 

2. Карл 

Гаусгофер 

– це наука про державу, 

просторовий детермінізм усіх 

політичних процесів на основі 

широких постулатів політичної 

географії та взаємовідносин між 

простором і політичними формами 

його життя. Також це наука про 

боротьбу між конкретними 

суб’єктами на географічно 

обмеженому політичному просторі 

в рамках відстоювання своїх 

національних інтересів [935]. 

2. Джерард 

О’Товтел 

– це дискурс щодо світової політики 

з особливим акцентом на 

змагальності держав у 

географічному вимірі їх могутності 

[1333].   

3. Ніколас 

Спікмен 

– це наука про кондиціонування 

політичних процесів на теренах 

географічного простору [1321]. 

3. Вернер  

Кахенман 

– це галузь, що поєднує в собі всі 

соціальні науки в їх політичному 

аспекті [1081, p. 56].  

4. Емерік 

Шопард 

– це наука, що здійснює пошук 

розуміння геополітичних реалій та 

їх майбутнього на основі вивчення 

профілів, даних та геополітичного 

устрою [1112].  

4. Колін Флінт – це практика держав, що 

контролюють і конкурують за 

територію [1120].  

5. Вадим 

Цимбурський 

– це особлива інтелектуальна 

парадигма, що охоплює одразу 

певний вид ставлення до світу і 

разом із тим рід занять, що 

зорієнтований на класичні для 

нього зразки, ставить перед собою 

характерні лише для нього 

проблеми та володіє специфічною 

технікою їх розв’язання [948, с. 9].   

5. Ів Лакост – це тип географічних роздумів, 

звернений до географічних доказів 

та імперативів з метою виправдання 

зовнішньої політики держави, яка 

асоціюється з імперіалістичною 

практикою зовнішньої політики 

правителя-диктатора та його 

експансіоністських геополітичних 

планів [1196, p. 214].  

  6. Крішнендра 

Міна 

– це аналіз взаємодії між 

географічними умовами та 

перспективами з одного боку та 

політичними процесами з другого 

[1229].  
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Додаток В 

Рис. 1. Карта "географічної осі історії" згідно з теорією Г. Маккіндера [1107, 

p. 124]  

 

Рис. 2. Римленд (Внутрішній і Зовнішній півмісяць) згідно з теорією Н. Спікмена 

[939] 
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Додаток Г 

Рис. Пріоритетні вектори геостратегії Російської Федерації згідно з 

концептом О. Дугіна [222] 
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Національна стратегія, що визначає 

основні цілі, пріоритети розвитку нації 

та її основні національні інтереси 

і цінності 

Стратегія розвитку російської держави 

(та її інститутів)   

як частина національної стратегії 

Військова доктрина держави – 

як частина Стратегії розвитку 

російської держави 

(його військової організації 

і відповідних інститутів) 

Військова 

політика 
Військове будівництво Військове 

мистецтво 

 

 

 

 

 

Додаток Ґ 

Рис. Схема стратегічного планування в сучасній Росії згідно з 

А. Подбєрьозкіним [654, с. 459] 
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Додаток Д 

Рис. 1. Система інформаційно-аналітичного забезпечення ухвалення рішень 

в РФ [654, с. 52] 

 

Рис. 2. Геополітична ситуація у світі згідно з російською стратегією  

[654, с. 231]   
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Додаток Е 

Рис. Електоральний рейтинг В. Путіна у 2000–2015 рр., % [1018] 
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Додаток Є 

Рис. Напрями, з яких Росія могла б посилити свої позиції в Європі 

(у % до кількості опитаних) [158, c. 25] 

 

  



547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж 

Рис. Втрата ідеологічного контролю та скорочення євразійської 

континентальної імперії за З. Бжезинським [38, с. 110] 
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Додаток З 

Рис. Густота населення суб’єктів Російської Федерації 

на 1 січня 2014 р. [886] 

 

  



549 

Додаток И 

Рис. 1. Коефіцієнт народжуваності по регіонах Росії на 1 тис. осіб [886] 

 

Рис. 2. Коефіцієнт смертності по регіонах Росії на 1 тис. осіб [886] 
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Продовження додатку И 

Рис. 3. Динаміка зниження/приросту чисельності населення Росії 

станом на 2015 р. [849] 
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Додаток І 

Рейтинг топ-10 провідних армій світу у 2015–2016 рр. [594] 

 

