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ВСТУП 

Актуальність теми. Розпад СРСР у 1991 р. привів не лише до 

утворення 15-ти нових незалежних держав, а й до зростання соціальної та 

етнічної напруженості, панування екстремістських, часом кримінальних, 

угруповань, виникнення глибокої економічної кризи та хаосу. В результаті 

таких деструктивних процесів поновилися етнополітичні конфлікти, 

підґрунтя яких було закладене у 1920-ті роки під час визначення 

адміністративних кордонів радянських національно-державних утворень. 

Придністровський конфлікт в Молдові, проблема Нагірного Карабаху у 

відносинах між Азербайджаном і Вірменією, абхазький і осетинський 

сепаратизм в Грузії стали не тільки викликами для цих держав, але й 

перетворилися на міжнародну проблему, позаяк прямо чи опосередковано у 

протистояння були втягнуті держави-сусіди, а до врегулювання конфліктів 

залучені провідні актори світової політики - США, Європейський Союз і 

правонаступниця СРСР - Російська Федерація.  

Дослідження інструментальних підходів у зовнішній політиці 

Російської Федерації щодо врегулювання конфліктів в країнах 

пострадянського простору стає, таким чином, актуальною науковою 

проблемою, значимість якої для української політології міжнародних 

відносин зумовлена наступними обставинами. По-перше, загрозою 

виникнення «замороженого конфлікту» на сході України, спричиненого 

агресію Російської Федерації. По-друге, порушенням Росією основних засад 

світового порядку і міжнародного права через анексію Москвою 

українського Криму. По-третє, тривале існування відкладених або 

«заморожених» конфліктів на території Республіки Молдова, 

Азербайджанської Республіки і Республіки Грузія несе загрозу стабільності 

соціально-економічного, етнокультурного та політичного розвитку України і 

всього Чорноморсько-Каспійського регіону. По-четверте, міжнародними 

зобов’язаннями України сприяти врегулюванню конфлікту в Придністров’ї 
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та її готовністю долучитися до врегулювання інших «заморожених 

конфліктів» в країнах пострадянського простору, про що неодноразово 

заявляли державні чільники України. Також актуалізує дослідження політики 

Російської Федерації щодо «заморожених конфліктів» на пострадянському 

просторі й та обставина, що жоден з цих конфліктів не був врегульований й 

наразі реальною видається загроза «заморожування» конфлікту на 

українському Донбасі, що став наслідком російської агресії в Україні.  

Аналіз підходів Російської Федерації щодо управління «замороженими 

конфліктами» набуває, відтак, прикладного значення, позаяк спонукає владу 

держав із неврегульованими етнополітичними конфліктами шукати більш 

ефективних засобів для їх врегулювання, зважаючи на інтерес Росії в 

подальшому існуванні конфліктів у «замороженому» стані.   

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

Дисертаційне дослідження є складовою частиною комплексних досліджень 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Наукові 

проблеми сталого державного розвитку України» і виконано в межах 

наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Україна в міжнародних інтеграційних 

процесах» (номер державної реєстрації 06БФ048-01). 

Виходячи з актуальності теми дисертації, а також враховуючи 

недостатній ступінь її розроблення у політичній науці, здобувач поставив за 

мету здійснити комплексний аналіз політики Російської Федерації щодо 

«заморожених конфліктів» у придністровському регіоні Республіки Молдова, 

на території Нагірного Карабаху в Азербайджанській Республіці, в 

абхазькому і Цхінвальському (південно-осетинському) регіонах Республіки 

Грузія. 

Для реалізації мети дослідження автор визначив такі завдання: 
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- визначити теоретичні параметри і методологічний інструментарій 

дослідження теми «заморожених конфліктів» в політології міжнародних 

відносин;  

- з’ясувати історичні, геополітичні, економічні, етно-демографічні, 

владно-політичні та етнокультурні передумови виникнення конфліктів у 

придністровському регіоні Республіки Молдова, на території Нагірного 

Карабаху в Азербайджанській Республіці, в абхазькому і південно-

осетинському регіонах Республіки Грузії і на цій підставі визначити  інтереси 

Російської Федерації і особливості її політики щодо «заморожених 

конфліктів» на пострадянському просторі; 

- проаналізувати політику Російської Федерації в Придністров’ї, 

визначити інструментальні підходи Росії щодо управління придністровським 

конфліктом; 

- визначити основні зовнішньополітичні підходи Росії щодо 

врегулювання азербайджансько-вірменського конфлікту в Нагірному 

Карабасі; 

- дослідити вплив Російської Федерації на перебіг грузинсько-

абхазького і грузинсько-осетинського конфліктів та його міжнародно-

політичні наслідки;  

- на підставі з’ясування спільних рис і специфічних особливостей 

конфліктів у Придністров’ї, Нагірному Карабасі, Абхазії і Південній Осетії 

охарактеризувати основні елементи російської політичної технології 

управління «замороженими конфліктами» на пострадянському просторі; 

- простежити еволюцію підходів РФ щодо управління «замороженими 

конфліктами» на пострадянському просторі і визначити основні етапи 

реалізації політики Москви у зоні конфліктів;  

- визначити перспективи врегулювання «заморожених конфліктів» на 

пострадянському просторі, оцінити їх реальний і потенційний вплив на стан 

національної безпеки України. 
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З урахуванням зазначеної мети і завдань об’єктом дослідження 

виступають «заморожені конфлікти» на території колишнього Радянського 

Союзу, а предметом дослідження є політика Російської Федерації у зоні 

«заморожених конфліктів» у придністровському регіоні Республіки Молдова, 

на території Нагірного Карабаху в Азербайджанській Республіці, в 

абхазькому і південно-осетинському регіонах Республіки Грузії.   

Хронологічні межі дисертації охоплюють 1991-2015 рр. Нижня межа 

дослідження зумовлена розпадом СРСР,  проголошенням незалежності його 

колишніми союзними республіками і ескалацією конфліктів у 

придністровському регіоні Республіки Молдова, на території Нагірного 

Карабаху в Азербайджанській Республіці, в абхазькому і південно-

осетинському регіонах Республіки Грузії. Верхня межа роботи визначена 

потребою простежити еволюцію підходів Російської Федерації щодо 

«заморожених конфліктів». Для з’ясування передумов «заморожених 

конфліктів» на пострадянському просторі автор здійснив короткий 

історичний екскурс в минуле. 

Методи дослідження визначені його метою та завданнями. Теоретико-

методологічною основою дисертації є загальні принципи об’єктивності, 

практичної доцільності та прогностики, що передбачають неупереджене 

висвітлення і комплексний аналіз політичних та суспільних процесів на 

основі науково-критичного використання різноманітних джерел. Передусім, 

у роботі використані загальнофілософські, загальнонаукові та 

міждисциплінарні методи дослідження – системно-структурного, системно-

функціонального та системно-ситуаційного аналізу. 

Основними методами дисертаційного дослідження обрані системний, 

геополітичного, історичного та порівняльного аналізу, що дають можливість 

всебічно дослідити політику Російської  Федерації щодо «заморожених 

конфліктів» на пострадянському просторі у динаміці її розвитку. Зокрема, 

системний аналіз застосований для розкриття причин розпаду СРСР, одним з 



9 

 

наслідків якого стала ескалація етнополітичних конфліктів у 

придністровському регіоні Республіки Молдова, Нагірному Карабасі, Абхазії 

і Південній Осетії. Для дослідження процесів і особливостей регіонального 

розвитку з урахуванням комплексного впливу географічних, політичних, 

воєнних, етнічних, екологічних та інших факторів здобувачем був 

використаний геополітичний аналіз. При з’ясуванні історичних підстав і 

закономірностей політики Росії у зоні «заморожених конфліктів» на 

пострадянському просторі застосовувалися методи історичного й 

порівняльного аналізу. Для оцінки перспективного розвитку того чи іншого 

явища використовувалися аналітико-прогностичні методи, а при визначенні 

головних характеристик оптимальної моделі врегулювання «замороженого 

конфлікту» – емпірико-теоретичне моделювання.  

Застосування теорії міжнародних відносин сприяло визначенню 

сепаратизму та іредентизму політичними чинниками порушення стабільності 

і виникнення етнополітичних конфліктів, а залучення інструментарію 

політологічної науки допомогло у з’ясуванні ступеня впливу міжетнічних 

протиріч на ескалацію конфліктів на терені колишнього СРСР. У своєму 

дослідженні автор також використав елементи теорії прийняття рішень - для 

дослідження принципів ухвалення рішень керівництвом держав, що 

перебувають у зоні конфліктів і залучених до процесу їх врегулювання 

провідних акторів світової політики та регіональних потуг.  

При аналізі практичного досвіду розвитку взаємодії Російської 

Федерації з сторонами «заморожених конфліктів» автор застосовував 

емпірико-аналітичний, логічний та інституційно-порівняльний методи 

дослідження. Вищезазначені підходи та методи дозволили провести 

системний аналіз політики Російської Федерації щодо «заморожених 

конфліктів» на пострадянському просторі. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертації визначається 

тим, що в ній проведено всебічний аналіз основних чинників, які 
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характеризують політику Російської Федерації у зоні «заморожених 

конфліктів» у придністровському регіоні Республіки Молдова, на території 

Нагірного Карабаху в Азербайджанській Республіці, в абхазькому і південно-

осетинському регіонах Республіки Грузії. В такій площині і в межах 

вищезазначених дослідницьких завдань проблема спеціально не 

розглядалася. Наукова новизна результатів дослідження значною мірою 

зумовлена тим, що аналіз основних проблем досліджуваної теми здійснено на 

підставі ідейно та теоретично незаангажованих засад, принципів і методів 

наукового пізнання, а також на основі використання значного масиву 

документальних матеріалів та опублікованих джерел. Результати, які були 

одержані під час дослідження і найповніше визначають його наукову 

новизну, розкриваються у таких положеннях: 

уперше: 

- запропоновано комплексний підхід до вивчення геополітичних, 

історичних, соціально-економічних, культурних та релігійних передумов 

виникнення етнополітичних конфліктів в Азербайджанській Республіці, 

Республіці Грузія і Республіці Молдова; він дозволяє з’ясувати причини 

зародження, ескалації та «заморожування» конфліктів; 

- визначено комплекс дипломатичних, воєнно-політичних, економічних 

та інформаційних заходів Російської Федерації у зоні «заморожених 

конфліктів» в Придністров’ї, Нагірному Карабасі, Абхазії і Південній Осетії, 

спрямований на збереження російського впливу в конфліктних регіонах 

зокрема та на пострадянському просторі в цілому; 

- проаналізовано еволюцію підходів РФ щодо управління 

«замороженими конфліктами» на пострадянському просторі, визначено 

основні етапи реалізації політики Москви у зоні конфліктів в Придністров’ї, 

Нагірному Карабасі, Абхазії і Південній Осетії; 

- визначено підходи до врегулювання «заморожених конфліктів» усіх 

сторін конфліктів, провідних акторів світової політики, міжнародних 
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посередників та спостерігачів, що дозволило проаналізувати політику 

Російської Федерації у зоні «заморожених конфліктів» на пострадянському 

просторі з урахуванням максимальної кількості точок зору; 

- систематизовано напрацювання української науки щодо аналізу 

політики Російської Федерації у зоні «заморожених конфліктів» в 

Придністров’ї, Нагірному Карабасі, Абхазії і Південній Осетії;  

- доведено, що Російська Федерація володіє достатнім арсеналом 

інструментів задля врегулювання конфліктів на пострадянському просторі, 

проте використовує лише ті, що сприяють відтворенню нової версії 

російської імперії; 

удосконалено: 

- визначення суті і особливостей «замороженого конфлікту»; 

- висновок про те, що попри окремі зрушення у врегулюванні 

конфліктів в Придністров’ї, Нагірному Карабасі, Абхазії і Південній Осетії, 

їх остаточне вирішення гальмується прагненням Російської Федерації 

зберегти їх у «замороженому» стані задля реалізації своїх геополітичних 

інтересів і недопущення впливу на їх врегулювання провідних акторів 

світової політики; 

набуло подальшого розвитку: 

- положення, що конфлікти на пострадянському просторі були штучно 

закладені владними структурами Російської імперії і Радянського Союзу 

задля їх використання як інструменту геополітичного впливу колишньої 

метрополії на території національних окраїн (республік); 

- дослідження причин, характеру та особливостей «заморожених 

конфліктів» в Придністровському регіоні Молдови, Нагірному Карабасі, 

Абхазії і Південній Осетії; 

- положення, що самопроголошені ПМР, НКР, Абхазія і Південна 

Осетія не стали повноцінними суб’єктами міжнародних відносин, а 

перетворились на території виключного впливу Російської Федерації (за 
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винятком НКР, де окрім російського можна констатувати вплив Вірменії) 

через тотальну військову та економічну залежність самопроголошених 

держав від Росії;  

- наукове твердження про те, що скрізь, де з’являвся російський 

миротворчий контингент, сепаратистські конфлікти перетворювались на 

«заморожені» або такі, що за умови прямого військового виступу російських 

«миротворців» на боці сепаратистів, сприяли фактичному виходу бунтівного 

регіону з-під юрисдикції центральної влади держави, ставши, таким чином, 

гарантами існування й функціонування самопроголошених державних 

утворень на території суверенних Грузії і Молдови;  

- визначення шляхів врегулювання «заморожених конфліктів» на 

пострадянському просторі, головним з яких вбачається активне залучення до 

участі в цьому процесі таких суб’єктів як ООН, ОБСЄ, ЄС, Рада Європи й 

окремі держави, що стимулюватимуть до врегулювання не лише сторони 

конфлікту, але й покровителя самопроголошених державних утворень – 

Російську Федерацію.  

Наукове значення дисертації полягає в тому, що обґрунтовані в ній 

наукові положення створюють додаткові умови для подальшого дослідження 

політики Російської Федерації щодо «заморожених конфліктів» на 

пострадянському просторі в рамках загального розроблення категорії 

міждержавного співробітництва та конкретного вивчення впливу 

«заморожених» або відкладених конфліктів на регіональну і міжнародну 

безпеку. На основі проведеного в дисертації аналізу політики Російської 

Федерації щодо «заморожених конфліктів» на пострадянському просторі, 

перспективним є розвиток досліджень, пов’язаних із прогнозуванням впливу 

наслідків конфліктів на міжнародні відносини у глобальному і регіональному 

вимірі, а також в частині вироблення політики України з протидії агресії 

Російської Федерації на сході нашої держави.     
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Практичне використання результатів дослідження визначається 

його актуальністю, новизною та сукупністю положень, які виносяться на 

захист. Можна виділити наступні аспекти практичного значення дисертації: 

- прикладний – у діяльності зовнішньополітичних та інших державних 

відомств України при розробленні практичних заходів протидії російській 

агресії в Україні; при підготовці нової концепції зовнішньої політики 

України, зокрема, при визначенні ефективних шляхів реалізації національних 

інтересів і досягнення головної зовнішньополітичної мети України – 

інтеграції до Європейського Союзу; 

- навчальний – у процесі підготовки та викладання у вищих навчальних 

закладах нормативних та спеціальних курсів з міжнародних відносин і 

зовнішньої політики, країнознавства, проблем етнополітики,  конфліктології і 

безпеки; основні результати дисертації можуть бути використані при 

написанні курсів лекцій, навчальних посібників і підручників з дисциплін 

«Міжнародні відносини та зовнішня політика», «Зовнішня політика країн 

пострадянського простору», «Етнополітологія», «Конфліктологія» тощо. 

      Апробація результатів дослідження. Основні висновки й тези 

дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри країнознавства Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Наукові положення дисертації були оприлюднені у виступах на 

міжнародних науково-практичних конференціях: Конференція молодих 

вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (Інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 

жовтня 2013 р.), ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Україна 

в євроінтеграційних процесах» (Київський Міжнародний Університет, 15-16 

лютого 2014 р.), Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (Інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 10 
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квітня 2014 р.), ХІХ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція 

«Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» (Київський 

Міжнародний Університет, 11 квітня 2014 р.), Міжнародна науково-

практична конференція «Етнополітичні трансформації України в контексті 

інтеграційних процесів Центрально-Східної Європи» (ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. 

Івано-Франківськ, 22-23 травня 2014 р.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Регіональна політика в контексті європейської інтеграції» 

(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», м. Івано-Франківськ, 12 вересня 2014 року), Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин 

(Світове співтовариство: глобальні і регіональні виклики)» (Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, м. Київ, 16 жовтня 2014 р.), «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (Інститут міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 2 квітня 2015 р.). 

 Публікації. Основні положення та висновки дослідження знайшли 

відображення в семи одноосібних статтях у наукових виданнях, які визнані 

МОН України фаховими, та чотирьох тезах наукових конференцій. 

Структура дисертації. Структура дисертації визначена метою та 

завданнями дослідження. Вона містить вступ, чотири розділи, дев’ять 

підрозділів, висновки, список використаних джерел та літератури (334 

найменування українською, російською й англійською мовами). Загальний 

обсяг дисертації становить 210 сторінок, з них основного тексту – 173 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Теоретичні аспекти і методологічний інструментарій 

дослідження теми «заморожених конфліктів» в політології міжнародних 

відносин.  

Після розпаду СРСР у 1991 році його спадкоємиці - нові незалежні 

держави – зіткнулися з проблемою врегулювання міжетнічних збройних 

конфліктів.  Частину з них, на кшталт конфлікту між Чеченською 

Республікою Ічкерія і Росією чи війни кланів в Таджикистані, вдалося 

врегулювати у 1990-х – на початку 2000-х рр., решта конфліктів – у 

придністровському регіоні Східної Молдови, абхазькому і південно-

осетинському регіонах Грузії, а також вірмено-азербайджанський конфлікт в 

Нагірному Карабасі  – еволюціонували у «заморожені» й перетворились на 

загрозу регіональній і міжнародній безпеці. Вироблення підходів до 

врегулювання «заморожених конфліктів» стало наразі не лише важливим 

політичним питанням, але й актуальною науковою проблемою для вчених-

міжнародників, конфліктологів і етнополітологів. 

Дослідниками минулого і сьогодення створено великий масив наукових 

праць, присвячених визначенню теоретико-методологічних підходів до 

вивчення міжетнічних і етнополітичних конфліктів. Серед українських 

дослідників виділяємо праці О. Картунова [141-142], А. Кіссе [144], В. 

Котигоренка [152], О. Майбороди [159], Г. Перепелиці [218-223], з-поміж 

зарубіжних вчених - наукові розробки Р. Абдулатіпова [28-29], Р. 

Брюбейкера [296], Е. Гобсбаума [281], Р. Дарендорфа [100-101], А. 



16 

 

Здравомислова [119-121], М. Лєбєдєвої [166], Е. Паіна [213-214], Е. Сміта 

[260], Дж. Ротшильда [317-318; 323], В. Тішкова [266-268]. Автори цих праць 

визначають сутність, типологію та механізми врегулювання конфліктів, 

проте дослідження проблеми врегулювання відкладених або «заморожених» 

конфліктів все ще перебуває на периферії наукового дискурсу. Спробуємо 

заповнити цю прогалину, зосередившись на визначенні сутності 

«заморожених конфліктів», аналізові теорій та механізмів їх врегулювання, 

пам’ятаючи, що усі досліджувані нами відкладені конфлікти мають спільне 

походження – вони породжені імперською практикою російських царизму і 

більшовизму, в основі якої – асиміляція народів колишніх імперських 

утворень. 

У сучасній науковій літературі, що досліджує конфлікти у сфері 

міжетнічних відносин, немає чіткого поділу конфліктів на міжетнічні і 

етнополітичні. Міжетнічні конфлікти, шо визначаються як різновид 

соціального конфлікту, в якому перетинаються інтереси двох і більше 

народів-етносів, притаманні будь-якому державному утворенню імперського 

типу, яким, безумовно, був і Радянський Союз. Тривалий час міжетнічні 

суперечності в СРСР, потенціал яких був закладений у формулі довільного 

визначення кордонів між суб’єктами радянської федерації, без урахування 

етнічного чинника, стримувались репресивним характером комуністичного 

режиму, офіційним курсом радянської влади на зміцнення так званої 

«дружби народів» і мілітарною потугою держави. Усе це в поєднанні з 

курсом комуністичної партії на створення безкласового, відтак 

безнаціонального суспільства, не сприяло отриманню навіть титульним 

націям союзних республік, «офіційного» дозволу на створення структурно 

оформленої групи, що усвідомлює свою несхожість з рештою. Тим самим, на 

думку німецької дослідниці тоталітаризму Х. Арендт, було створено 

«розрізнену одноманітність», необхідну для зміцнення тоталітаризму [49, 

с. 217-233]. 
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Відомо, що населенню СРСР правляча верства нав’язувала думку про 

безконфліктність національного розвитку різних етносів в комуністичному 

суспільстві, нехтуючи загальноприйнятим визначенням конфліктологів про 

те, що конфлікт, як соціальна взаємодія, учасники якої (індивіди, групи, 

організації) свідомо і відкрито протистоять одне одному через реальну чи 

удавану несумісність їх інтересів, прагнень, поглядів, є невід’ємною 

складовою функціонування будь-якого суспільства. І що таке протистояння - 

це не патологія суспільного життя, а спосіб існування соціуму. Відтак, 

широко пропагована в Радянському Союзі ідея про безконфліктний розвиток 

суспільства, є утопічною, оскільки, як зазначав Р. Дарендорф, «там, де існує 

суспільство, існують також конфлікти...» [100, с.31]. Вчений вважав, що такі 

комуністичні ідеологеми як «єдність народу» і «безкласове суспільство» - це 

тільки два з багатьох проявів придушення конфліктів під виглядом їх 

вирішення» [232, с.710].  

Тому, доки в СРСР функціонував режим тотальної влади комуністичної 

партії, на науку конфліктологію і на самі конфлікти було накладене табу. 

Доба перебудови і гласності в СРСР оголила приховані роками міжетнічні 

суперечності й привела в дію механізм їх ескалації на хвилі національно-

державного відродження пригноблених комуністичною імперією народів. 

Тоді й був похований, прописаний у тексті останньої радянської Конституції, 

офіційний міф про «остаточне вирішення національного питання» в СРСР і 

«створення окремої спільноти – радянського народу», натомість перед 

комуністичною владою в СРСР, а після його розпаду – керівництвом низки 

нових незалежних держав – постала проблема вирішення міжетнічних 

конфліктів, що на початку 1990-х років еволюціонували в етнополітичні 

конфлікти, основна боротьба в яких точиться за владу, територію й ресурси.  

Міжнародний досвід вирішення конфліктів й конфліктологічна наука 

стверджують, що будь-який конфлікт, в тому числі й етнополітичний, має 

типову структурно-змістову форму, основними елементами якої є: суб’єкти, 
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об’єкт і предмет конфлікту, конфліктна свідомість і конфліктна поведінка. 

Суб’єктами етнополітичного конфлікту зазвичай виступають: 1) етнічно та 

політично свідома людина; 2) етноси, нації, корінні народи та 

етнонаціональні меншини; 3) етнонаціональні організації, об’єднання та 

рухи; 4) держава та її органи» [232, с. 501]. Досвід створення і 

функціонування кримінально-олігархічної моделі влади, сформованої на 

більшій частині території колишнього СРСР, дозволяє, на наш погляд, 

долучити до переліку суб’єктів конфлікту представників «кримінальних 

груп, які домагаються певних цілей [120, с. 210].  

Об’єктом етнополітичного конфлікту зазвичай виступають «політична 

влада, матеріальні й духовні цінності учасників конфлікту (земля, людські та 

природні ресурси, культура, мова та ін.)», а його предметом або основою -  

«намагання людини, етнонаціональних спільнот, суспільства та держави 

створити найбільш сприятливі умови для свого існування й розвитку» [232, с. 

501].  

Неодмінним елементом структури конфлікту є конфліктна свідомість -   

особливий, специфічний стан суспільної свідомості, якому притаманне 

усвідомлення сторонами, що конфліктують, розбіжностей, навіть 

протилежностей своїх намірів, цілей, інтересів, потреб та цінностей і 

перетворення їх на мотивацію своєї поведінки й діяльності. На думку 

відомого українського конфліктолога Г. Перепелиці, для конфліктної 

свідомості характерна наявність, властивого лише їй, специфічного 

ідеального утворення – «образу ворога» у формі певних сприйнять, уявлень і 

світоглядних збочень про іншу сторону. В «образі ворога» ворогуюча 

сторона віддзеркалюється та оцінюється суб’єктивно, викривлено, крізь 

призму таких понять, як «ворожість», «зло», «ненависть», «агресивність», 

«антигуманність», «шкода», «неповноцінність», «підлість». Формування 

«образу ворога» здійснюється як на повсякденному, так і на ідеологічному 

рівні» [231, с. 31].  
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Найбільшої ефективності застосування технології створення образу 

ворога, яка використовується у політичних цілях, набула у радянській 

тоталітарній системі, для влади якої створення «образу ворога», особливо 

внутрішнього, стало зручним і дієвим інструментом придушення будь-яких 

проявів етнонаціональної свідомості. Під гаслом боротьби з «ворогами 

народу» відбувалося безпрецедентне порушення етнічних та національних 

прав, рівноправ’я у міжетнічних та міжнаціональних стосунках, що мало 

прояв не лише в культурно-духовній, але й у політичній сфері.  

Отже, є підстави стверджувати, що за тоталітарної системи в СРСР 

склались реальні умови для виникнення конфліктної свідомості в 

етнополітичній сфері, однак репресії, «чистки» та інші силові методи, а 

також «ідеологічна обробка» населення утримували їх у зародково-

латентному стані. Розпад СРСР «розморозив» конфліктну свідомість і, 

відповідно, сприяв наростанню конфліктної поведінки, спровокувавши низку 

міжетнічних та етнополітичних конфліктів, на кшталт «заморожених 

конфліктів», що є предметом нашого дослідження.  

Проводячи на офіційному рівні унікальну політику культивування 

етнонаціоналізму, радянське керівництво фактично викувало зброю для 

знищення СРСР. Прикметно, що відомий американський радянолог Р. Пайпс 

ще 1976 року на міжнародній конференції «Національності і націоналізм в 

СРСР» передбачив майбутній розпад СРСР саме з етнічних причин [256, с. 

23-24]. Позаяк на час розпаду СРСР криза охопила політичну і етнічну сфери 

суспільного життя, в результаті їх симбіозу утворилась низка етнополітичних 

конфліктів, в основу яких закладено прагнення еліти етнічної спільноти 

створити власну державу.  

Сутність всіх етнополітичних конфліктів, вважає американський 

етнополітолог Дж. Ротшильд, полягає в тому, що відбувається так звана 

«політизація етнічності» (або ідентичності), тобто «перетворення етнічності з 

психологічного, культурного або соціального чинника у власне політичну 
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силу для зміни чи стабілізації усталених у суспільстві конкретних систем 

нерівності серед етнічних груп» [317, р. 2]. Процес політизації етнічності 

прискорює або гальмує політичний розвиток держави, внаслідок чого на 

політичній арені світу зникають старі та з’являються нові суб’єкти 

міжнародних відносин. Політизація етнічності супроводжується конфліктами 

на етнічному, культурному, соціальному та економічному ґрунті, при цьому 

політична складова такого конфлікту посідає ключове місце. Тобто, у будь-

якому разі міжетнічні протиріччя переходять на політичний рівень, де 

відбувається зародження етнополітичного конфлікту.  

Отже, якщо етнічний чинник, за визначенням Дж. Ротшильда, 

перетворюється «у власне політичну силу» [317, р. 2], конфлікт у суспільстві 

стає неминучим. Етнополітичні конфлікти зазвичай набувають 

деструктивного характеру й не можуть виступати (на відміну від інших форм 

соціальних конфліктів) джерелом позитивних змін. Найбільш небезпечним з-

поміж етнополітичних конфліктів є етнічний сепаратизм, що часто набуває 

форми збройного протистояння.  

Збройний сепаратизм є особливою формою етнополітичного 

конфлікту, в якому одна з сторін, що ідентифікує себе в етнічних термінах, 

проголошує намір створити власну державу і формує озброєні загони, що 

позиціонують себе як основу майбутньої армії. Іншою стороною конфлікту 

виступає держава, що постала перед проблемою територіальної цілісності. 

Окрім збройної боротьби сепаратисти розгортають інформаційну війну проти 

держави і суспільства. Як зазначає російський вчений В. Тішков, лозунг 

досягнення незалежності доповнюється пропагандою, в основі якої - вороже 

ставлення до держави і решти населення, формування спотвореного уявлення 

про стан речей у державі – суб’єкті сецесії [267, с. 351]. Приклад збройної та 

інформаційної підтримки Росією сепаратистів в українському Донбасі вкотре 

переконує нас в  актуальності інформаційної протидії загрозі сепаратизму. 
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Надзвичайно важливу роль в мобілізації етнічності відіграють 

технології маніпуляції суспільною свідомістю. Наразі, за словами Д. Сміта, 

політичним лідерам доволі легко маніпулювати етнічністю задля мобілізації 

населення, особливо в періоди кардинальних соціально-економічних змін у 

суспільстві [289, с. 126]. Яскравим підтвердженням цього є сепаратистські 

рухи на терені колишнього СРСР, активізація яких припала на час його 

розпаду.  

Отже, процес політизації етнічності (ідентичності) призводить до 

дезінтеграції від комплексного суспільства до складових компонентів. Тому 

політизація етнічності, прагнення етнічних меншин до самовизначення, 

влади та ресурсів, зокрема, власної території, неминуче призводить до 

конфронтації, яка поступово переходить у стадії насильства, дезінтеграції 

соціальної системи та далі у ненасильство і тривалий переговорний процес.  

Етнополітичні конфлікти є своєрідними та неповторними у часі. 

Водночас дослідники етнополітичної конфліктності роблять спробу 

класифікації або типологізації етнополітичних конфліктів. Одна із 

загальноприйнятих типологій передбачає поділ етнополітичних конфліктів за 

особливостями суб’єктів конфліктуючих сторін. Виділяють конфлікти між 

етнічною групою та державою (Абхазія, Нагірний Карабах, Країна басків в 

Іспанії) та конфлікти між етнічними групами (сербами та албанцями в 

Косовому; киргизами і узбеками в Ошській області Киргизстану). 

Практика врегулювання «заморожених конфліктів» на 

пострадянському просторі показала, що етнополітичний конфлікт є 

найскладнішим для вирішення, оскільки на відміну від міжетнічного 

конфлікту, характеризується більшим масштабом, гостротою, сферою 

виникнення, труднощами регулювання [293, с. 342].  

Українська дослідниця М. Плаксенко визначає «заморожені конфлікти» 

на пострадянському просторі, як «законсервовані етнополітичні конфлікти, 

які неможливо вирішити через небажання конфліктуючих сторін 
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врегулювати протиріччя, що характеризується дестабілізацією у всьому 

регіоні та залежністю від зовнішнього впливу» [332, с.8]. Досліджуючи 

«заморожені конфлікти» у придністровському регіоні Молдови, Нагірному 

Карабасі, абхазькому і південно-осетинському регіонах Грузії, автор дійшов 

висновку, що сформульоване М.Плаксенко визначення «замороженого» 

конфлікту та риси, які властиві досліджуваному нею придністровському 

конфлікту, характерні й для інших «заморожених» конфліктів 

пострадянського простору (з різницею у переважанні того чи іншого 

конфліктогенного чинника - мовного, релігійного, економічного та 

геополітичного). 

Російський дослідник А. Большаков вважає «заморожені конфлікти» 

феноменом пострадянського простору і визначає їх як «конфлікти, що не 

отримали політичного врегулювання, але вийшли зі стадії прямого збройного 

протистояння» [66, с. 28]. Порівнюючи «заморожені конфлікти» з відкритим 

збройним протистоянням, А. Большаков віддає перевагу першим, позаяк, на 

його думку, «заморожування» етнічних збройних конфліктів зупиняє процес 

етнічних чисток, дає час для перемир’я і спроб вироблення політичного 

рішення», попри те, що «воно не може вирішити повністю проблему біженців 

і вимушених переселенців, ефективно розвивати процес постконфліктного 

відновлення економіки і соціальної сфери» [326, с. 17]. 

Отже, переваги «заморожених» конфліктів перед, умовно кажучи, 

«гарячими» полягають у припиненні бойових дій, досягненні перемир’я і в 

спробі знайти взаємоприйнятну для сторін конфлікту формулу врегулювання 

за допомогою політико-дипломатичних інструментів.  

Наявність незацікавлених посередників, які працюють виключно на 

досягнення компромісного рішення, є ідеальним теоретичним конструктом, 

але в реальній дійсності вона відсутня. З точки зору логіки, будь-який 

етнічний збройний конфлікт проходить три основних стадії (етапи): 

початкова стадія розвитку конфлікту; власне озброєна (силова) стадія; стадія 
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політичного регулювання конфлікту. Всі ці етапи є не більш ніж ідеальними 

типами, але важливі з наукової точки зору для порівняльного аналізу та 

структуризації аналізу.  

Такий важливий параметр методологічної схеми етнічного збройного 

конфлікту як «завершення конфлікту», розглядається в сучасному 

конфліктологічному знанні в рамках трьох основних теоретичних моделей: 

«модель врегулювання конфлікту», «модель вирішення конфлікту», «модель 

трансформації конфлікту». Всі ці моделі є затребуваними як в академічному, 

так і практичному плані при регулюванні сучасних етнічних збройних 

конфліктів.  

Саме регулювання конфліктів є фактично єдиною можливою 

стратегією його завершення. При цьому важливим здається й своєчасне 

попередження відкритих етнічних конфліктів, особливо в їх збройних 

формах. Конфліктологія та політична наука розробили різні методи 

врегулювання, дозволу, трансформації етнічних збройних конфліктів. 

Переговори, посередництво, арбітраж, громадянська дипломатія, 

контрольована комунікація є досить ефективними способами здійснення 

сучасної миротворчої діяльності. Вони носять універсальний характер, тобто 

застосовні в різних регіонах, країнах, культурах, хоча їх доцільність, 

природно, залежить від конкретних умов того чи іншого етнічного збройного 

конфлікту. Такі методи, як федералізація, формування спільнотної 

демократії, гуманітарна інтервенція тощо, придатні лише в обмеженій 

кількості випадків з певними обставинами.  

Пошук механізмів примирення ворогуючих сторін посприяв 

формуванню в дослідницькому середовищі окремого наукового напряму 

врегулювання конфліктів. Він є відносно молодим і складається з 

взаємовпливу і взаємодії різних наукових дисциплін за провідної ролі 

політичної науки, в середовищі якої склалося декілька наукових шкіл, що 

пропонують механізми вирішення конфліктів [166, с. 6].  
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Представники «школи врегулювання конфліктів» розглядають 

конфлікт як мистецтво обирати такі форми втручання, які дозволяють 

досягти політичної угоди, що здійснюватиметься наділеними владою 

посадовцями, які мають достатньо ресурсів і повноважень, щоб змусити 

конфліктуючі сторони укласти угоду [289, с. 76]. Замість спробувати 

припинити конфлікт, врегулювання конфлікту передбачає, на думку 

представників даної школи, співробітництво сторін конфлікту [295]. Таким 

чином, саме пошук взаємоприйнятної згоди між учасниками конфлікту 

шляхом переговорів і посередницьких процедур становить основу 

політичного врегулювання конфліктів [166, с. 28]. 

Для більшості представників «школи вирішення етнополітичних 

конфліктів» розгляд останніх з точки зору силової політики є неприйнятним. 

Тут наголос робиться на втручання не наділених владою третіх сторін і 

пошук ними рішень, заснованих на ретельному вивченні причин конфлікту і 

побудові нових взаємин. Відомий британський конфліктолог К. Мітчелл до 

справжнього завершення конфлікту відносить лише його вирішення, яке 

досягається в процесі тривалого обопільного аналізу противниками, як 

витоків, так і змісту їхньої суперечки, внаслідок чого виникає стійка 

рівновага сторін. Досягнутий врегулюванням компроміс, К. Мітчелл вважає 

неміцним і недовговічним, оскільки вихідну причину суперництва не 

усунуто, а саме врегулювання - це лише результат успішного примусу одного 

з супротивників до дії, вигідній іншій стороні або посереднику [308, р. 89–

90].  

Представники «школи трансформації конфліктів» пріоритетом 

вважають не посередництво третіх сторін, а надання підтримки, в тому числі 

військової, групам всередині конфлікту [334]. В цілому ж теоретики 

трансформації конфліктів виступають за включення до процесу 

врегулювання конфлікту якомога більшої кількості акторів і максимальне 

використання багаторівневої дипломатії. 



25 

 

Все вагоміше місце в конфліктологічному теоретичному дискурсі 

займає категорія «інституціоналізація конфлікту». На думку російського 

вченого М. Косолапова, інституціалізований конфлікт відрізняється від 

неінституціоналізованого лише тим, що його уведено в певні межі, а 

вирішення підпорядковане правилам, порушення яких тягне за собою досить 

жорсткі санкції нерідко не лише щодо порушника, але й усіх учасників 

конфлікту [150, с. 176]. 

В умовах зростання конфліктності міжнародних відносин на перший 

план висувається проблема міжнародного втручання в конфлікти задля їх 

запобігання, врегулювання, вирішення та нівелювання негативних наслідків, 

оскільки конфлікти є загрозою і дестабілізуючим чинником для окремих 

сусідніх національних держав і цілих регіонів. Коли мова йде про втручання 

в конфлікт когось іншого, крім самих його учасників, для врегулювання 

використовують загальне поняття «третя сторона» [166, с. 181]. З-поміж 

засобів впливу третьої сторони прийнято розрізняти надання допомоги в 

пошуку мирного рішення і використання переговорного підходу, в тому 

числі шляхом прямого посередництва і спостереження за ходом переговорів, 

з одного боку; а також примусу, здійснення тиску через застосування 

санкцій, блокад та інших обмежувальних заходів. Найбільш поширеною 

формою впливу на конфлікт третьої сторони вважається посередництво, яке 

розуміється ширше, ніж як одна з процедур, здійснювана дипломатією поряд 

з такими процедурами як узгодження або човникова дипломатія [102, с. 49].  

Російський вчений А. Нікітін справедливо зазначає, що наразі важко 

провести межу між втручанням в конфлікти зовнішніх сил заради своїх 

інтересів, в якості нових сторін конфлікту, і відносно безстороннім 

втручанням заради відновлення міжнародного миру і стабільності [209, с. 3]. 

Також доволі поширеною серед дослідників є думка, що у тому разі, якщо 

конфліктні ситуації виникають поза полем геополітичних інтересів великих 
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держав, міжнародна діяльність з врегулювання конфлікту зводиться до 

імітації активності без застосування значних зусиль [149, с. 292]. 

Серед представників західної конфліктологічної школи досить 

поширеною є думка про те, що неупередженість третьої сторони не 

обов’язково є запорукою успіху переговорів. І, попри те, що ще кілька 

десятиліть тому необхідність неупередженості третьої сторони була 

загальновизнаною, сьогодні, в міру інтенсифікації суперечок про доцільність 

зовнішнього втручання в конфлікт без згоди конфліктуючих сторін, а також 

без відповідного мандата міжнародно-правових інститутів, питання 

допустимості упередженості третьої сторони істотно актуалізується. Так, 

наприклад, К. Райманн вважає, що «враховуючи природу більшості сучасних 

внутрішньодержавних конфліктів, було б неправильно розглядати 

неупередженість і упередженість третьої сторони як взаємовиключні 

характеристики; радше варто визнати їх подвійну і взаємодоповнюючу 

природу» [289, с. 53].  

Американський дослідник Р. Дж. Фішер в одному зі своїх досліджень 

приходить до висновку, що найчастіше посередники 

включаються в процес врегулювання виключно для того, щоб 

«проштовхнути свої односторонні інтереси, не маючи наміру йти на 

компроміс або шукати спільне рішення, а часом і для того, щоб відтягнути 

час для консолідації сил для альтернативних стратегій» [289, с.232]. 

Водночас він приходить до висновку що, «якщо в конфлікті певну користь 

можуть принести упереджені посередники зі своїми політичними цілями і 

матеріальними інтересами, це лише розширює можливості посередництва» 

[289, с. 232]. 

Одним з різновидів діяльності з врегулювання конфліктів є міжнародна 

миротворчість, яка в останні роки стала одним з пріоритетних напрямів 

зовнішньої та внутрішньої політики багатьох держав. Миротворчість 

базується на цілій системі способів врегулювання конфліктів, міжнародно-
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правових засобах, договірно-правовій базі. Сьогодні миротворчість виступає 

одночасно і як політичний процес щодо узгодження і взаємодії інтересів 

політичних суб'єктів, і як дипломатична діяльність, і як форма втручання у 

справи окремих держав, і як різновид військових дій, форм збройної 

боротьби [209, с. 5].  