Країни К-сть 

військових 

Війсь-

кові 

витрати 

в дол 

ВМС 

у водо-

тоннаж-

ності   

К-сть 

літаків 

К-сть 

танків 

Особливі примітки 

США 1,4 млн 577 

млрд 

3,415,893 13892 8848 Найбільший 

військовий бюджет 

серед країн світу 

Росія 766 тис. 60 млрд 845730 3429 15398 Контролює значну 

частину 

нафтовидобування у 

світі  

Китай 2,3 млн 145 

млрд 

708086 2860 9150 Постійно здійснює 

військові маневри 

Індія 1,3 млн 38 млрд 317725 1905 6464 Потребує значного 

імпорту нафти і газу 

Велика 

Британія 

147 тис. 52 млрд 367850 936 407 Вдало захищений 

острів 

Франція 203 тис. 40 млрд 319195 1264 423 Потужна оборонна 

промисловість  

Південна 

Корея 

624 тис. 33 млрд 178710 1412 2381 Перебування під 

постійною загрозою 

Німеччина 179 тис. 40 млрд 242508 663 408 Енергетично залежна 

від Росії 

Японія 247 тис. 42 млрд 413800 1613 678 Конституцій-на 

обмеженість 

наступальних дій 

Туреччина 411 тис. 18 млрд 148448 1020 3778 Межує з ІДІЛ 
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Додаток Ї 

Рис. Порівняльна інфографіка кількісних показників військово-морських сил РФ 

та КНР на 2014 р. [1048] 
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Додаток Й 

Рис. Порівняльна діаграма запасів вуглеводнів (умовного палива) та ВВП на 

жителя в РФ та високорозвинених країнах у 2015 р. [595, с. 25–26] 
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Додаток К 

Рис. Видобування нафти і газу в Росії та їхній експорт у 1994–2012 рр. [303] 
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Додаток Л 

Рис. 1. Динаміка приросту та спаду ВВП РФ у 2009–2016 рр., % [120] 

Рис. 2. Динаміка зовнішнього боргу Росії у 1994–2016 рр. у млрд дол США [510] 
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Додаток М 

Рис. Динаміка військового бюджету Росії до ВВП у 2010–2015 рр., % [1048] 
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Додаток Н 

Витрати на оборону провідних країн світу у 2014 та у 2015 рр.: порівняльна 

характеристика [1339] 

 

Рейтинг за обсягами 

витрат на оборону 

Перелік 

країн 

Витрати 

у млрд 

дол 

Зміни 

у витр. 

(%) 

Частка від 

загально-

світових 

витрат на 

оборону 

у 2015 р. (%) 

Частка витрат на 

оборону від загальної 

кількості ВВП 

держави (%)  

2015 2014 Країна 2015 2006-

2015 

2015 2015 2006 

        

1 1 США 596 –3,9 36 3,3 3,8 

2 2 Китай 215 132 13 1,9 2 

3 3 Сауд. Аравія 87,2 97 5,2 13,7 7,8 

4 4 Росія 66,4 91 4 5,4 3,5 

5 5 Велика 

Британія 

55,5 –7,2 3,3 2 2,2 

6 6 Індія 51,3 43 3,1 2,3 2,5 

7 7 Франція 50,9 –5,9 3 2,1 2,3 

8 8 Японія 40,9 –0,5 2,4 1 1 

9 9 Німеччина 39,4 2,8 2,4 1,2 1,3 

10 10 Південна 

Корея 

36,4 37 2,2 2,6 2,5 

11 11 Бразилія 24,6 38 1,5 1,4 1,5 

12 12 Італія 23,8 –30 1,4 1,3 1,7 

13 13 Австралія 23,6 32 1,4 1,9 1,8 

14 14 ОАЕ 22,8 136 1,4 5,7 3,2 

15 15 Ізраїль 16,1 2,6 1 5,4 7,5 

Витрати 15 країн  1350 - 81 - - 

Світ в цілому  1676 19 100 2,3 2,3 
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Додаток О 

Рис. Динаміка обсягів взаємної торгівлі країн-членів МС/ЄЕП 

у 2010–2013 рр. [12] 
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Додаток П 

Рис. Скорочення кількості російськомовного населення в пострадянських 

країнах упродовж 1994–2016 рр. [1164] 
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Додаток Р 

Рис. Військові бази Росії та США в центральноазійських країнах [726] 
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Додаток С 

Рис. Нафтопроводи "Баку – Супса"; "Баку – Тбілісі – Джейхан" та газопровід 

"Баку – Тбілісі – Ерзурум" [131] 
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Додаток Т 

Рис. 1. Кордони невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки [769] 

 

Рис. 2. Сепаратистські невизнані республіки на території 

Грузії – Абхазія та Південна Осетія [769] 
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Додаток У 

Рис. Окуповані Росією та проросійськими бойовиками 

території України [603] 
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Додаток Ф 

Рис. Експорт російського газу до країн Європи на 2016 р. у млрд куб. [537] 
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Додаток Х 

Рис. 1. Проектна експортна потужність російських газопроводів в Китай у 

млрд куб. [537] 

 

 

Рис. 2. Динаміка зовнішньої торгівлі Росії з Китаєм, у млрд дол 

1996–2015 рр. [120] 