Поширеним методом впливу третьої сторони на учасників конфлікту є 

застосування санкцій - торговельних, фінансових, політичних. Введення 

санкцій не залежить від волі конфліктуючих сторін і в класичному вигляді 

має відбуватися за рішенням спеціально уповноважених міжнародних 

інституцій у випадках загрози миру, порушення миру або акту агресії. На 

практиці ж санкції нерідко застосовуються за рішенням однієї держави або 

групи держав і в ситуаціях, в яких ймовірність розвитку збройного сценарію 

надзвичайно мала. Нерідко санкції маскуються під виглядом застосування до 

конфліктуючих сторін або до однієї з сторін деяких обмежувальних заходів 

або нових режимів (митного, прикордонного та ін.). 

Як зазначає російська дослідниця М. Лебедєва, санкції не вирішують 

проблеми політичного врегулювання і нерідко призводять до ізоляції країни 

від зовнішнього світу, що обмежує можливості пошуку вирішення конфлікту 

мирними засобами [166, с. 236]. Понад те, санкції можуть призводити як до 

високої внутрішньої консолідації та згуртованості, так і до поляризації 

суспільства, що, в свою чергу, також може призводити до важко 

прогнозованих наслідків і загострювати конфлікт. У цілому застосування 

різного роду санкцій неминуче веде до негативного їх впливу на розвиток 

економічних процесів в країні, щодо якої вони застосовані і, як наслідок, 

можуть викликати різного роду соціальні деформації: зміна демографічних 

процесів, посилення міграції, особливо працездатного населення, із зони 

конфлікту, зниження рівня життя населення в зоні конфлікту, неможливість 

виконання державою соціальних гарантій. Усе це здатне стимулювати 

радикальні настрої, як усередині політичних еліт, так і серед різних верств 
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населення. Найчастіше ці наслідки впливають і на хід переговорних процесів, 

і на ступінь суспільної довіри до посередницьких інститутів, оскільки 

неупередженість третьої сторони ставиться під сумнів. 

Ведучи мову про переговори, як механізм врегулювання конфліктів, 

слід відзначити їх якісну еволюцію. Так, багатосторонні комплексні 

механізми сьогодні значно переважають традиційні двосторонні політичні 

переговори. Наразі багатосторонні переговори з врегулювання конфліктів 

передбачають наявність трирівневого формату:  вищий політичний рівень - 

глави держав або урядів, дипломатичний рівень і експертний рівень. 

Прикладом більшої ефективності механізмів багатосторонньої дипломатії 

над традиційним двостороннім форматом переговорів є історія переговорів з 

придністровського врегулювання. Так, наприклад, в 2001 році, коли влада 

Молдови і самопроголошеної Придністровської молдавської республіки 

припинили офіційні переговори на вищому рівні, країнам-гарантам і 

сторонам-посередникам довелося в стислі терміни створювати допоміжний 

переговорний механізм, який дозволив би зберегти діалог між сторонами 

конфлікту на рівні політичних представників сторін. Задля цього було 

ініційовано створення «Постійної наради з політичних питань у рамках 

процесу з придністровського врегулювання». Наразі саме цей 

консультативний форум є єдиним постійно діючим у процесі 

придністровського врегулювання багатостороннім комплексним 

переговорним механізмом. 

Щодо сучасного трактування переговорів як засобу врегулювання 

конфліктів, слід виділити найбільш загальне визначення переговорів як 

особливого типу дискусії, орієнтованої на вирішення суперечностей інтересів 

її учасників у разі, коли протиріччя розглядається учасниками як проблема, 

що підлягає вирішенню шляхом домовленості і (або) угоди між сторонами. 

Однак, практика показує, що далеко не завжди пошук компромісу задля 

вирішення конкретної проблеми лежить в основі мотивації переговорного 
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процесу. Наприклад, коли конфлікт тривалий час не вирішується і важко 

знайти мотиви для досягнення компромісу, сторонами часто імітуються 

переговори, метою яких стають виграш часу, або дискредитація іншої 

сторони. Нерідко переговори починаються лише для того, щоб згодом 

звинуватити протилежну сторону в їх провалі, небажанні вирішувати 

проблему переговорним шляхом і почати проти неї збройні дії. У політичній 

науці даний феномен отримав визначення «квазі-переговорів», 

«інструментальних переговорів», «маскувальних переговорів» тощо [166, с. 

241].  

Британський конфліктолог К. Мітчел відносить до основних параметрів 

вирішення конфлікту добровільне прийняття (без будь-якого тиску ззовні) 

угоди, її самодостатність і відсутність необхідності в підтримці умов третьою 

стороною для її виконання [308, р. 89–90]. Російський науковець М. Лебедєва 

виділяє три типи угод при врегулюванні конфлікту: угоду про перемир'я (про 

припинення вогню) у випадках, коли конфлікт до підписання перебував у 

збройній стадії; угоду щодо врегулювання конфлікту (досягається в 

результаті переговорів); угоду про вирішення конфлікту (переведення 

відносин на принципово новий рівень) [166, с. 42]. Російський дослідник П. 

Циганков виділяє чотири способи вирішення конфлікту: 1) угоду в результаті 

консенсусу всіх сторін; 2) угоду згідно законодавчої або моральної волі 

зовнішньої сили; 3) угоду, нав'язану однією з сторін конфлікту; 4) ситуацію, 

коли застарілий конфлікт втрачає свою актуальність і вирішується сам по 

собі [282, с. 150].  

В цілому ж кінцевою метою посередницької місії  є виконання 

закріплених угодою домовленостей та забезпечення їх виконання сторонами 

конфлікту. Адже у світовій практиці є чимало прикладів, коли нав’язані 

ззовні мирні угоди спотикалися об першу ж перешкоду і не несли в собі 

жодної гарантійної функції. Підтвердженням чому частково можуть служити 

дані дослідження російського автора О.Степанової, яка вказує на те, що з 144 
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мирних угод, укладених після закінчення «холодної війни» для врегулювання 

конфліктів, на території близько 40% країн-учасниць конфліктів збройне 

протистояння поновлювалося [265, с. 37]. 

За підрахунками вчених Університету Нотр-Дам (США), у 2008 році 

міжнародні посередники брали участь в процесі врегулювання приблизно 77 

конфліктів різного ступеня інтенсивності, в цілому з їх допомогою було 

підписано 52 мирних угоди, половина з яких не виконувалася навіть на 

початковому етапі [247]. У даному контексті показовим є приклад 

придністровського врегулювання, в процесі якого було укладено кілька 

десятків угод, жодна з яких не виконується сторонами конфлікту. У зв’язку з 

цим, більшість конфліктологів вважає, що дієвим процес врегулювання є 

лише за умови, коли укладені за сприяння посередників угоди 

підкріплюються системою гарантій і контролем за їх виконанням третьої 

сторони, відтак вирішення конфлікту настає як результат виконання угоди.  

Зазвичай етнополітичні конфлікти важко піддаються вирішенню, 

оскільки виникає надзвичайно складне завдання знайти шляхи задоволення 

як нематеріальних інтересів, так і вимог підвищення статусу, повернення 

«одвічних» територій, розширення економічних можливостей, більшого 

доступу до політичної влади і т. п. Тому радше можна говорити про 

врегулювання, «заморожування» або перетворення в менш деструктивну 

форму етнополітичних конфліктів, ніж про їхнє вирішення [242].  

«Заморожені конфлікти» є феноменом пострадянського простору, вони 

мають перевагу перед відкритим збройним протистоянням суб'єктів 

протиборства, що призводить до численних жертв, біженців, матеріальних 

втрат і руйнувань. «Заморожування» етнічних збройних конфліктів зупиняє 

процес етнічних чисток, дає час для перемир'я і спроб вироблення 

політичного рішення, але воно не може вирішити повністю проблему 

біженців і вимушених переселенців, ефективно розвивати процес 

постконфліктного відновлення економіки і соціальної сфери.  
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Найчастіше для врегулювання етнополітичних конфліктів 

використовуються примусові (етнічне домінування) та консенсусні методи 

(консоціація, арбітраж), передбачаються і територіальні методи розподілу 

влади (регіональна автономія, федералізм, кантонізація). Позаяк політичне 

самовизначення в рамках територіальної цілісності держави не влаштовує 

невизнані держави пострадянського простору, важливим територіальним 

методом регулювання етнополітичного конфлікту в рамках стратегії 

деполітизації етнічних протиріч виступає розподіл (сецесія). За умов сецесії 

територія, населена етнічною меншиною, виділяється із складу держави, в 

результаті цього етнічна меншина стає більшістю в новій державній одиниці. 

Нормативною базою сецесії на основі територіального розподілу є право на 

самовизначення, втім на практиці сецесії явище рідкісне. Міжнародна 

спільнота досить обережно реагує на сецесійні процеси (Придністров’я, 

Абхазія, Чечня тощо). Принцип самовизначення спрацьовує вдало там, де 

немає значної кількості незадоволеної меншини. Зразковий приклад сецесії - 

виділення Норвегії зі складу Швеції у 1905 р.; утворення у 1993 р. 

Словаччини та Чехії. У інших випадках сецесія породжує більше проблем, 

ніж досягнень (розподіл Індії, розпад СРСР та СФРЮ). Аналіз політичної 

практики показує, що вирішити етнополітичний конфлікт майже неможливо, 

а врегулювати його - одна з найскладніших проблем міжнародних відносин.  

Таким чином, визначення концептуально-теоретичних засад 

дослідження етнополітичних конфліктів та вироблення механізмів 

врегулювання «заморожених конфліктів» переконало нас в тому, що 

більшість політологічних і конфліктологічних поглядів і концепцій, що 

перебувають в полі зору дослідників, містять евристичний потенціал і 

можуть бути продуктивно використані в науковому аналізі причин і 

механізмів врегулювання «заморожених конфліктів» на пострадянському 

просторі.  
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Необхідною та важливою передумовою повного і об’єктивного 

висвітлення впливу держави-посередника на врегулювання «замороженого 

конфлікту» є використання сучасного методологічного інструментарію 

дослідження.  

У дослідженні сутності й визначенні шляхів врегулювання «заморожених 

конфліктів» використано комплексну методологію, яка ґрунтується на 

застосуванні низки загальнонаукових методів, зокрема, системний аналіз 

(системно-структурний, системно-функціональний, системно-генетичний 

метод), порівняльний та історичний методи, метод сходження від абстрактного 

до конкретного, побудова сценаріїв, а також метод вивчення документів.  

Системний аналіз дозволив виокремити та охарактеризувати елементи 

структури політичних конфліктів та зв’язки між ними, з’ясувати місце і роль 

політичних конфліктів у системі міжнародної безпеки. Зокрема, системно-

структурний метод був використаний з метою виявлення системоутворюючих 

елементів структури політичного конфлікту; системно-функціональний метод 

дозволив виявити характер впливу одних підструктур та елементів 

придністровського конфлікту на інші; системно-генетичний метод було 

застосовано з метою вивчення закономірностей еволюції придністровського 

конфлікту. 

Порівняльний та історичний методи дали змогу з‘ясувати типи, форми і 

причини етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі у працях 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, що дозволило простежити реальні 

витоки цього явища та його ґенезу. Загальнонауковий метод сходження від 

абстрактного до конкретного дав можливість з’ясувати типи сучасних 

політичних конфліктів та визначити специфіку кожного з них. Метод побудови 

сценаріїв дозволив спрогнозувати можливі варіанти розвитку ситуації навколо 

придністровського врегулювання. Метод вивчення документів було 

використано для вивчення змісту заяв вищих посадових осіб, протокольних 

рішень, меморандумів тощо з питань переговорного процесу, що дозволило 
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проаналізувати найбільш ймовірні моделі врегулювання «заморожених 

конфліктів» в контексті реалізації національних інтересів України. 

Також в дослідженні використані специфічні методи, принципи і 

підходи. Послуговуючись конфліктологічним підходом, ми дослідили 

механізми виникнення, ескалації, конституювання та «заморожування» 

етнополітичних конфліктів. Метод пізнання етносоціополітичних реалій 

дозволяє дати ґрунтовну відповідь на численні запитання про генезу, 

сутність, структуру та взаємозв'язки досліджуваного феномену, яким 

виступає «заморожений» етнополітичний конфлікт, дає можливість 

відтворити логіко-хронологічну послідовність усіх фаз конфлікту аж до його 

конституювання і «заморожування».  

Використання в дослідженні етнополітологічного методу дало змогу 

вивчати закономірності розвитку етнополітичних процесів і робити прогнози, 

а також визначити межу запозичень чужого етнополітичного досвіду для 

вироблення механізму врегулювання конкретного етнополітичного 

конфлікту [141, c. 38-41]. 

Загалом же, використані в дисертації методи дослідження 

етнополітичного конфлікту та зовнішньополітичних чинників його 

врегулювання, можна об’єднати у дві групи: загальнонаукові та спеціальні. 

До загальнонаукових можна віднести процесуально-динамічний, 

типологізації, порівняльного аналізу, дослідження випадку та прогнозування. 

Серед спеціальних методів, що були використані для дослідження передумов 

етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі, слід виділити 

соціально-психологічний, етнологічний, етнодержавологічний тощо. Під час 

дослідження застосовувалися такі методи аналізу ситуації, як опитування, 

експертне оцінювання, контент-аналіз документів. Також автором 

використаний структурно-функціональний підхід, що сприяв виявленню 

основних елементів конфліктної взаємодії та визначенню функцій і ролі 

кожного з них. Водночас, автор вивчає вплив політичного, економічного й 
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гуманітарного чинників на врегулювання «заморожених конфліктів», 

керуючись системним підходом. Він забезпечив цілісне сприйняття об'єкта 

дослідження і всебічний аналіз зв’язків між окремими його елементами. 

Концептуальне застосування вищезгаданих підходів дало змогу сформувати 

єдину методологічну базу та реалізувати принципи логічної несуперечності, 

наукової об'єктивності та повноти. 

Основними методологічними підходами до вивчення «заморожених  

конфліктів» стали історичний, соціальний та політологічний. Дане 

дисертаційне дослідження є політологічним, тому автор використовує саме 

політологічний підхід, який розглядає «заморожений конфлікт» в площині 

політизації етнічності, що призводить до винесення системних конфліктних 

процесів на рівень етнічного протистояння. Такий підхід дозволив нам 

простежити динаміку розвитку етнополітичних конфліктів на 

пострадянському просторі, розкрити механізми трансформації етнічного 

конфлікту на різних стадіях. 

Історико-політологічний аналіз дозволив визначити причини 

конфліктів між сепаратистами і центральною владою. Усі вони зумовлені 

певними конфліктогенними чинниками, зокрема історичним, етнічним, 

конфесійним, мовним, соціальним, геополітичним. У випадку з 

придністровським конфліктом, наприклад, визначальними причинами 

конфлікту стали історичний, мовний і соціальний чинники, що позначилось 

на  глибинній структурній зміні у складі населення (індустріалізація, 

урбанізація та мілітаризація Придністров’я) та геополітичний чинник, 

зумовлений протилежним цивілізаційним тяжінням двох конфліктуючих 

сторін. Концептуальне застосування вищезазначених методів та підходів 

дало змогу сформувати єдину методологічну базу та реалізувати принципи 

логічної несуперечності, наукової об'єктивності та повноти дослідження. 

 

1.2. Стан дослідження проблеми та джерельна база дисертації. 
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 Дослідженню проблеми врегулювання «заморожених конфліктів» на 

пострадянському просторі приділяють пильну увагу чимало вітчизняних 

учених, аналітиків та політологів, серед яких О. Майборода, 

Б. Парахонський, Г. Перепелиця, С. Пирожков, М. Дорошко, М. Капітоненко, 

Г. Шелест, О. Гончаренко, А. Кіссе, В. Кулик, О. Сушко, Н. Беліцер та ін. Їх 

публікації присвячені дослідженню причин і наслідків конфліктів на 

території колишніх радянських республік, ролі провідних геополітичних 

гравців у регіоні, деякі автори аналізують окремі аспекти конфліктів (етнічні 

питання, історію розвитку, військові та політичні компоненти тощо). 

Теоретичний та прикладний аспекти врегулювання конфліктів на 

пострадянському просторі стали предметом аналізу ряду дисертаційних 

досліджень українських політологів. Важливим внеском у розуміння природи 

та особливостей етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі 

стала дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук А. 

Кіссе  «Політико-правові засади управління етнічним конфліктом» [329]. Її 

автор грунтовно аналізує основні концепції етнічного конфлікту і, на цій 

підставі, визначає методологічні засади дослідження етнічних конфліктів у 

сучасному світі. Аналізуючи причини та стадії розвитку етнічних конфліктів, 

автор розкриває механізми і форми ескалації конфлікту, методи, чинники та 

види переговорів щодо його врегулювання. В контексті науки 

етнополітології А. Кіссе проаналізовано основні сценарії розвитку етнічних 

конфліктів у посттоталітарних країнах, визначено основні умови та складові 

постконфліктної відбудови, показана роль превентивної дипломатії, а також 

неурядових організацій у розв’язанні етнічних конфліктів [329].  

У науковій монографії Г. Перепелиці «Конфлікти в посткомуністичній 

Європі», яка охоплює широке коло теоретичних питань, пов’язаних з 

дослідженням джерел та витоків напруженості, представлено ґрунтовний 

аналіз причин та особливостей конфліктів, вміщено значний фактологічний 

матеріал, що дозволяє детально реконструювати перебіг подій, зокрема на 
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пострадянському просторі: в Абхазії, Нагірному Карабасі, Південній Осетії, 

Придністров’ї, Чечні тощо. Також виокремлено місце конфліктів в контексті 

проблем загальноєвропейської безпеки та окреслені нові загрози регіональної 

стабільності. В дослідженні представлений порівняльний аналіз балканських 

подій та конфліктів на пострадянському просторі, визначено рівні активності 

міжнародних структур для відновлення миру: від місій спостерігачів та 

посередництва до присутності військових підрозділів [222]. В інших 

наукових розвідках Г. Перепелиці щодо «заморожених конфліктів» на 

пострадянському просторі дослідник визначає деструктивну роль Росії у 

процесі їх врегулювання, позаяк, на думку автора, Кремль дбає не про 

вирішення проблеми, а про інтеграцію пострадянських республік під 

зверхністю Москви [218-221; 223].  

Українська дослідниця Г. Шелест, яка досліджує причини і наслідки 

«заморожених» конфліктів на терені країн-членів ОДЕР-ГУАМ в контексті 

безпеки Чорноморсько-Каспійського регіону [287], а також вплив  цих 

конфліктів на національну безпеку України, також зосереджує свою увагу на 

з’ясуванні впливу Росії у зоні «заморожених конфліктів». Вона визначає 

чотири основні чинники, які змушують владу РФ активізувати свої зусилля з 

врегулювання конфліктів задля недопущення впливу Заходу на країни 

пострадянського простору: розширення НАТО на Схід; розвиток 

альтернативних шляхів енергопостачання; «кольорові» революції у Грузії та 

Україні; проголошення незалежності Косова [287].  

У наукових статтях і дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата політичних наук М. Ларченко розглянуто більшість 

етнополітичних конфліктів пострадянського простору, проаналізовано 

комплекс причин, що зумовили їх появу, загальний характер перебігу 

конфліктів, а також стратегії, що застосовувались для їх розв'язання. Автор 

дійшла висновку про домінантну роль у розгортанні конфліктів соціально-

економічних чинників, про їх «заморожений характер» і про безпосередній 
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вплив на етнополітичну ситуацію в Україні. М. Ларченко вважає, що 

ігнорування вимог етнічної групи і продовження конфлікту за рахунок 

підключення до нього нових сил загрожує дезінтеграцією держави, 

зниженням рівня легітимності політичної влади, а отже і втратою довіри до 

дій правлячої еліти [330].  

Проблему «невизнаних держав» пострадянського простору, роль Росії і 

України у врегулюванні «заморожених конфліктів» на терені колишнього 

СРСР досліджує політолог В. Кулик [157-161]. Аналізуючи причини 

визнання Росією самопроголошених Абхазії і Південної Осетії, дослідник 

вбачає в ньому не лише вплив на рішення Кремля «косовського прецеденту», 

а й аналогію з визнанням незалежності північної частини Кіпру Туреччиною 

[158].  

Проблемі врегулювання «заморожених конфліктів» на 

пострадянському просторі присвячена низка статей видання «Per 

Concordiam» за 2009 рік - журналу з питань безпеки і оборони Європи, що 

видається Європейським Центром досліджень з питань безпеки імені 

Джорджа К. Маршалла. Науковий інтерес дослідника викликають передусім 

розвідки українського політолога М. Капітоненка [137], вірменських авторів 

В. і С. Григорянів [93] і румунського дипломата і політолога Ф. Морара 

[195]. М. Капітоненко аналізує «заморожені конфлікти» з точки зору 

труднощів у їх врегулюванні і пропонує способи результативного вирішення 

конфліктів на пострадянському просторі [137]. Вірменські автори В. і С. 

Григоряни досліджують передумови конфліктних відносин країн 

пострадянського простору після розпаду СРСР [93]. Румунський дослідник 

Ф. Морар аналізує «заморожені конфлікти» на пострадянському просторі і 

приходить до висновку, що вони є лише відкладеними конфліктами, а їхня 

тривалість підтримується нездатністю вникнути в суть конфліктів, що, тим 

самим, викликає зневіру в те, що сторони можуть домогтися примирення. 

Саме такий підхід гарантує тримале «заморожування» конфліктів. Застерігає 
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румунський автор і від нехтування інтересами Росії у зоні «заморожених 

конфліктів». Це, на його думку, також не сприяє їх врегулюванню [195].  

Вагомий внесок у дослідження «заморожених конфліктів» на терені 

колишнього СРСР зробили російські науковці. Теоретичні дослідження 

російських вчених В. Авксентьєва [30-31], В. Тішкова [266-268], Л. 

Дробіжевої [110], М. Лебедєвої [166], В. Амеліна [45-46], А. Здравомислова 

[119-121], інших авторів дозволили виділити основні аспекти етнічних 

збройних конфліктів, проблеми їх врегулювання і проаналізувати їх наслідки. 

Монографії та аналітичні статті російських авторів містять не тільки 

важливий інформативний матеріал, а й цінні наукові, концептуальні 

розробки, що стосуються конфліктного потенціалу пострадянського простору 

й інших регіонів світу, місця регіональних конфліктів у системі міжнародних 

відносин, проблем їх врегулювання в рамках міжнародної дипломатії і через 

регіональні структури.  

Ці праці надали неоціненну допомогу автору при аналізі впливу Росії 

на врегулювання конфліктів на терені колишнього СРСР. Поступова 

переорієнтація з вирішення конфліктів на їх врегулювання, що  відбулася 

останнім часом, зробила серйозний вплив на вивчення даної проблематики: 

зокрема, набагато більше значення стало надаватися ролі в цих процесах 

третіх сторін (що знаходяться поза конфліктом осіб, груп і організацій, 

здатних шляхом переконання чи інших форм позитивного втручання 

стимулювати його врегулювання). Паралельно намітилися зрушення в 

розробці методик, спрямованих на зміну поведінки протиборчих сторін за 

допомогою втручання третьої сторони. 

З численних праць російських науковців, безпосередньо присвячених 

конфліктам на пострадянському просторі, виділяються дослідження А. 

Большакова, М. Лєбєдєвої, Р. Абдулатіпова, В. Тішкова, А. Здравомислова та 

ін. Так, один з провідних російських конфліктологів А. Большаков вважає 

«заморожені» конфлікти «феноменом пострадянського простору», позаяк 
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тривалий термін їх існування вирізняє їх на тлі етнополітичних конфліктів в 

інших регіонах світу. Вчений висловлює гіпотезу про те, що тривалість цих 

конфліктів зумовлена насамперед позицією Росії, яка відкрито підтримала 

сепаратистів у Придністров’ї, Абхазії і Південній Осетії. Пряме втручання 

Росії, на думку А. Большакова призвело до того,  що в «даний час абхазький і 

південноосетинський етнічні збройні конфлікти врегульовані, а карабаське і 

придністровське протистояння досі перебувають у стані «заморожених» [64]. 

Пише А. Большаков і про переваги «заморожених» конфліктів над 

відкритим збройним протистоянням, позаяк, на його думку, 

«заморожування» етнічних збройних конфліктів зупиняє процес етнічних 

чисток, дає час для перемир'я і спроб вироблення політичного рішення», 

втім, як зазначає вчений, «воно не може вирішити повністю проблему 

біженців і вимушених переселенців, ефективно розвивати процес 

постконфліктного відновлення економіки і соціальної сфери» [64]. Тому 

основним засобом завершення етнічних збройних конфліктів в 

посткомуністичних державах, на думку А. Большакова, є їх врегулювання, 

що передбачає прийняття компромісних політичних рішень [64].  

Важливою, з точки зору з’ясування особливостей конфліктів на 

пострадянському просторі і визначення підходів сторін до вирішення 

етнополітичних конфліктів, є праця М. Лєбєдєвої «Політичне врегулювання 

конфліктів: підходи, технології вирішення» [166]. В ній дослідниця 

розглянула особливості конфліктів ХХ століття, висвітлила сучасні наукові 

та практичні підходи у врегулюванні конфліктів, запропонувала варіанти 

вирішення конфліктів на території колишнього Радянського Союзу, в основу 

яких, на думку автора, має бути покладений принцип ведення переговорів за 

посередництва «третьої сторони».  

Вагомими для визначення суті конфліктів на пострадянському просторі 

і участі Росії в їх врегулюванні є праці О. Здравомислова та його співавтора 

С. Матвєєвої, в яких аналізуються причини і наслідки конфліктів на просторі 
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колишнього СРСР, визначається роль РФ у їх припиненні, досліджується 

співвідношення впливу різноманітних чинників на перебіг «заморожених 

конфліктів», зокрема в Нагірному Карабасі [119]. 

Корисними з точки зору дослідження витоків та еволюції конфліктів в 

країнах пострадянського простору стали праці відомого російського політика 

та науковця Р. Абдулатіпова. В них він простежує генезу етнічних, 

етнонаціональних, міжетнічних, етнокультурних відносин у системі 

соціально-політичних процесів, інститутів, звертає увагу на вплив етнічного 

та етнонаціонального чинника на політичну владу [28]. Визначає дослідник і 

спільну причину етнополітичних конфліктів в колишньому СРСР, якою, на 

його думку, є «проведені в роки радянської влади кордони між союзними 

республіками», які «розсікли цілісні етнокультурні і господарські регіони, а 

міграційні потоки радянського часу різко підсилили мозаїчність етнічного 

розселення». Це спричинилося, наприклад, до того, що після розпаду СРСР 

«вірменський та азербайджанські народи опинилися розділеними 

державними кордонами, по різні боки яких проживали співвітчизники». Р. 

Абдулатіпов вважає, що особливо небезпечними є «етнотериторіальні 

конфлікти, учасники яких вважають спірні землі частиною своєї історичної 

батьківщини. Нагірний Карабах вважають таким і вірмени, і азербайджанці. І 

цей факт вилився у великомасштабну війну, що забрала життя тисяч людей» 

[29, с. 167].  

Один з провідних російських конфліктологів В. Тішков досліджує 

природу націоналізму та етнічних конфліктів [266-268], Е. Паін здійснив 

спробу типологізації етнополітичних конфліктів на пострадянському 

просторі [213], Д.Тренін аналізує російський вплив на перебіг конфліктів 

[273]. Дослідник миротворчої діяльності Росії у зоні «заморожених 

конфліктів» А. Соколов  визначає періодизацію російської миротворчості в 

СНД і вважає, що російська миротворча активність, при всій її 

непослідовності, стримує розвиток збройних конфліктів на пострадянському 
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просторі, але зупинити збройні конфлікти ізольовано від міжнародних 

інститутів не здатні ані Росія, ані СНД [262].  

Вітчизняними і зарубіжними науковцями і експертами написана велика 

кількість спеціальних праць, присвячених придністровському, нагірно-

карабаському, грузино-абхазькому і грузино-південно-осетинському 

конфліктам. Так, українські політологи Н. Беліцер, В. Коцур, В. Кулик, А. 

Круглашов, Б. Парахонський, Г. Перепелиця, І. Петрова, В. Пінцак, О. Сушко 

та ін. досліджують конфлікт у Придністров’ї. Вони аналізують причини, 

передумови та еволюцію конфлікту, перебіг переговорного процесу щодо 

його врегулювання і участь у ньому країн-гарантів. З-поміж цих праць 

виділяється монографія Г. Перепелиці «Конфлікт у Придністров’ї: причини, 

прогноз розвитку і проблеми врегулювання», у якій автор дає комплексну 

оцінку конфлікту, ґрунтовно аналізуючи його передумови, перебіг та основні 

проблеми врегулювання [220]. 

Історичне та етнополітичне підґрунтя конфлікту в Придністров’ї 

досліджують українські науковці Ю. Бабюх [53-55], В. Боєчко [63], М. 

Дорошко [108], О. Кава [126] та ін. Аналіз геополітичних інтересів зовнішніх 

сил в Придністров’ї став предметом дослідження Є. Єніна [114], Д. 

Єрмоленка [116], В. Коцура [153], А. Круглашова [156], І. Петрової [224-226] 

та ін.  Проблему виведення з Придністров’я російських військових і озброєнь 

вивчають Н. Беліцер [58-59], В. Кулик [157; 159-161] та ін. [241]. Більшість з 

названих дослідників та експертів практично одностайні в тому, що 

важливим інструментом геополітичного впливу Росії в Придністров’ї є 

наявні в регіоні склади озброєнь РФ та російський військовий контингент, 

котрий попри миротворчий статус, по суті, є гарантом окремішного 

державного існування самопроголошеної ПМР. Урівноважити російські 

геополітичні амбіції в регіоні, на їх думку, здатні лише ЄС і США. Щодо 

чинника ГУАМ, то це об’єднання чотирьох пострадянських держав, 
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констатують експерти, так і не стало серйозною противагою російському 

впливу в Чорноморсько-Каспійському регіоні.  

Характерною особливістю наукових розробок російських політологів є 

розгляд придністровського конфлікту під кутом зору геополітичних інтересів 

Російської Федерації в регіоні. Саме цей контекст превалює в статтях Е. 

Гізатулліної [88], С. Градіровського [92], В. Журавльова [117], Д. Малишевої 

[176; 178], С. Маркедонова [184; 187], В. Пряхіна [243] та ін. Іншою спільною 

рисою публікацій російських авторів з придністровської тематики є їх 

політична заангажованість, в них зримо відчувається ностальгія за втратою 

імперського впливу Росії. Зокрема ця думка є провідною в публікаціях С. 

Гамової [81], К. Затуліна [118] та ін. 

Окремі російські політологи намагаються довести правомірність 

незалежного державного існування придністровського регіону Молдови. 

Саме під цим кутом зору слід розглядати праці С. Маркедонова [184; 187], в 

яких він пропонує розмужувати поняття «самопроголошена республіка», 

«невизнана республіка» і «держава de facto». Ознакою останньої, на його 

думку, є тривалий термін самостійного функціонування, спроможність цих 

держав розбудувати власні інститути влади, сконсолідувати владу, утвердити 

суверенітет над певною територією і забезпечити функціонування виборчих 

процедур [187]. Щоправда у цій, у цілому логічній конструкції, не знайшлося 

місце з’ясуванню впливу зовнішніх сил на становлення подібних «державних 

утворень» та сформованих в них владних режимів, які більшістю 

незаангажованих дослідників кваліфікуються як авторитарні. В цілому, праці 

російських політологів здебільшого відображають державну стратегію 

Російської Федерації на пострадянському просторі. 

В РФ захищаються дисертації чинних політиків так званої ПМР [334] і 

публікуються статті [288], в яких стверджується про формування на лівому 

березі Дністра, відмінної від молдавської, «придністровської ідентичності», 

натомість проблема збереження у цьому сепаратистському регіоні радянської 
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ментальності більшості населення свідомо оминається. Воліють не писати 

російські дослідники й про те, що придністровський режим уміло 

використовує ностальгію за СРСР задля створення глибших суперечностей з 

більшістю населення Молдови, натомість ці праці рясніють згадками й 

«обґрунтуванням» загрози «румунізації» Придністров’я як основної причини 

сепарації регіону.  

Також практично поза увагою дослідників перебуває чинник впливу 

російської військової присутності у Придністров’ї на формування 

«придністровської державності». Натомість активно мусується думка про те, 

що проблема «заморожених конфліктів» є «важкою ношею для Росії» [279, с. 

80], однак про те, що саме «завдячуючи» Росії етнополітичні конфлікти на 

пострадянському просторі надовго перейшли у фазу «заморожених», 

російські автори воліють мовчати. 

Звертаючись до напрацювань західних дослідників придністровського 

конфлікту, зазначимо, що тема впливу Росії в Придністров’ї є недостатньо 

вивченою. В румунській науковій думці більше уваги приділяється 

дослідженням історії розвитку румунсько-молдовських стосунків, спільного 

минулого двох держав, концепціям побудови майбутніх взаємовідносин. У 

цілому румунська наукова політична думка з придністровської проблеми, 

представлена працями Є. Бадеску, Д. Дунгачіу,  Ю. Кіфу, К. Кодіца, І. 

Мануле, Ф. Нікулає, А. Сербана та ін., діаметрально протилежна російській, 

до того ж обидві не генерують креативних ідей щодо врегулювання 

Придністровського конфлікту [153]. 

Проблема конфлікту у Придністров’ї є темою публікацій західних 

дослідників [83; 112]. Зокрема співробітники Центру Карнегі (Нью-Йорк, 

США) Ш.В. Гарнетт і Р. Лебенсон звернули увагу на ретроспективу 

придністровського конфлікту, статус 14-ї армії колишнього СРСР, інтереси 

країн СНД, передусім Росії і України в регіоні [83]. 
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Створено значний масив праць, в яких досліджуються причини, перебіг 

і наслідки етнічних збройних конфліктів на Південному Кавказі. Український 

дослідник О. Гончаренко проаналізував проблеми безпеки в Каспійському 

регіоні та окреслив коло основних геополітичних акторів, які проявляють 

інтерес до Закавказзя [91]. Р. Гутаренко визначає основні транспортні 

магістралі, що проходять через країни регіону та їх значення для зменшення 

залежності країн Закавказзя від монопольного становища Росії у сфері 

транспортування енергетичних ресурсів до Європи. Показує він і зв’язок 

конфлікту в Південній Осетії з проблемою енергозабезпечення Південного 

Кавказу [98]. 

Значна кількість досліджень з проблем конфліктів у регіоні Південного 

Кавказу вийшла з-під пера російських авторів. Особливості геополітичного 

положення Закавказзя та сучасну геополітичну ситуацію в регіоні вивчає А. 

Гушер, досліджуючи становище на Кавказі та роль регіону в системі 

міжнародних відносин із позицій національних інтересів Росії та значення 

регіону для США [99]. Ролі Закавказзя в геополітичних процесах, а також 

перспективам розвитку регіону в нових геополітичних умовах присвячені 

праці І. Бочарнікова [73], А. Караваєва [212], К. Мяло [201], В. Пряхіна [243].  

Ряд праць щодо геополітичної ролі країн Південного Кавказу належить 

дослідникам з країн Південного Кавказу. Грузинський науковець Я. Цуладзе 

визначає специфіку геополітичних процесів на Південному Кавказі  в умовах 

постбіполярного світу [283]. Геостратегічне значення регіону Південного 

Кавказу вивчає азербайджанський автор В. Гусейнов [97], а його вірменський 

колега Р. Сафрастян визначає значення Вірменії у геополітичних інтересах 

провідних акторів світової політики [255]. 

Аналізу міждержавних відносин Росії з країнами Закавказззя і впливу 

Росії на врегулювання «заморожених конфліктів» на Південному Кавказі 

присвячені праці В. Казимірова, Д. Малишевої, І. Долматовича та ін. Так, в 

працях колишнього повноважного представника президента Росії із питань 
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політичного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі В. Казимирова 

визначаються витоки азербайджансько-вірменського конфлікту, 

аналізуються переговорний процес і роль Росії в досягненні перемир’я у 

Нагірному Карабасі, пропонуються можливі варіанти вирішення конфлікту 

[130-134]. Д. Малишева виділила основні пріоритети Росії на 

пострадянському просторі, в тому числі на Південному Кавказі, та головні 

проблеми в розмежуванні Каспію [175-177]. І. Долматович виділив проблеми, 

які заважають співпраці країн Закавказзя з Росією, рівень їх військової 

присутності в регіоні та зовнішньополітичні пріоритети кожної з країн [106]. 

Велика кількість праць написана авторами, що представляють точку 

зору однієї з сторін конфлікту. Звісно, що ці праці важко назвати 

об’єктивними. Це стосується і розвідок теперішніх «переможців» - 

вірменських, абхазьких і осетинських дослідників, що беручи за основу 

право націй на самовизначення, доводять історичну правоту своїх народів в 

боротьбі за незалежну державність (праці Г. Акопяна [34], Т. Шамби [285],  

В. Дзідзоєва   і К. Дзугаєва [103]), і представників наукових кіл 

Азербайджану і Грузії – М. Дж. Гасимли [212], А.  Расізаде [246], 

М. Купрейшвілі [162], автори яких переконані в тому, що основою 

врегулювання «заморожених конфліктів» в регіоні Південного Кавказу може 

стати лише принцип територіальної цілісності держави.   

Важливими для дисертаційної роботи є праці російських вчених А.  

Язькової [292], М. Сучкова [170], М. Лапенко і Ю. Аршинова [165], їх колег з 

пострадянських країн Р. Мусабекова [170],   В.  Кардумяна [170],  

Н. Гегелашвіли [84], А. Магомедова и  Р. Нікерова [284],  присвячені ролі 

глобальних гравців у регіоні та їх впливу на врегулювання конфліктів, а 

також аналізу чинника впливу енергоресурсів на перебіг етнополітичних 

конфліктів в регіоні Південного Кавказу.  

Шляхи вирішення «заморожених конфліктів» пропонують у своїх 

дослідженнях С. Мінасян [284], С. Чернявський [212], А. Вермишев [170]. 
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Унікальною в цьому ряду є праця А. Абасова і А.Хачатряна [27], позаяк її 

автори, що є представниками конфліктуючих сторін в Нагірному Карабасі, 

об’єктивно проаналізували суть конфлікту і запропонували шляхи його 

вирішення.   

Впливу на врегулювання нагірно-карабаського конфлікту чинника 

Російської Федерації присвячені дослідження азербайджанських [211], 

вірменських [123; 180] і західних авторів [147]. Серед учених, які вивчають 

новий формат існування Абхазії та Південної Осетії після визнання їх 

незалежності Росією в серпні 2008 року, такі російські автори, як С. 

Маркедонов [186], М. Модін [194] та ін. У  вітчизняній політичній науці тема 

«напіввизнаних» держав та трансформації «заморожених конфліктів» у СНД 

вивчається В. Куликом [158], А. Корнійчук і В. Лажніком [148].  

Аналіз праць, присвячених «замороженим конфліктам» на 

пострадянському просторі, політиці Російської Федерації щодо їх 

врегулювання показав, що вітчизняні і зарубіжні дослідники одностайні в 

тому, що конфлікти на пострадянському просторі являють собою складне 

соціально-політичне, економічне, культурне та геополітичне явище. Відтак 

пропонують різноманітні шляхи їх врегулювання. 

Також аналіз політологічних та міждисциплінарних наукових праць, 

присвячених дослідженню політики Російської Федерації щодо 

врегулювання «заморожених конфліктів» на пострадянському просторі 

дозволив визначити малодосліджені аспекти цієї проблеми. Підвищеної 

уваги дослідників потребують, на наш погляд, питання з’ясування специфіки 

«заморожених конфліктів» та визначення найбільш ефективних механізмів 

врегулювання конфліктів на пострадянському терені з урахуванням досвіду 

останніх 20 років. Крім того, існує ціла низка дискусійних питань, що 

стосуються поняття, сутності, тенденцій розвитку «заморожених конфліктів» 

в країнах пострадянського простору.  
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Вивчення стану дослідження проблеми показало, що політика 

Російської Федерації щодо врегулювання конфліктів «заморожених 

конфліктів» на пострадянському просторі досліджена не у повній мірі, що 

актуалізує проведення комплексного наукового аналізу даної теми.   

Джерельну базу дисертації становлять опубліковані та неопубліковані 

документи й матеріали, офіційні державні та міжнародні акти, свідчення 

очевидців досліджуваних подій. Документальну основу для вивчення 

політики Російської Федерації щодо врегулювання «заморожених 

конфліктів» на пострадянському просторі склали, передусім, чинні 

міжнародні договори, міжурядові й міжвідомчі угоди, інші документи. 

Окремо слід виділити багатосторонні угоди щодо врегулювання 

«заморожених конфліктів», учасниками яких виступають Росія і сторони 

конфліктів.  

Оскільки конфлікти не вичерпано, аналізувати опубліковані джерела, 

що проливають світло на його причини та перебіг, треба по-науковому 

об’єктивно і скрупульозно. При цьому дослідники мають пам’ятати про те, 

що, по-перше, для об’єктивної оцінки подій подекуди бракує необхідної 

часової дистанції, по-друге, документи конфліктуючими сторонами 

публікуються переважно вибірково і найчастіше з політичною метою, тому 

їхнє використання вимагає особливого критичного підходу і зваженої оцінки. 

Крім того, автор свідомий того, що окремі документи можуть перебувати під 

грифом «таємно» і бути недоступними для дослідників. 

 Міждержавні угоди Росії з пострадянськими країнами, що мають на 

своїй державній території сепаратистські анклави, охоплюють практично 

весь спектр відносин [6-19; 17]. За своїм змістом і формою матеріали 

міжнародно-правової бази двосторонніх взаємин є достатніми для з’ясування 

параметрів і якісного рівня відносин, дозволяють змоделювати науково 

обґрунтовані варіанти їхнього розвитку в найближчій перспективі. 
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Важливою складовою джерельної бази дисертації є документи, які 

розкривають концептуальне бачення владою Російської Федерації основних 

напрямів зовнішньої політики, стратегії національної безпеки і політики 

воєнної безпеки держави. Воно сформульоване в періодично змінюваних 

Концепції зовнішньої політики РФ [12-13], Стратегії національної безпеки 

Російської Федерації до 2020 року (раніше - Концепції національної безпеки 

РФ) [22], Воєнній доктрині РФ [3], указах президента РФ [20; 23]. 

Яскравим свідченням пріоритетності пострадянського простору у 

визначенні основних напрямів російської зовнішньої політики є указ 

президента РФ «Про затвердження стратегічного курсу Російської Федерації 

з державами-учасниками Співдружності Незалежних Держав» від 14 вересня 

1995 р. [20]. Згідно цього документа Російська Федерація, визначивши для 

себе завдання стати провідною силою «формування нової системи 

міждержавних політичних і економічних відносин на території 

пострадянського простору»,  фактично  брала зобов’язання стати гарантом 

врегулювання конфліктів на терені СНД [20]. 

Відтоді, як показав аналіз кількох текстів зовнішньополітичних 

концепцій РФ, зокрема її останньої редакції від 12 лютого 2013 р., курс на 

зміцнення позицій РФ на пострадянському просторі залишався незмінним. 

Так, згідно з останньою редакцією Концепції зовнішньої політики Російської 

Федерації, ключова мета російської дипломатії на пострадянському просторі 

полягає в його консолідації під орудою Москви [13]. Простору СНД, що 

традиційно визначався як пріоритетний напрям зовнішньої політики Росії в 

усіх концептуальних документах із середини 1990-х рр., розробниками 

документа приділена особлива увага. Ключовою відмінністю Концепції-2013 

від установок попередньої Концепції 2008 р. є чіткий акцент на прагненні 

реінтегрувати країни СНД у рамках повністю контрольованого Москвою 

проекту – Євразійського економічного союзу, який, на думку, розробників 
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Концепції має «стати ефективною ланкою, що пов’язує Європу з Азіатсько-

Тихоокеанським регіоном» [13].  

Проблему врегулювання на просторі колишнього СРСР усіх 

«заморожених конфліктів» розробники нової редакції Концепції окремо не 

згадують, позаяк в Кремлі вважають, що визнання Росією незалежності 

абхазького і південно-осетинського сепаратистських анклавів в Грузії 

означає їх автоматичне врегулювання. Щодо решти «заморожених 

конфліктів», то в них, як зазначається в Концепції, Росія має намір брати 

активну участь. Йдеться, зокрема, про пошук «шляхів вирішення 

придністровської проблеми на основі поваги суверенітету, територіальної 

цілісності і нейтрального статусу Республіки Молдова при визначенні 

особливого статусу Придністров’я», а також про сприяння «врегулюванню 

нагірно-карабахського конфлікту при взаємодії з іншими державами – 

співголовами Мінської групи ОБСЄ і на основі принципів, викладених у 

спільних заявах президентів Росії, США і Франції» у 2009-2011 роках [13].  

І все ж, основні сподівання у врегулюванні «заморожених конфліктів» 

на пострадянському просторі, як показує аналіз висловлювань наближених 

до Кремля політичних експертів, російська влада пов’язує не з традиційним 

набором політико-дипломатичних засобів,  а з конституційним оформленням 

Євразійського економічного союзу під егідою Москви. Превалююча в 

російському політологічному і експертному середовищі думка про 

входження колишніх радянських республік до нового союзу, в якому не буде 

ані кордонів, ані незалежних державних утворень, передбачає автоматичне 

вирішення проблеми функціонування сепаратистських режимів на 

пострадянському просторі в рамках єдиної держави [291]. Звичайно, 

реінтеграція пострадянського простору – це стратегічне завдання зовнішньої 

політики Росії, основним тактичним засобом досягнення російських цілей на 

терені колишнього СРСР, вважається положення Концепції від 12 лютого 

2013 р. про «особливу увагу», що її буде приділяти Росія «підтримці 
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співвітчизників, що проживають в країнах – учасницях СНД, у захисті їх 

освітніх, мовних, соціальних, трудових, гуманітарних та інших прав і 

свобод» [13]. Про те, що саме ці положення зовнішньополітичних концепцій 

Росії виступають не просто декларацією, а підставою для збройного захисту 

«прав і свобод» етнічних росіян і «російськомовних», переконались 

суверенні держави Грузія і Україна.  

Аналіз положень іншого концептуального документа - «Стратегії 

національної безпеки Російської Федерації до 2020 року», прийнятого 12 

травня 2009 р., показав, що окрім норми про пріоритетність для Росії 

відносин з країнами СНД, її текст вміщує й завдання створення на її 

кордонах «особливо… з Республікою Казахстан, Україною, Грузією і 

Азербайджанською Республікою» «високотехнологічних і 

багатофункціональних прикордонних комплексів для «забезпечення безпеки 

державного кордону Російської Федерації» [22]. Агресія Росії на сході 

України і висловлювання президента РФ В. Путіна про «штучність» 

Казахстану як державного утворення, датовані 2014 роком, дають підстави 

для висновку, що Кремль давно готувався до використання свого військового 

потенціалу для втручання у внутрішні справи суверенних держав 

пострадянського простору.   

Отже, аналіз кількох редакцій Концепції зовнішньої політики 

Російської Федерації, Концепцій та Стратегії національної безпеки РФ до 

2020 року, Воєнної доктрини Російської Федерації дає змогу простежити 

еволюцію підходів владних чинників Кремля у визначенні пострадянського 

простору як зони особливих інтересів Росії, баченні ролі РФ як основного 

чинника консолідації країн СНД у складі Євразійського економічного союзу, 

виробленні підходів щодо шляхів врегулювання конфліктів на 

пострадянському просторі, пропаганді «виняткової» ролі Росії у захисті 

цивілізаційних цінностей так званого «русского мира» тощо. Також аналіз 

концептуальних документів РФ засвідчує, що головним стратегічним 
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завданням зовнішньої політики Росії є набуття нею статусу впливового 

центру сили в багатополюсному світі. Перетворення Росії на «світову 

державу» [22] вирішено розпочати з реінтеграції до російської сфери впливу 

країн СНД.  

У зв’язку з цим значний інтерес для дослідника представляє питання 

з’ясування ролі РФ у виробленні спільних підходів СНД щодо механізмів 

врегулювання «заморожених конфліктів» на терені колишнього СРСР. 

Аналіз документів керівних органів Співдружності та рішень її самітів 

показує провідну роль Росії у виробленні механізмів врегулювання 

конфліктів, особливо, коли йдеться про створення країнами Співдружності 

Миротворчих сил СНД,  функції яких виконують російські «миротворчі 

контингенти» [21].  

Попри прийняття загальних документів СНД, в яких висловлювалося 

прагнення її учасників до мирного вирішення будь-яких проблем, одночасно 

напрацьовувалася практика прийняття конкретних рішень політичного 

врегулювання конфліктів на терені Співдружності. Так, на зустрічі в Києві 

(1992 р.) було прийнято Заяву глав держав-учасниць СНД про ситуацію в 

лівобережних районах Республіки Молдова. На квітневому (1994 р.) саміті 

глав держав у Москві - Рішення про проведення операції щодо підтримки 

миру в зоні грузино-абхазького конфлікту та Заяву Ради глав держав 

Співдружності щодо конфлікту в Нагірному Карабасі і навколо нього.  

Держави-учасниці СНД зробили перші кроки для створення 

багатосторонніх миротворчих сил у рамках Співдружності. У березні 1992 р. 

в Києві була підписана Угода про Групи військових спостерігачів і 

Колективні сили з підтримки миру в Співдружності Незалежних Держав, у 

вересні 1993 р. в Москві - Угода про Колективні миротворчі сили і спільні 

заходи для їхнього матеріально-технічного забезпечення. У червні 1995 р. у 

Виконавчому Секретаріаті Співдружності пройшла міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми співробітництва держав-учасниць 
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Співдружності у врегулюванні збройних конфліктів у СНД», яка 

рекомендувала розробити загальні принципи управління і спостереження за 

миротворчою діяльністю. 19 січня 1996 р. на Раді глав держав Співдружності 

було затверджено Положення про Колективні сили з підтримки миру 

(КСПМ) у Співдружності Незалежних Держав і Концепція запобігання і 

врегулювання конфліктів на території держав-учасниць СНД [21]. 

Аналіз змісту документів СНД, покликаних сприяти врегулюванню 

«заморожених конфліктів», переконливо підтверджує вирішальний вплив 

російського чинника на їх прийняття та невисоку ефективність їх реалізації 

через наявність в них неприхованого інтересу Росії в довготривалому 

існуванні та «заморожуванні» конфліктів.  

Наступний джерельний блок дослідження становлять офіційні заяви 

вищих органів влади й вищих посадових осіб Російської Федерації, 

Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови і України [2; 4; 11; 18-19]. Вони 

конкретизують положення міждержавних угод, виявляють їх актуальні 

пробеми і визначають шляхи їх вирішення. Звичайно, правила 

дипломатичного етикету зумовлюють відповідний характер висловлювань 

глав держав і урядів, міністрів і керівників підрозділів міністерств, але 

водночас вони є одним із показників стану міждержавних відносин. 

      Нарешті, останнім за переліком, але не за значенням, у джерельній базі 

дослідження, є блок матеріалів вітчизняної і зарубіжної періодичної преси. 

Засоби масової інформації не лише найоперативніше повідомляють про 

міжнародні події та коментують їх суть, але й виступають одним із основних 

чинників та індикаторів впливу на розвиток двостороннього та 

багатостороннього співробітництва. Шляхом вивчення та ґрунтовного 

висвітлення позицій кожної із сторін, об’єктивного неупередженого аналізу 

критичної ситуації, вони можуть «гасити» політичні конфлікти; або ж 

навпаки, однобоке трактування певних політичних подій, фактів та явищ, 

тенденційне їх подання, свідома упередженість та безапеляційна підтримка 



53 

 

одного з об’єктів конфлікту – виключають таку форму вирішення спірних 

питань та конфліктних ситуацій як політичний компроміс. 

      Дисертант широко використав матеріали української і зарубіжної 

(переважно російської) періодики, урядових і неурядових видань, аби 

уникнути політичної заангажованості й кон’юнктурності у відборі 

фактологічного матеріалу. Передусім, це видання, які містять не лише 

оперативну інформацію про перебіг дипломатичних візитів, переговорів, 

конкретні заходи, спрямовані на врегулювання конфліктів, але й аналітичні 

огляди щодо причин, наслідків та вірогідних шляхів врегулювання 

конфліктів на пострадянському просторі. 

 Таким чином, наявна в розпорядженні дослідника джерельна база 

містить цінний документальний матеріал, що дає можливість з’ясувати вплив 

Російської Федерації на процес врегулювання «заморожених конфліктів» на 

пострадянському просторі.   

 

Висновки до розділу 1 

Отже, теоретичне осмислення та систематизація основних теоретико-

методологічних підходів до дослідження етнічних збройних конфліктів на 

пострадянському просторі показали, що основними чинниками, які сприяють 

появі збройного конфлікту, є складна етнічна географія, різна цивілізаційна 

орієнтація етносів, нерівність соціально-професійного статусу етнічних груп, 

руйнація старих норм та цінностей, загальна політико-економічна криза в 

суспільстві. Як правило, роль ініціатора та організаційного натхненника 

етнічного збройного конфлікту відіграють політичні еліти, які прагнуть 

отримати (утримати) владу. Водночас не слід відкидати роль населення, 

мобілізація якого здійснюється за допомогою таких чинників, як етнічна 

(регіональна) ідентичність, розподіл ресурсів і влади між етнічними групами, 

територіальне питання, мовна, релігійна, культурна самобутність, 

дискримінація за етнічною ознакою, можливість зовнішньої підтримки тощо. 
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У своєму розвитку  етнічний збройний конфлікт проходить три стадії: 

конфліктна ситуація, конфліктна взаємодія, інституціалізація конфлікту. 

Надзвичайно важливим для діагностики конфлікту та пошуків засобів його 

врегулювання є визначення його предмету та суб’єктів.  

З’ясування стану вивчення досліджуваної проблеми переконало нас у 

тому, що тема «заморожених конфліктів» на пострадянському просторі у 

політиці Російської Федерації є багатовимірною і передбачає з’ясування 

міжнародних (геополітичних), політичних, економічних, етно-конфесійних, 

культурних та інших чинників виникнення конфліктів, дослідження 

основних мотивів участі і наслідків діяльності Російської Федерації у зоні 

«заморожених конфліктів».  

Аналіз документально-джерельної бази дисертації показав, що вона є 

репрезентативною і сприяє всебічному і об’єктивному з’ясуванню передумов 

участі Російської Федерації у врегулюванні «заморожених конфліктів» на 

пострадянському просторі та визначенню основних засобів політики Кремля 

у зоні конфліктів. Вивчення концептуальних зовнішньополітичних 

документів РФ переконало нас в тому, що врегулювання «заморожених 

конфліктів» на пострадянському просторі виступає пріоритетним завданням і 

важливим інструментом Москви в реалізації стратегічного курсу на 

перетворення території колишнього СРСР у зону виключного впливу Росії. 

Водночас аналіз документів і джерел з даної проблеми переконали нас 

у тому, що попри багатий фактичний матеріал і ґрунтовну джерельну базу, 

тема врегулювання «заморожених конфліктів» на пострадянському просторі 

у зовнішній політиці Російської Федерації ще не стала предметом 

комплексного наукового дослідження. Все це свідчить про те, що є нагальна 

потреба в подальшому науковому дослідженні політики РФ щодо 

врегулювання «заморожених конфліктів» у пострадянських державах.  
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РОЗДІЛ 2. 

ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО 

ПРИДНІСТРОВСЬКОГО КОНФЛІКТУ В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА 

 

2.1. Історичне та геополітичне підґрунтя конфлікту в 

Придністров’ї. 

Після розпаду біполярної системи міжнародних відносин замість 

глобальної потенційної загрози руйнівного зіткнення двох систем маємо 

безліч субреґіональних, локальних конфліктів, зон напруженості, 

специфічних внутрішніх труднощів, у які було втягнуто (не потенційно, а 

реально) десятки країн. Практично всі конфлікти мають подібні історичні та 

геополітичні джерела, позаяк сторони, які конфліктують, свого часу стали 

об’єктом експансії великих держав, жертвами штучного структурування 

геополітичного простору; усі вони були обмежені у можливостях природного 

розвитку і сьогодні вирішують питання національного відродження. 

Особливо це впливає на локальні відносини та взаємини між сусідами. Саме з 

цього слід виходити, здійснюючи аналіз історичних та геополітичних витоків 

«замороженого» конфлікту в Придністровському регіоні Молдови, вивчаючи 

вплив на його врегулювання Російської Федерації.  

Придністровський конфлікт має глибокі історичні корені. У XIII 

столітті територія Придністров’я, а точніше землі по середньому і верхньому 

Пруту (Покуття) та середньому Дністру (Пониззя) були залежні від 

Галицько-Волинського князівства. У другій половині ХV ст., за правління 

господаря Стефана Великого [1457-1504], українськими землями по річці 

Прут заволоділо засноване у середині XIV століття Молдавське князівство.  

Історична Молдова, що за територією істотно перевищувала сучасну 

Республіку Молдова, включаючи  терени сучасних Молдови, Румунії та 

території українських Північної Буковини і Придунав’я, мала північним 

кордоном річку Дністер, тобто не включала до свого складу землі на лівому 
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березі Дністра, об’єднані нині в самопроголошену Придністровську 

Молдавську Республіку (ПМР).  

Територія лівобережжя Дністра - частина території українського 

Поділля, після занепаду державності Київської Русі і Галицько-Волинського 

князівства в різні часи входила до складу Великого князівства Литовського, 

Речі Посполитої, Османської і Російської імперій. У складі Молдови 

Придністров’я опинилося влітку 1940 р. після анексії Радянським Союзом 

території Бессарабії.  Щоб зрозуміти як було втрачено українську територію і 

створене небезпечне вогнище конфліктності на Лівобережжі Дністра, слід 

детальніше зупинитися на витоках «бессарабської проблеми».  

Межиріччя Дністра та Прута, що отримало назву Бессарабія, ще в 

XVIII столітті опинилося на шляху експансіоністських інтересів Російської 

імперії на Балканах. Програвши війну 1806–1812 років, Туреччина мусила 

поступитися Росії Бессарабією за Бухарестським мирним договором 1812 

року. Отож на основі поділу, який здійснили дві конкуруючі між собою 

імперії, відбулося перше «легальне» входження Бессарабії до складу Росії. 

Пізніше за Адріанопольським договором 1829 р. Росія отримала ще й гирло 

Дунаю, що прилягає до південної частини Бессарабії. До 1828 року 

Бессарабія в складі Російської імперії користувалася статусом автономії, і 

місцева адміністрація вживала румунську мову поряд із російською. Проте 

незабаром автономію було ліквідовано, а румунську мову – виключено з 

офіційного обігу. Російська імперія почала проводити звичайну для своїх 

прикордонних територій політику «зміцнення кордонів», заселяючи 

Бессарабію переселенцями з внутрішніх регіонів імперії та ззовні. Так, 

наприклад, на початку ХІХ століття на півдні Бессарабії було засновано місто 

Болград як центр території, на якій оселилися болгари та гагаузи 

(православний тюркомовний етнос). Культурні зв'язки із запрутською 

Молдовою та сформованою в 1859 році унітарною румунською державою 

здійснювалися переважно на рівні місцевої інтелігенції. 
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Бурхливі політичні події, пов'язані в першу чергу з Лютневою 

революцією та жовтневим більшовицьким переворотом 1917 року в Росії, 

відгукнулись і в Бессарабії. У губернії було сформовано Сфатул Церій (Раду 

країни), структуру якого визначало представництво за національним 

критерієм. Декларацією Сфатул Церію від 2 грудня 1917 року було 

проголошено створення Молдавської Народної Республіки. Розвал 

російського фронту і стихійна демобілізація російської армії відкрили шлях 

для введення в Бессарабію румунських військ, що викликало негативну 

реакцію з боку уряду радянської Росії. Також було накладено секвестр на 

румунський золотий фонд, що знаходився в Державному банку Росії. Актом 

Ради Народних Комісарів Росії від 13 січня 1918 року золотий фонд Румунії 

був оголошений «недоторканим для румунської олігархії». В умовах 

відкритого конфлікту з РНК 27 березня 1918 року Сфатул Церій 

проголосував за об'єднання Бессарабії і Румунії, проте на перших порах цей 

акт не було визнано рядом впливових держав, через що й виникло так зване 

«бессарабське питання» - питання про державну приналежність території 

Бессарабії. Воно визначало взаємини СРСР та Румунії періоду 1918-1940 рр. і 

зумовило територіальний конфлікт між цими сусідніми країнами. 

Щодо території лівобережжя Дністра, то вона у кінці 1918-1919 рр. 

почергово перебувала під управлінням Директорії УНР, військ Антанти, 

денікінців, Червоної армії. В лютому 1920 р. тут встановилася радянська 

влада. Спочатку ця територія входила до складу Одеської і Подільської 

губерній, а 12 жовтня 1924 р. на землях лівобережжя Дністра було створено 

Автономну Молдавську СРР (АМСРР) у складі Української СРР. При цьому, 

більшовицьке керівництво менш за все переймалося відродженням 

молдавської державності. Створюючи АМСРР, Кремль демонстрував у такий 

спосіб незгоду з Паризьким протоколом про Бессарабію від 28 жовтня 1920 

р., за яким Великобританія, Франція, Італія та Японія визнавали анексію 

Бессарабії Румунією, здійснену 10 грудня 1918 р.  
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Ідея створення молдавської державності на лівобережжі Дністра, тобто 

в складі радянської України, була пов’язана з відновленням у близьких до 

армії колах більшовицької верхівки стратегічної лінії на світову революцію. 

Вирішення «бессарабського питання» мислилося як перший етап у 

розпалюванні революції на балканському напрямку. 

Ідею створення автономної національної державності молдовського 

народу висловила на початку 1924 р. група компартійно-державних і 

військових діячів, вихідців з Бессарабії, що працювали у той час в Україні, і 

«московська» група румунських комуністів-інтернаціоналістів на чолі з 

І. Діку. 

Основні принципи та шляхи реалізації ідеї створення молдавської 

автономії були викладені в доповідній записці відомого радянського 

військового діяча Г. Котовського, одного з керівників комуністичного 

підпілля в Бессарабії П. Ткаченка та інших молдовських комуністів, 

надісланій до ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У в лютому 1924 р. В ній, зокрема, 

зазначалося, що на лівому березі Дністра, в колишній Херсонській та 

Кам’янець-Подільській губерніях, компактно проживають від 500 до 800 тис. 

молдаван. Відтак, автори записки пропонували створити у складі УСРР 

Молдавську автономну республіку, а відносини між цими утвореннями 

формувати на федеративних засадах.  

Лейтмотивом доповідної записки було твердження про те, що 

«Молдавська республіка може відіграти ту ж роль політико-

пропагандистського фактора, що й Білоруська республіка щодо Польщі й 

Карельська - щодо Фінляндії. Вона слугувала б об’єктом привернення уваги 

та симпатій бессарабського населення й дала б іще більший привід 

претендувати на возз’єднання з нею Задністров’я» [55]. Цю ідею підхопив і 

командувач Збройних сил в УССР М. Фрунзе, який особисто виступав за те, 

щоб Молдавська республіка формувалася на території України.  
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План створення молдавської союзної республіки групи румунських 

політичних емігрантів передбачав включення де-юре до її складу окупованої 

Румунією Бессарабії, вбачаючи в цьому важливий чинник поширення 

соціалістичної революції на Бессарабію та Румунію. 

Не враховували обидва проекти тільки «незначну» обставину, а саме, 

точку зору корінних мешканців Придністров’я - українців, предки яких свого 

часу колонізували цю територію. М.Скрипник – тодішній народний комісар 

юстиції УСРР, далекоглядно передбачаючи складність майбутнього 

повторного розмежування між обома республіками у разі позитивного для 

СРСР розв’язання «бессарабського питання», пропонував створити 

Молдавську АСРР у складі РСФРР [196, c. 81]. Проте його пропозицію було 

відхилено.  

Бессарабія в той час перебувала у складі Румунії. Тому створення 

Молдавської республіки могло в майбутньому викликати національно-

територіальні суперечки, про що попереджав народний комісар закордонних 

справ СРСР Г. Чичерін. Він зазначав, зокрема, що ця проблема потребує 

уважної підготовки. Закликав зважати на міжнародну ситуацію, зокрема на 

«експансіоністські претензії румунського шовінізму». Доводив, що 

виявлення великої кількості молдаван на українській території лише 

посилить позиції румун у суперечці з питань Бессарабії. Г. Чичерін мав 

рацію, позаяк 1924 року було закладено «вибухівку» на багато років наперед. 

Відповідаючи на запит депутатів румунського парламенту, стривожених 

створенням радянської Молдавії, прем’єр-міністр Румунії І. Бретіану 

зауважив: «Ми (румуни) не маємо хвилюватися, навпаки, можемо лише 

радіти, що сусідня держава визнала, що в наших територіальних претензіях 

ми не пішли так далеко, як потрібно було б» [55]. Цей вислів колишнього 

румунського прем’єра цитували у Придністров’ї в 1989-1990 рр., коли окремі 

політичні сили у Кишиневі згадали про свою румунську ідентичність.   
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Але в той час ідея створення Молдавської Республіки потрапила на 

сприятливий грунт. У рамках проведення політики «коренізації» 

створювалися автономні республіки, автономні області та національні 

округи. В 1920-1923 рр. було утворено Башкирську, Дагестанську, 

Карельську, Бурят-Монгольську та інші автономні радянські соціалістичні 

республіки. Коли 1924 року постало питання про створення Молдавської 

автономної республіки, це мало кого здивувало. 

Політичне підґрунтя створення АМРСР чітко проглядається в 

постанові політбюро ЦК РКП(б) від 29 липня 1924 року «Про Молдавську 

РСР» в якій говорилося про необхідність, передусім з політичних міркувань, 

виділення молдавського населення в спеціальну автономну республіку в 

складі УСРР і пропонувалося ЦК КП(б)У дати відповідні директиви 

українським радянським органам. Зрозуміло, що саме ця постанова й 

визначила форму державності в Молдавії на тому історичному етапі. 

Таким чином, в результаті торжества принципу політичної доцільності 

до складу автономії, для забезпечення державного статусу АМСРР, було 

вирішено включити райони Лівобережжя Дністра, де молдавське населення 

не становило більшості. Законодавче оформлення АМСРР, що відбулося на 

ІІІ сесії ВУЦВК 8-го скликання у жовтні 1924 р., лише підтвердило те, що 

партійно-державні структури УСРР змушені були під тиском більшовицького 

партійного центру в Москві відступити від усталених на той час принципів 

визнання форм національно-державних утворень в СРСР, що, як правило, 

обгрунтовувалися відповідною кількістю етнічного населення і територією 

його компактного проживання. Остаточне встановлення кордонів АМСРР, 

що завершилось 1926 р., призвело до того, що більшість населення на її 

території становили українці – 50,4%, молдовани складали 34,2%, росіяни – 

5,7%, євреї – 4,8%, представники інших національностей – 4,9%. Територія 

АМСРР охоплювала 14 районів з населенням у 545,5 тис. осіб [248, c. 112].  
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Очевидно, що МАРСР було задумано як плацдарм для ідеологічної та 

територіальної експансії в напрямку Румунії. Це випливає передовсім із того, 

що західний кордон МАРСР було офіційно задекларовано не по Дністру, а по 

річці Прут. Територія Бессарабії на картах, виданих того часу в Країні Рад, 

фігурувала як «територія, що тимчасово перебуває під румунською 

окупацією». 

Визнання того факту, що на території Бессарабії проживають ті ж 

етнічні румуни, що й у всій румунській державі, ускладнювало 

обгрунтування претензій СРСР на Бессарабію. Тому МАРСР стала 

своєрідним полігоном, де відпрацьовувалася політика, наслідки якої 

створили сприятливий грунт для подій, відомих як складові 

«придністровського конфлікту». 

Головним завданням ідеологічної та репресивної машини тоталітарної 

держави стало «формування» на підконтрольній території молдавського, 

тобто не-румунського, народу. Принагідно варто коротко перерахувати ті 

варварські способи створення і насадження штучної молдавської мови, яка на 

відміну від румунської мала нібито слов'янське, а не латинське коріння: 

знищення в 1938 році інтелігенції, яка виступала за використання латинської 

графіки; насадження у свідомості населення території МАРСР образу ворога, 

котрий автоматично поширювався на все, що могло бути пов'язане з 

Румунією. Зрозуміло, було встановлено режим повної ізоляції від Румунії, 

що виключало будь-які міжособистісні контакти та контакти в сфері 

культури. Як приклад офіційної інтерпретації мовно-етнічної ситуації в 

Бессарабії можна процитувати «Большую советскую энциклопедию»: 

«Незважаючи на наявність спільного з населенням Румунії расового 

походження, молдавани все-таки відрізняються від румунів. Самі молдавани 

не вважають себе румунами. Непереборна ненависть до румунських 

поміщиків характерна для бессарабського молдаванина. Спільність мови у 

молдаван та румунів є вельми відносною. Ще й досі, через дев'ять років після 
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окупації Бессарабії, румунській владі доводиться звертатися до молдавського 

населення молдавською, а не румунською мовою» [72].  

Політичні наслідки утворення АМСРР влада УРСР відчула після того, 

як 28 червня 1940 р. СРСР, згідно з таємним додатковим протоколом пакту 

Молотова-Ріббентропа, анексував Бессарабію, північ Буковини і округ Герца, 

а Верховна Рада СРСР «йдучи на зустріч побажанням трудящих» 2 серпня 

1940 р. створила Молдавську РСР зі столицею у Кишиневі. 4 листопада 1940 

р. Президія Верховної Ради СРСР завершила формування території 

Молдавської РСР, встановивши кордон між нею і Українською РСР, 

внаслідок чого 8 з 14 районів АМСРР відійшли до складу України. Населення 

придністровських територій, які відходили до Молдавської РСР, не було 

переважно молдавським, що стало одним із важливих чинників виникнення 

придністровського конфлікту.  

Щодо корінного населення Бессарабії, то ще до 28 червня 1940 р. 

значна частина місцевої адміністрації, священнослужителі, учителі, активісти 

різних політичних партій завважили за краще втекти за Прут. Ті, хто не 

вдався до такого кроку, в більшості своїй стали жертвами сталінських 

репресій. Мова корінного населення стала йменуватися «молдавською» і її 

перевели на кирилицю. 

У Другу світову війну Румунія вступила 22 червня 1941 року на боці 

Німеччини. Офіційним приводом для цього стало проголошене завдання 

«визволення румунських земель». У Придністров'ї в період 1941 –1944 років 

поведінка румунської адміністрації, яка проводила «чистки більшовицької 

зарази» серед місцевого населення та ін., в післявоєнний період також була 

використана ідеологічною машиною тоталітарної радянської держави як 

невідпорний аргумент для насадження антирумунських настроїв серед 

населення МРСР.  

Повоєнна депортація, штучний голод 1947 року, внаслідок якого 

померли сотні тисяч людей, нав'язування примітивних сурогатів 
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«молдавської радянської» культури за допомогою школи, мас-медіа, піонерії, 

комсомолу та компартії, сувора ізоляція МРСР від Румунії, гоніння КДБ і 

переслідування за щонайменші прояви «румунського націоналізму» 

(співробітники КДБ МРСР, які говорили «по-молдавськи», отримували 15% 

надбавки до зарплатні за знання «іноземної» румунської мови) – усе це разом 

привело до досягнення поставленої мети: на момент початку політики 

перебудови в СРСР більшість корінного населення не ототожнювало себе з 

румунами і свято вірило в те, що говорить молдавською, а не румунською. 

Лише нечисленний прошарок інтелігенції був більш поінформованим про 

історичне минуле, аніж це дозволяла тоталітарна система, оскільки читав в 

оригіналі твори румунських класиків та істориків і знав про існування 

секретних додатків до Пакту Молотова-Ріббентропа тощо. 

1988 року в Молдавській РСР, як і в інших радянських республіках, 

виникла політична конфронтація з приводу мовних проблем. До цього 

моменту контраст між правобережною та лівобережною частиною Молдавії і 

так був уже доволі очевидним. У першу чергу це пояснювалося 

індустріалізацією та мілітаризацією лівобережного регіону. На 12% 

лівобережної частини території Молдавської РСР було сконцентровано понад 

30% її промислового потенціалу, серед якого були й підприємства-

монополісти воєнно-промислового комплексу (ВПК). Кадри для підприємств 

ВПК, у тому числі й некваліфіковані, завозилися переважно з РРФСР. В 

Тирасполі після Другої світової війни було розміщено штаб 14-ї армії 

Одеського військового округу, а в ряді населених пунктів Придністров'я – 

дислоковано численні військові частини. Відтак міста Тирасполь і Бендери 

(розташование на правому березі Дністра) мали специфічний склад 

населення: тут був особливо високим відсоток офіцерів-відставників. 

Зрозуміло, що значний відсоток міського населення Придністров'я аж ніяк не 

вважав Молдавську РСР своєю батьківщиною, називаючи такою СРСР або ж 

(після його розвалу) – Росію. Згідно з Всесоюзним переписом населення 1989 
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року національні меншини в Молдавській РСР, які згодом стали 

«російськомовним населенням», становили 35%. На території Придністров'я 

(без м. Бендери) мешкало 39,9% молдаван, 28,3 - українців і 25,4% росіян. 

Найчисельнішою національною меншиною в Молдавській РСР, згідно з 

даними перепису 1989 року, були українці (600366 осіб., або 13,8%). Проте 

лише близько 50 тис. з них називали рідною мовою українську [153, с. 57]. 

До глибокого розколу молдавського суспільства в останні роки 

існування СРСР призвели суперечки з приводу державної мови. Специфіка 

МРСР в порівнянні з іншими республіками полягала в тому, що було 

порушено питання не лише про надання молдавській мові статусу державної, 

але й про «визнання її ідентичності з румунською» та про повернення до 

латинської графіки. «Російськомовне населення» пережило справжній стрес, 

особливо після того, як в умовах свободи слова, що раптом звалилася на 

суспільство, на мітингах Народного фронту воно почуло думку про 

необхідність радикального вирішення всіх проблем шляхом об'єднання 

МРСР з Румунією. 

Відносна свобода, дарована політикою перебудови, виявила водночас і 

вражаюче низький рівень політичної культури посттоталітарного 

суспільства. На лівому березі Дністра в серпні 1989 року було створено 

ОРТК (Об'єднану раду трудових колективів) – ультрареакційну організацію, 

яка категорично відкидала будь-які претензії корінного населення МРСР на 

національну рівноправність. Слід зазначити, що молдавське населення в 

містах Придністров'я становило меншість, а 60% усіх молдаван 

Придністров'я були розкидані по селах. Тож молдаванам було значно 

складніше політично консолідуватися, ніж «російськомовним», 

сконцентрованим у заводських колективах та в містах. 

Конфлікт між лівим і правим берегами Дністра набув якісно нової 

форми після проведення в лютому - березні 1990 року перших відносно 

вільних виборів до Верховної Ради Молдавської РСР. Слід зазначити, що 
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практично все населення Молдавської РСР взяло активну участь у цих 

виборах. На лівобережжі  Дністра було сформовано 64 виборчих округи, й у 

них, за результатами виборів, було обрано кандидатів, які фігурували в 

списках ОРТК, у тому числі й майбутнього першого «президента ПМР» Ігоря 

Смирнова. Загалом же на емоційній хвилі національного відродження у 

Верховній Раді Молдавської РСР на певний період часу створилася 

кваліфікована більшість, яка понад 2/3 голосів проголосувала за румунський 

триколор як державний прапор, сформувала уряд на чолі з представником 

Народного фронту Молдови Мірчею Друком і 23 червня 1990 року прийняла 

Декларацію про державний суверенітет Молдавської РСР.  

У союзного центру склалося враження, що Молдова впевнено 

рухається до виходу з СРСР, тому для блокування цього процесу було обрано 

такий відомий імперський інструмент як сепаратизм. Результати не 

забарились: 18 серпня 1990 р. в м. Комраті, на півдні Молдавії, було 

проголошено «Гагаузьку Республіку у складі СРСР», а 2 вересня 1990 р. 

проголошено створення «Придністровської Молдавської РСР у складі 

СРСР». 

Відтоді й існує придністровська проблема, суть якої полягає у 

прагненні керівництва «ПМР» здобути для самопроголошеної республіки 

міжнародну правосуб’єктність. Як історичний прецедент використовується 

створена 1924 р. комуністичними вождями СРСР молдовська автономна 

державність на Лівобережжі Дністра.  

 

2.2. Політика Росії у зоні «замороженого конфлікту» в 

придністровському регіоні Молдови.  

Перебіг придністровського та інших  «заморожених конфліктів» на 

терені колишнього СРСР, а також сучасна політика РФ щодо України, 

дозволяють дослідникам висловити припущення, що усі подібні конфлікти 
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відбувались за сценарієм, розробленим у Кремлі. Зокрема, план дестабілізації 

ситуації в Молдові передбачав: 

- підтримку сепаратистського руху у придністровському регіоні, де 

розміщувалися підконтрольні союзному центру війська;  

- створення, за підтримки 14-ї армії колишнього СРСР, незаконних 

військових формувань, озброєних і укомплектованих російським озброєнням 

і військовими РФ;  

- провокацію збройного конфлікту між сепаратистським режимом у 

Придністров’ї і владою Республіки Молдови;  

- втручання підрозділів 14-ї армії в перебіг збройного конфлікту на 

території Молдови на боці придністровського сепаратистського режиму, що  

забезпечило його військову перемогу;  

- пропозицію щодо посередництва РФ в конфлікті між сепаратистським 

режимом і конституційною владою, що перетворило Росію на посередника у 

врегулюванні конфлікту й забезпечило їй вагомий вплив на 

внутрішньополітичні процеси в Молдові та можливість тиску на офіційний 

Кишинів у питанні вироблення ним зовнішньополітичних пріоритетів. 

Керівництво Республіки Молдова дозволило втягнути себе в 

постановку цього сценарію, допустивши ряд помилок, які сприяли 

консолідації населення Придністров'я навколо ідеї відокремлення від 

Молдови. Водночас Кремль розгорнув масштабну інформаційну війну проти 

Республіки Молдова, систематично залякуючи населення Придністров'я 

жахами «насильницької румунізації».  

Проте вирішальним чинником сепарації Придністров’я стала 

дислокація на її території 14-ї радянської армії, що базувалася в Молдові з 

1956 року. Після розпаду СРСР, армію, що територіально розміщувалась в 

Тирасполі, а підпорядковувалась Одеському військовому округу, було 

передано збройним силам СНД. Проте декретом президента Росії Єльцина 

від 1 квітня 1992 р. колишня 14-та радянська армія стала російською, а 
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частину її озброєння і військової техніки отримали обидві сторони 

придністровського конфлікту. Військовики Придністров’я - згідно з указом 

лідера бунтівного регіону І. Смирнова про перехід у власність ПМР озброєнь, 

військової техніки і майна, що перебувало на її території, а офіційний 

Кишинів – згідно рішення командування 14-ї армії і Об’єднаних Збройних 

Сил СНД про передачу озброєння і військової техніки підрозділів, 

дислокованих в Молдові. Ці рішення мимоволі сприяли розгортанню 

збройного протистояння конфліктуючих сторін. 

Збройна фаза протистояння у Придністров’ї, спричинена передусім 

етнічним та геополітичним чинниками, розпочалася у березні 1992 р. 28 

березня президент Молдови М. Снєгур запровадив надзвичайний стан і 

пряме президентське правління в країні. Зовнішньополітичному відомству 

РМ вдалося привернути увагу інших держав до збройного конфлікту. Як 

результат, 6 та 17 квітня 1992 року в Кишиневі відбулися чотиристоронні 

зустрічі міністрів закордонних справ Молдови, Росії, Румунії та України. На 

цих зустрічах було вироблено рекомендації з урегулювання конфлікту на 

основі норм міжнародного права і принципу територіальної цілісності 

Республіки Молдова, а також було створено змішану комісію з контролю за 

дотриманням угоди про припинення вогню і роз'єднання втягнутих у 

конфлікт сторін. Парламент Республіки Молдова провів ряд засідань, 

присвячених проблемі придністровського сепаратизму, за участю депутатів, 

обраних в Придністров'ї.  

16 червня 1992 року парламент Республіки Молдова ухвалив постанову 

«Про основні принципи мирного врегулювання збройного конфлікту, 

встановлення миру і злагоди в східних районах Республіки Молдова» [18]. 18 

червня парламентарі Молдови разом з депутатами Верховної Ради Молдови, 

обраними в Придністров’ї, затвердили основні принципи мирного 

врегулювання, що передбачали роз’єднання ворогуючих сторін, 

розформування добровільних воєнізованих угруповань і повернення біженців 
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до місць постійного проживання. Тим самим, було забезпечено передумови 

для переведення конфлікту в переговорне русло.  

Проте 19 червня незаконні гвардійські формування й інші воєнізовані 

частини самопроголошеної ПМР атакували відділення молдовської поліції в 

Бендерах. У відповідь на ці дії в Бендери увійшли молдовські війська, але 

взяти місто під свій контроль не змогли. Вирішальним чинником в поразці 

молдовської армії стала участь у бойових діях на боці ПМР дислокованої в 

Придністров’ї 14-ї російської армії, командувач якої генерал-майор О. 

Лебедь віддав наказ блокувати підступи до Бендер і мосту, що з’єднує місто з 

територією Лівобережжя Дністра. Бої в місті продовжувались до 2 липня, 

коли сторони досягли домовленості про припинення вогню. 

Молдовський дослідник О. Нантой припускає, що бойові дії, що 

розпочалися 19 червня 1992 року в Бендерах, були ініційовані російськими 

спецслужбами [204]. Бендерські події підірвали чотиристоронній процес – 

Румунію було виключено з механізму вирішення конфлікту. Війська 

російської армії та незаконні військові формування сепаратистів завдали 

поразки молдавській армії. Президент Молдови Мірча Снєгур був змушений 

підписати 21 липня 1992 року в Москві Угоду «Про принципи мирного 

врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки 

Молдова». Сам факт підписання цього документа президентом Росії Борисом 

Єльциним свідчить про те, що Росія впродовж усього конфлікту володіла 

достатніми ресурсами для контролю над ситуацією. Ця угода документально 

засвідчила фактичну капітуляцію Республіки Молдова перед 

сепаратистським режимом і Російською Федерацією. 

29 липня 1992 р. в Бендери увійшла Тульська повітряно-десантна 

дивізія для «здійснення миротворчих функцій» в придністровському регіоні. 

Молдова, Придністров’я і Росія оголосили смугу вздовж Дністра (довжиною 

225 км і шириною 12-24 км) зоною безпеки, контролювати яку було доручено 

тристороннім миротворчим силам у складі молдовського, придністровського 
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і російського контингентів під наглядом Об’єднаної контрольної комісії 

(ОКК). Для зручності управління зона безпеки поділена на три ділянки: 

північну, центральну й південну. Місто Бендери було оголошено «зоною 

безпеки» зі спеціальним режимом 

12-14 серпня 1992 р. відбувся перший раунд молдовсько-російських 

переговорів щодо виведення 14-ї армії. Паралельно проводилися переговори 

урядів Молдови і Придністров’я стосовно політичного статусу останнього. 8 

травня 1997 р. у Москві Президент Молдови П. Лучинськи та глава 

адміністрації Придністров’я І. Смирнов підписали «Меморандум про основи 

нормалізації відносин між РМ і Придністров’ям» [14]. Під Меморандумом, як 

посередники в переговорному процесі між Молдовою і Придністров’ям, 

поставили свої підписи президенти Росії і України, а також голова ОБСЄ. 

Важливість Меморандуму полягає в тому, що вперше дві сторони 

конфлікту заявили про свою готовність будувати та розвивати свої відносини 

в межах  «Спільної держави», що зафіксовано в п. 11 документу: «Сторони 

будують свої відносини в рамках спільної держави в кордонах Молдавської 

РСР на січень 1990 р.» [14].  

Втім меморандум 1997 року, авторство якого приписується тодішньому 

міністру закордонних справ Росії Є. Примакову, містить ряд пасток для 

Молдови. По-перше, в ньому Молдова та Придністров'я фігурують як дві 

рівноправні сторони переговорного процесу. А це значить, що всі рішення 

мають прийматися за взаємним погодженням сторін. По-друге, у 

меморандумі з'явилося поняття «країн-гарантів», у ролі яких фігурують Росія 

та Україна, – саме їм меморандум надає право бути гарантами досягнутих 

угод. Але справжній глухий кут у меморандумі створено використанням 

поняття «спільної держави», в рамках якої мають будувати свої стосунки 

Республіка Молдова і Придністров'я.  

Зі змісту меморандума однозначно витікає, що на його основі може 

бути створене таке собі конфедеративне утворення, що не володіє 
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суверенітетом, оскільки меморандум передбачає ще й наявність двох арбітрів 

(«країн-гарантів») у взаєминах Кишинева і Тирасполя. Цілковито очевидно, 

що така формула «вирішення» придністровського конфлікту влаштовує 

насамперед Росію. Тому що за її ресурсів, за наявності в Придністров'ї 

значної кількості громадян Росії вже нині вона може забезпечити більш 

високий рівень зайнятості і життя на лівому березі Дністра, а відтак зможе 

маніпулювати цією «спільною державою» з огляду на власні інтереси. 

Що, власне, насправді й відбувається, позаяк влада «ПМР» трактує 

«спільну державу» як право Тирасполя самостійно формувати державні 

органи законодавчої і виконавчої влади, проводити власну зовнішню й 

внутрішню політику, особливу фінансову політику, мати свої збройні сили, 

митні органи, органи державної безпеки і правопорядку. Офіційний Кишинев 

тлумачить поняття «спільної держави», як держави з унітарним 

територіально-державним устроєм, в якому Придністров’я розглядається як 

складова частина єдиної держави.  

У розумінні Придністров’я «Спільна держава» може стати 

життєздатною, якщо вона формується на основі конфедеративних принципів 

взаємовідносин з Молдовою. Такий підхід не сприймається Кишиневом, 

оскільки фактично руйнує цілісність держави, проте позиція «ПМР» є 

непохитною через російську військову присутність в регіоні. 

Посприявши перемозі Тирасполя у збройному протистоянні з 

Кишиневом силами 14-ї армії, Росія й надалі використовує армію, разом з 

розташованим там миротворчим контингентом, для посилення свого 

геополітичного впливу в регіоні. За оцінкою незалежних експертів, до 

середини 1993 р. за допомогою 14-ї російської армії було завершено 

формування збройних сил Придністров’я, 70% складу яких, в порушення 

досягнутих угод, дислокується у зоні безпеки. Крім того, понад 52% солдат і 

сержантів 14-ї російської армії комплектується зі складу населення 

придністровського регіону [62, с. 139], що ставить під сумнів здатність 
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російського контингенту дотримуватися нейтралітету при виконанні 

миротворчих функцій. Не дивно, що керівництво Молдови задля збереження 

паритету протилежних сторін конфлікту, запросило до зони безпеки 

миротворчий контингент ОБСЄ, який мав замінити російський миротворчий 

контингент. Втім, ротації не відбулося, натомість ОБСЄ направила до 

Молдови свою постійну місію. 

У жовтні 1994 р. між Молдовою та Російською Федерацією була 

укладена угода щодо виведення 14–ї армії. В результаті угоди загальна 

чисельність групи зменшилася з 6500 до 2600 військовослужбовців, значну 

кількість техніки було повернуто до Росії, однак знищення величезного 

арсеналу боєприпасів, розташованого поблизу ст. Ковбасна, продовжується й 

донині [218]. 

Таким чином, військові сили, що перебувають на території східного 

регіону Республіки Молдова складаються з військ, що підпорядковуються 

або сепаратистському режиму (придністровська армія, придністровське 

Міністерство внутрішніх справ, придністровське Міністерство державної 

безпеки), або Росії (Оперативна група російських військ, а також підрозділи, 

що охороняють склади боєприпасів). Така ситуація значно ускладнює процес 

врегулювання Придністровського конфлікту та, відповідно до Висновку Ради 

Європи за №193 (1996 р.), ставить під сумнів виконання Росією взятих на 

себе міжнародних зобов’язань. 

Щоби нівелювати вплив Росії у Придністров’ї, ОБСЄ на саміті у 

Стамбулі у 1999 р. зобов’язало Кремль ліквідувати російські озброєння до 

2002 р. Але, попри часткове виконання Москвою взятих зобов’язань, основна 

частина озброєнь так і залишається на цій території. Міністерська 

конференція ОБСЄ в м. Порту продовжила термін виведення російських 

військ до 2003 р. Але взяті зобов’язання Росія не виконує, мотивуючи це тим, 

що «стамбульські зобов’язання» 1999 р. є політичними і не обмеженими у 

часі. Також Росія зазначає, що надалі не підписуватиме жодних документів у 
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форматі ОБСЄ, якщо вони будуть поставлені у залежність від виконання 

Росією Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) [264],  участь в 

якому Росії призупинена згідно указу президента В. Путіна від 14 липня 2007 

р. у відповідь на наміри США розмістити американські військові бази в 

Румунії та Болгарії, а також на плани розміщення елементів американської 

протиракетної системи в Польщі та Чехії. Це означає, що термін остаточного 

виведення російських військ з території невизнаної ПМР залишається 

невідомим. 

Окрім чинника військової участі Росії у придністровському конфлікті, 

важливе значення для врегулювання проблеми Кремль вбачає у виробленні 

плану дій, що сприяв би реалізації російського сценарію вирішення 

проблеми. Свідченням цього є бажання нав’язати російське бачення виходу з 

кризи. Так, у серпні 2000 р. голова російської державної комісії з 

урегулювання придністровського конфлікту Є. Примаков висунув на 

обговорення російські пропозиції з цього питання - так званий «план 

Примакова», що передбачав створення на основі «ПМР» і Молдови 

договірної федерації. Пропонований статус не задовольнив жодну зі сторін 

конфлікту – Придністров’я допускало лише конфедерацію, Молдова ж 

відмовлялася надати придністровському регіону рівноправний статус як 

державоутворюючого суб’єкта. «План Примакова» передбачав і участь 

України в урегулюванні конфлікту - але на других ролях, лише як партнера, 

що підтримає «ідеологічну ініціативу» Російської Федерації, однак і він не 

став вирішальним для долі Молдови та невизнаної «ПМР». 

Різне розуміння сторонами поняття «спільної держави» та, як наслідок, 

підходів до вирішення придністровської проблеми, настійливо вимагало від 

країн-гарантів Росії та України і Місії ОБСЄ розробки нового 

концептуального підходу до врегулювання взаємин між Тирасполем і 

Кишиневом. Така ініціатива – створення федеративної держави - Республіки 

Молдова, одним із суб’єктів якої мало стати Придністров’я, була 
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запропонована сторонам конфлікту на зустрічі в Києві 2 липня 2002 р. у 

вигляді проекту Угоди між Республікою Молдова і Придністров’ям. 

Наступні події показали, що й запропонований Україною, ОБСЄ  та США 

федеративний принцип побудови взаємин влади обох берегів Дністра не став 

продуктивним, позаяк керівництво сепаратистів воліло відтепер говорити про 

свою готовність сісти за стіл переговорів лише у випадку конструювання 

конфедерації Республіки Молдова і «ПМР».  

Аналогічна доля спіткала й російський план врегулювання конфлікту 

шляхом федералізації Республіки Молдова, відомий як «меморандум 

Д. Козака», оприлюднений восени 2003 р. Окрім федералізації документом 

передбачалося збереження російської військової присутності до 2020 р. 

Пропонуючи «меморандум Козака» Кремль усерйоз розраховував на те, що 

прийняття цього плану стане важливим прецедентом врегулювання 

етнополітичного конфлікту за сприяння Росії не лише у Придністров’ї, а й 

щодо решти «заморожених конфліктів» на пострадянському просторі -  в 

Абхазії, Південній Осетії та Нагірному Карабасі. Успіх в Придністров’ї мав 

би показати, що Росія впоралась із завданням, непосильним для миротворців 

з ОБСЄ та Ради Європи.  

Відхилення «плану Козака» прокремлівським комуністичним 

керівництвом Молдови вкотре продемонструвало, що Росія відіграє ключову 

роль у переговорному процесі щодо врегулювання конфлікту, частіше 

виступаючи не в якості посередника, який об’єктивно оцінює ситуацію, а як 

гравець зі своїми власними інтересами. Росія не проти врегулювання 

конфлікту, вона зацікавлена в урегульованості, проте заснованій на 

задоволенні її інтересів. По–перше, Придністров’я повинне мати 

вирішальний вплив у відносинах з Кишиневом, навіть якщо цей можливий 

поділ влади на практиці не матиме майбутнього. По–друге, Росія має 

виступати головним арбітром і бути основним зовнішнім гарантом 

об’єднаної Молдови через потенційно низьку життєздатність оновленої 



74 

 

країни. По–третє, російський механізм урегулювання обов’язково включає 

військову присутність. Також Москва надає свою підтримку невизнаним 

країнам на міжнародній арені. Зокрема, на щорічних Міністерських зустрічах 

ОБСЄ у 2003 р., 2004 р. та 2005 р. зазнала поразки спільна заява через 

неузгодженість інтересів щодо існування невизнаних країн Росії, з одного 

боку, та решти країн–членів ОБСЄ – з іншого. Проблема «заморожених 

конфліктів» стає все гострішою у відносинах між ЄС та Росією, особливо у 

напрямі дорожньої карти «спільного співробітництва у зовнішній безпеці», 

де врегулювання таких конфліктів визнається пріоритетним. 

Після провалу «плану Козака» миротворча політика Росії щодо 

врегулювання конфліктів на пострадянському просторі зазнала кардинальних 

змін. Натомість керівництво Росії вдалося до вже неодноразово 

випробуваних засобів тиску і шантажу на країни так званого «близького 

зарубіжжя» задля поновлення свого домінування на всьому пострадянському 

просторі чи, перефразовуючи В. Путіна, «продовження виконання своєї 

цивілізаційної місії на континенті Євразія» [245] для «подолання» наслідків 

«найбільшої геополітичної катастрофи ХХ століття», якою російський 

президент вважає розпад СРСР [245]. Ці зміни в політиці Росії вплинули й на 

її взаємини з Молдовою. 

Щоб змусити Молдову проводити політику, що відповідала б інтересам 

Москви, було запроваджено ряд обмежень у двосторонніх економічних 

відносинах. Протягом всього 2004 р. поступово згорталися російсько-

молдовські економічні зв’язки, у 2005 р. з’явилася заборона на ввезення до 

Росії плодоовочевої продукції, наступного 2006 р. припинено імпорт 

молдовських вин та коньяків, експорт яких складає важливу частину доходів 

країни.   

Водночас продовжувалась експансія російського бізнесу у 

придністровську економіку, мета якої – взяття під контроль економіки 

«ПМР» [81]. Безпосереднім наслідком російської економічної експансії в 
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Придністров’ї стало те, що найпривабливіші об’єкти економіки скуплені 

оптом і задешево. Так, наприклад, Молдавська ГРЕС у Придністров’ї, що 

забезпечує електроенергією усю Молдову, продана дочірньому підприємству 

РАТ «ЄЕС Росії» - «Інтер РАТ» за 20 млн дол. США, при тому, що її ринкова 

вартість становить близько 150 млн дол. У 2007 р. власністю «Уральської 

сталі» російського олігарха А. Усманова став Молдавський металургійний 

завод в Рибниці, експорт продукції якого забезпечує 30% бюджетних 

надходжень Придністров’я. Крім того, російські бізнесмени стали 

власниками таких придністровських підприємств, як винзавод «Букет 

Молдавії», Бендерський шовковий комбінат, взуттєва фабрика «Флоаре», 

завод з виробництва зброї «Прилад» тощо. На черзі – ще близько 100 не 

приватизованих підприємств, в їх числі - придністровські електромережі й 

відомий завод з виробництва коньяків «KVINT». Більшість з нерозпроданої 

придністровської державної власності, на думку експертів, отримає нових 

власників, переважно з Росії [81]. 

Не обмежившись економічними санкціями щодо Молдови і 

скуповуванням російським бізнесом придністровської державної власності, 

Москва почала розхитувати політичну ситуацію в Молдові напередодні 

парламентських виборів у 2005 р. Не дочекавшись практичних кроків в 

напрямку втілення головної передвиборної обіцянки Партії комуністів 

Молдови (ПКМ) про приєднання Молдови до Союзу РФ і Білорусі, 

задекларованої ПКМ напередодні парламентських виборів 2001 р., Кремль 

зробив ставку на опозицію владі комуністів в Молдові. Однак прорахувався, 

позаяк на парламентських виборах у лютому 2005 р. опозиційний блок 

«Демократична Молдова» не зміг скласти серйозну конкуренцію комуністам, 

які знову отримали більшість у парламенті і переобрали на другий 

президентський термін свого лідера В. Вороніна.  

Погіршення відносин між Москвою та Кишиневом не було вигідним 

для обох сторін. Фінансові втрати Молдови через економічні санкції склали у 
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2006 р. майже 200 млн дол. США. Постраждали також власники винних 

заводів – в основному російські компанії, а також російські споживачі. 

Авторитет Росії серед населення Молдови значно знизився, зокрема, й через 

підтримку Москвою антикомуністичної опозиції не надто популярної у цій 

переважно анрарній країні. Натомість у виграшному положенні опинилася 

влада самопроголошеної ПМР, що продовжила дрейф в бік Москви, 

провівши у вересні 2006 р. референдум, 97% учасників якого підтримали 

ідею незалежності ПМР і її наступне приєднання до Росії [269].  

За обставин, що склалися, Кремль мусів шукати новий варіант 

придністровського врегулювання. Так, у 2007 р. з’явився на світ проект, 

підготовлений Ю. Зубаковим - заступником секретаря РНБО Росії і 

представником російської сторони на російсько–молдовських переговорах, 

що відбуваються поза межами офіційного формату «5+2» [324].  

Згідно цього плану, по-перше, Москва фактично підтримала формальне 

відновлення територіальної цілісності Республіки Молдова без прямого 

порушення Конституції Молдови, зокрема без декларування федеративного 

чи конфедеративного устрою, на відміну від попередньої російської 

пропозиції «Плану Козака» у 2003 р. В другій пропозиції плану йшлося про 

необхідність вироблення спільної декларації президента Молдови 

В. Вороніна та лідера «ПМР» І. Смирнова щодо одночасного саморозпуску 

молдавського парламенту і Верховної Ради Придністров’я та оголошення 

нових виборів, що де–факто означало визнання Кишиневом влади Тирасполя. 

Третім пунктом плану було передбачено проведення паралельних, але 

окремих виборів у Молдові та в «ПМР» у листопаді 2007 р. до парламенту 

Республіки Молдова, що мав надати 18–19 депутатських мандатів з 101-го 

для депутатів з Придністров’я, пропорційно населенню останнього. Також 

Тирасполь мав делегувати до уряду Молдови першого віце–прем’єра і 

заступників міністрів у кожне відомство.  
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Зовнішньополітична частина плану містила відмову Молдови від 

вимоги негайного виведення з території Придністров’я російських військ, які, 

згідно «плану Зубакова», мали залишити молдавську територію упродовж 

двох років у разі повної реалізації цього плану. Також Кишинів мав 

гарантувати збереження статусу постійного нейтралітету, утриматись від 

вступу в НАТО, й відмовитися від розміщення на своїй території військових 

баз будь–якої держави, окрім Росії. У разі прийняття цього плану 

керівництвом Молдови, Кишинів та Москва мали проінформувати інших 

членів переговорного процесу у форматі «5+2» про його прийняття, що 

означало фактичне усунення учасників урегулювання  від процесу вирішення 

придністровського конфлікту. Однак цей план Кремля не було реалізовано 

через фактичне вилучення з цього процесу таких важливих учасників 

переговорного процесу як США, ЄС і Україна.  

На Заході є усвідомлення того, що існування зони нестабільності у 

Придністров’ї і саме існування самопроголошеної ПМР є безпосередньою 

загрозою стабільності та безпеці об’єднаної Європи. Підтвердженням цьому 

став задекларований 5 червня 2010 р. Німеччиною і Росією намір про 

створення нової платформи для вироблення можливих варіантів вирішення 

придністровського конфлікту у вигляді комітету РФ-ЄС із зовнішньої 

політики та безпеки на рівні глав зовнішньополітичних відомств сторін. 

Україну до участі в новій ініціативі не покликали. І це при тому, що в руках 

України перебувають унікальні важелі впливу як на Молдову, так і на 

Придністров’я, передусім - чинник спільного кордону.  

Україна зацікавлена у територіальній цілісності Республіки Молдова у 

її міжнародно визнаних межах, позаяк всі інші сценарії розвитку несуть в 

собі явно виражені загрози українським інтересам. Україна має сприяти 

знаходженню найпринциповішого політичного рішення – порозуміння між 

Кишиневом і Тирасполем на засадах відновлення цілісності республіки 

Молдова як демократичної, європейськи орієнтованої держави із 
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конкурентною ринковою економікою, дієздатним урядуванням та відкритим 

суспільством, у якому на засадах верховенства права будуть забезпечені 

фундаментальні права людини, в тому числі й права національних меншин, 

однією з найбільших з яких є українська. Також Україна зацікавлена не лише 

в територіально цілісній, але і в європейськи орієнтованій Молдові. При 

цьому у Києві розуміють європейську орієнтацію Молдови не стільки в 

зміцненні традиційних зв’язків з Румунією (хоча такі зв’язки є цілком 

природними), скільки в проведенні послідовного курсу на адаптацію до 

європейських норм та правил через реалізацію Угоди про асоціацію з ЄС із 

збереженням стратегічних амбіцій Кишинева на набуття в перспективі 

повноправного членства в Європейському Союзі. Україна зацікавлена у тому, 

щоб відносини Кишинева із Бухарестом та Києвом були 

взаємодоповнюючими, несли в собі ефект синергії, а не дух протистояння. 

Однак в цьому не зацікавлена Росія і її сателіт – придністровський 

режим. Крім очевидного небажання влади ПМР втрачати військові ресурси, 

що надають відчуття захищеності від потенційного військового тиску 

Молдови, причиною зволікання у вирішенні цього питання є небажання Росії 

залишити останній військовий форпост в цьому регіоні і таким чином 

втратити один з дієвих важелів впливу на ситуацію в ньому, адже 

Придністров’я є також важелем політичного впливу Росії на Україну. 

Свідченням цього є присутність неподалік від придністровської ділянки 

кордону з Україною російського військового контингенту чисельністю в 3200 

осіб, на озброєнні якого перебувають 19 танків, 8 ударних гелікоптерів, 91 

ББМ, 169 артилерійських систем і 40 реактивних систем залпового вогню 

[203]. Російська військова присутність у Придністров’ї є, таким чином, не 

лише гарантією існування самопроголошеної ПМР, але й загрозою півдню 

України.  

Саме тому «ПМР» є стратегічним партнером РФ. Орієнтований на 

Росію Тирасполь дозволяє їй здійснювати вплив на культурно подібні йому 
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області Півдня та Сходу України, Криму. Проблемне питання культурно-

ідеологічної орієнтації населення останнього викликає занепокоєння 

української влади щодо територіальної цілісності держави та є особливим 

засобом політичного тиску на неї з боку Росії. 

Одним з основних важелів впливу Росії в Придністров’ї є інститут 

російського громадянства. Станом на 2000 р. Росія надала своє громадянство 

понад 60 тис. придністровців і посилено збільшує цю гігантську для 

маленького регіону кількість. Очевидно, до моменту виведення останнього 

російського солдата з Придністров’я тут буде 100-120 тис. громадян 

Російської Федерації, в руках яких опиниться вся реальна влада в регіоні, 

який називає себе незалежною країною. Освіта, культура, право в основному 

вже давно підігнані під російські стандарти. Мовою придністровської 

політичної еліти є російська. 

Для демонстрації турботи про населення Придністров’я Росія багато 

років поспіль надає жителям «ПМР» щомісячні надбавки до їхніх зарплат та 

пенсій, еквівалентні 15 дол. США. Також до Придністров’я здійснюються 

поставки природного газу, рахунки за який РАТ «Газпром» виставляє 

офіційному Кишиневу, який, як відомо, не визнає «ПМР». Це означає, що за 

поставлений росіянами газ наразі не розраховується ніхто: Тирасполь тому, 

що не має на це коштів, а Кишинів не планує сплачувати за товар, який не 

купувався ним безпосередньо. В Кремлі воліють не нагадувати Тирасполю 

про його борг, сподіваючись, що у разі реінтеграції Придністров’я до складу 

Молдови, цей борг визнає офіційний Кишинів, а у випадку входження 

Придністров’я до складу Росії, борг «ПМР» буде списано. 

Дещо затьмарює політичне й економічне домінування Кремля в 

Придністров’ї наявність українського чинника у врегулюванні проблеми. Від 

часу ініціатив з придністровського врегулювання президента Л. Кучми в 1997 

р. й аж до приходу до влади в Україні у 2010 р. В. Януковича, Росію вкрай 

дратувала посередницька місія Києва, й посилення його ролі в цьому регіоні. 
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Особливо, коли йдеться про підтримку західними спостерігачами на 

переговорах у форматі «5+2» (США і ЄС) проекту придністровського 

врегулювання, відомого як «план Ющенка» у 2005-2006 рр.  

«План Ющенка» передбачав ініціювати перемовини між сторонами 

конфлікту, демілітаризувати зону конфлікту та демократизувати її, зокрема, 

провівши демократичні вибори до парламенту ПМР. Також український план 

пропонував трансформувати створений в 1992 р. Молдовою, Придністров’ям 

і Росією формат миротворчої операції в міжнародний механізм військових і 

цивільних спостерігачів. У разі успішної реалізації «план Ющенка» міг 

привести до отримання широкої автономії Придністров’я у складі Молдови – 

на противагу російському «Меморандуму Козака», який передбачав 

можливість для Придністров’я прийняти рішення про вихід зі складу 

Молдови та приєднання до іншої держави. Російські аналітики охрестили 

ініціативи В. Ющенка як «примушування до демократії» і спробу Заходу 

«активно залучитися до придністровського політичного процесу» [172]. Такі 

побоювання викликала ідея проведення виборів у Верховну раду 

Придністров’я до кінця 2005 р. під контролем ЄС, ОБСЄ, Росії та США. 

Проведення демократичних виборів у східному регіоні Молдови означало 

для Росії посилення українського впливу. 

Керівництво Придністров’я на позір схвально сприйняло «план 

Ющенка» й оцінило його як важливий крок у п’ятисторонньому 

переговорному процесі з розблокування ситуації, а більшість його ідей – як 

такі, що перегукуються з ініціативами та позиціями ПМР. Втім, український 

план урегулювання конфлікту поставив керівництво «ПМР» перед вибором – 

наполягати на втіленні сценарію з федералізації Молдови із збереженням 

можливості вийти з її складу, як то пропонував «план Козака», чи погодитися 

на український варіант, який передбачав демократизацію та плюралізацію 

життя в республіці та, відповідно, міг похитнути позиції незмінного лідера 

«ПМР» І. Смирнова. Як показали наступні події, Тирасполь, на перший 
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погляд, обрав український план, однак зумів завести перемовини фактично у 

глухий кут, тим самим доводячи недієздатність України як ефективного 

посередника. 

В цілому «план Ющенка» мав небагато шансів для втілення, оскільки 

Росію дратувало зростання ваги України в переговорному процесі як сили, 

що найбільше влаштовує Кишинів, Тирасполь, Брюссель і Вашингтон. В 

цьому, вважали в Москві, виникає небезпека щодо зменшення ваги Росії та її 

можливостей утримувати статус визначального гравця в районі 

Чорноморського басейну. З часом зусилля Києва, як креативного 

посередника у придністровському врегулюванні, були зведені нанівець 

інспірованим Москвою референдумом про незалежність Придністров’я у 

вересні 2006 р.  

Не погоджуючись з провідною роллю Росії в придністровському 

врегулюванні Україна й надалі неодноразово демонструвала нові підходи до 

врегулювання конфлікту в Придністров'ї. У 2008 році новий імпульс 

українсько-молдавській співпраці в цілому, і в придністровському питанні 

зокрема надали перспективи участі цих держав у програмі «Східне 

партнерство», ініційованої групою держав Європейського Союзу. Це сприяло 

тому, що представниками Молдови та України різних рівнів знову почали 

активно обговорюватися питання зміни формату переговорного процесу 

задля  залучення ЄС і США в якості посередників, а також його розширення 

за рахунок включення Румунії як держави, що безпосередньо межує зі 

стороною конфлікту - Республікою Молдова.  

Проте ці плани перекреслила російсько-грузинська війна 2008 р. і 

визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії. Тираспольське 

керівництво також очікувало від Кремля аналогічного кроку. У відповідь на 

це, Москва заявила, що вважає, що Придністровське врегулювання має 

відбутися за іншим, ніж на Кавказі, сценарієм, висунувши так званий план 

«Козак-2» (отримав назву за ім’ям автора російського плану 
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придністровського врегулювання, екс-заступника голови адміністрації 

президента РФ Дмитра Козака). В основу плану було покладено ідею 

проведення реінтеграції Молдови під егідою РФ. Планом передбачалось, що 

конфедеративне об’єднання РМ і Придністров’я відбудеться за умови 

контролю Кремля за внутрішньополітичною ситуацією в Молдові і гарантії 

Кишиневом нейтрального статусу держави.  Не враховувавши реакції на план 

з боку Кишинева та інших учасників врегулювання придністровського 

конфлікту у форматі «5+2», «Козак-2» був приречений на поразку. 

Щодо значення України в придністровському врегулюванні, то з 

приходом до влади у Києві у 2010 р. президента В. Януковича, з його 

лояльністю до російських міжнародних ініціатив, роль Києва було зведено 

нанівець. Україна, попри життєвий інтерес до Придністров’я, фактично 

вийшла з гри, наразі ж офіційному Києву не по Придністров’я через 

російську агресію на сході України.   

У цьому зв’язку не слід забувати про вплив, який справляють 

придністровський та інші «заморожені конфлікти» на пострадянському 

просторі на внутрішньополітичну ситуацію в самій Росії. Для неї все більш 

характерними стають процеси консолідації російського суспільства шляхом 

форсованого створення образу ворога в особі незалежних пострадянських 

республік. Їм посилено «інкримінуються» не тільки удавані порушення прав 

російськомовного населенння, але й відкрите декларування прозахідної 

орієнтації власного державного розвитку. Неосталіністські ідеологічні кліше 

та ментальні архетипи кремлівської пропаганди часів «холодної війни» 

успішно реанімуються у масовій свідомості і вже вагомо впливають на 

політичну самосвідомість та поведінку пересічних росіян. Особливо 

наполегливо експлуатується ідея витіснення Росії з територій, що історично 

перебували під її впливом. Усе це призводить до формування «фантомного 

болю» травмованої масової свідомості, який породжує реваншистські 

агресивні настрої в суспільстві.  
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Зважаючи на це міжнародні посередники і спостерігачі на переговорах 

щодо придністровського врегулювання мають враховувати те, що для Росії 

вирішення конфлікту в Придністров’ї можливе лише на підставі її власного 

плану. Щоби переконати світову спільноту в тому, що російський план 

найкращий, у пресу та експертне середовище вкидаються версії про 

приєднання Молдови до Румунії та входження Придністров’я до складу 

України. Втім переконувати в перевагах свого плану Росії треба керівництво 

Республіки Молдова, що не готове сприяти федералізації країни за 

кремлівським сценарієм. Відтак у «замороженій» фазі конфлікт у 

Придністров’ї ще може перебувати дуже довго. Саме в цьому й полягає  

головний геополітичний інтерес Кремля, позаяк дозволяє Росії залишатися в 

регіоні задля тиску на Молдову й Україну.   

Вже кілька років поспіль Росія усіляко дистанціюється від участі у 

переговорному форматі «5+2». Останній раз російська зацікавленість щодо 

цього формату спостерігалась у 2010 р., після перемоги на президентських 

виборах в Україні проросійського кандидата В.Януковича. Спільна участь 

РФ і України у придністровському врегулюванні розглядалась Кремлем як 

одна з форм залучення Києва до підтримки російських зовнішньополітичних 

ініціатив, що означало примус України йти у фарватері зовнішньої політики 

Кремля. Тільки-но поступливість Києва стала незаперечним фактом, як 

Москва практично відмовилась від врегулювання придністровського 

конфлікту у форматі «5+2». 

Остаточно сподівання на повернення до цього формату були 

перекреслені обранням В. Путіна на посаду президента Росії у 2012 році, що 

засвідчило положення його указу від 7 квітня 2012 р., в якому йшлося про 

намір Кремля брати активну участь в пошуку «шляхів вирішення 

придністровської проблеми на основі поваги суверенітету, територіальної 

цілісності і нейтрального статусу Республіки Молдова при визначенні 

особливого статусу Придністров’я» [23]. Згодом це формулювання дослівно 
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було перенесене до тексту нової редакції Концепції зовнішньої політики РФ 

від 12 лютого 2013 року [13].  

Відсутність в російських концептуальних зовнішньополітичних 

документах навіть згадки про її можливу участь у переговорах у форматі 

«5+2» означає, що Кремль зосередиться на здійсненні такого варіанту 

придністровського врегулювання, який стане на заваді реалізації курсу на 

інтеграцію Молдови до Євросоюзу, що, відповідно, означатиме подальше 

перебування Кишинева у зоні геополітичного впливу Кремля. 

Після російської анексії українського Криму і підписання Молдовою 

Угоди про асоціацію з ЄС у червні 2014 р. в експертному середовищі все 

настійливішою стає думка про можливе включення «ПМР» до складу Росії, 

як нового російського варіанту врегулювання придністровського конфлікту. 

Підставою для цього став законопроект Державної думи РФ, який мав 

передбачити механізм прийняття до складу РФ частин інших держав, і 

відповідне звернення на підтримку цього законопроекту з боку влади 

самопроголошеної ПМР. Одразу ж після анексії Росією українського Криму в 

березні 2014 р. спікер Верховної ради Придністров’я М. Бурла звернувся до 

голови Держдуми РФ С. Наришкіна з проханням передбачити можливість 

входження Придністров’я до складу Росії шляхом доопрацювання 

законопроекту про прийняття до складу РФ частин інших держав. 

Основними підставами для прийняття «ПМР» до складу РФ спікер 

придністровського парламенту назвав: результати «референдуму» в 

Придністров’ї у 2006 р., коли за приєднання до Росії проголосувало 97,2% 

виборців; проживання в Придністров’ї «200 тисяч громадян Росії»; державну 

російську мову і відсутність «ефективної легітимної влади» в Молдові [278]. 

16 квітня «парламент» самопроголошеної ПМР одноголосно прийняв 

звернення до В.Путіна і до Державної думи РФ із проханням ініціювати 

процедуру визнання Придністров’я незалежним із подальшим його 

приєднанням до Росії [240]. І вже наступного дня В.Путін, під час «прямої 
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лінії» із громадянами Росії, заявив про необхідність «дати можливість 

мешканцям Придністров’я обрати власну долю» [244].  

Отже, є велика вірогідність вторгнення російських спецпризначенців із 

Придністров’я до Молдови (за сценарієм застосованим Росією на 

українському Донбасі навесні 2014 р.), що втягне в конфлікт члена НАТО - 

Румунію. Високою є й вірогідність ухвалення російським парламентом 

закону, що стане підставою для включення придністровського регіону – як 

частини Республіки Молдова, до складу РФ. В Москві, вочевидь, очікують 

лише на збільшення списку «претендентів» на входження до складу Росії на 

кшталт придністровського сепаратистського анклаву в Молдові. Про 

можливість реалізації такого сценарію промовляє 23-річне самостійне 

існування «ПМР», яка має усі атрибути незалежної держави, окрім 

міжнародного визнання, і покоління людей, що народилися в «незалежному» 

Придністров’ї і яке вже не знає Молдови. 

 

Висновки до 2 розділу. 

Отже, після збройної фази конфлікту, в якій перемогу отримали 

придністровські сепаратисти, завдяки прямій участі у збройному 

протистоянні підрозділів 14-ї російської армії, за посередництва Російської 

Федерації, що безпосередньо спияла «підпалу» конфлікту, в липні 1992 р. 

підписано угоду про припиненню вогню. Відтоді обидві сторони конфлікту 

розділяє так звана Зона безпеки, яка проходить по фарватеру Дністра.  

 Російська Федерація, як фактичний учасник конфлікту в 

Придністров’ї, запропонувала низку планів щодо нормалізації відносин 

Молдови і самопроголошеної ПМР. Проте жоден з них не був реалізований 

через фундаментальне протиріччя між зовнішньополітичною стратегією 

Росії, зорієнтованою на реінтеграцію пострадянського простору, і 

євроінтеграційною політикою Республіки Молдова, спрямованою на вихід із 

сфери російського впливу. Серйозним деструктивним чинником, що наразі 
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сприяє продовженню функціонування придністровського конфлікту у 

«замороженому» стані є небажання влади РФ виконувати взяті на 

Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 р. зобов’язання щодо виведення з 

території Придністров’я російського військового контингенту. Усе це, разом 

із бажанням Кремля стати єдиним гарантом миру і безпеки в регіоні, роблять 

неможливою реінтеграцію Придністров’я до складу Молдови.  

Неврегульованість конфлікту в Придністров’ї є вигідною для Кремля, 

оскільки дозволяє не лише зміцнити позиції Росії в регіоні, а й стати на заваді 

євроінтеграційним планам Молдови й України. Адже Придністров’я є 

важливим військово-стратегічним плацдармом Росії, що забезпечує їй вплив 

у Південно-Східній Європі та на Балканах. До цього її спонукає й існування 

такого регіонального об’єднання чорноморських держав як ОДЕР-ГУАМ 

(Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова), створеного, на думку багатьох 

аналітиків, як альтернатива російському впливові в регіоні. Збереження 

статусу ключової фігури дозволяє РФ суттєво обмежувати прозахідні 

устремління Молдови і гальмувати процес посилення впливу НАТО і США в 

регіоні. 

Оскільки Росія не має намірів долучатися до процесу європейської 

інтеграції, а прагне одноосібного лідерства у Східній Європі, на неї очікують 

непрості відносини з НАТО і ЄС. Такі претензії Росії, безумовно, призведуть 

до зіткнення інтересів, а отже, й до поновлення небезпеки регіональної 

конфронтації в Європі. В таких умовах роль придністровської проблеми, а 

також її впливу на міжнародні процеси суттєво зростають. 

Щодо перспектив врегулювання придністровської проблеми, то наразі 

вони видаються примарними у світлі неоголошеної війни Росії на сході 

України. Понад це, безпрецедентний тиск Кремля на українську владу, що 

призвів до непідписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом на вільнюському саміті в листопаді 2013 р., надихнув владу 

самопроголошеної ПМР зробити ще один крок в напрямку інтеграції до 
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складу Російської Федерації – відтепер на території східних регіонів 

Республіки Молдова верховенство належить російським законам. Це означає, 

що усі зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на  реінтеграцію 

Придністров’я до складу Молдови були марними, а влада ПМР разом з 

Росією - країною-гарантом врегулювання проблеми, позначали лише 

видимість участі в переговорному процесі у форматі 5+2. 
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РОЗДІЛ 3.  

ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО НАГІРНО-

КАРАБАСЬКОГО КОНФЛІКТУ 

 

3.1. Передумови міжетнічного конфлікту в Нагірному Карабасі. 

З усіх конфліктів на Південному Кавказі найбільше стратегічне і 

загальнорегіональне значення має нагірно-карабаський. Цей «заморожений 

конфлікт» - єдиний на території колишнього Радянського Союзу, що його 

безпосередніми учасниками стали дві незалежні держави – Азербайджан і 

Вірменія. З часу ескалації конфлікт у Нагірному Карабасі є джерелом 

зростаючої загрози для регіональної безпеки Кавказу і усього Середнього 

Сходу. Зростає й геополітичне значення нагірно-карабаської проблеми у 

зв’язку з відкриттям значних покладів вуглеводнів в Каспійському регіоні та 

пов’язаних з їх транспортуванням міжнародних проектів будівництва 

стратегічних транспортних магістралей, безпосередньо наближених до зони 

конфлікту. В цілому конфлікт у Нагірному Карабасі негативно впливає на 

перспективи розвитку економіки країн регіону та загальну ситуацію 

європейської безпеки і стабільності.  

Попри те, що вірменсько-азербайджанська суперечка за Нагірний 

Карабах триває вже понад 100 років, а останні 20 років перебуває у стані 

«холодного протистояння», комплексного політологічного аналізу конфлікту 

досі не проведено, незважаючи на значну кількість праць з досліджуваної 

проблеми. Не додає наснаги потенційним дослідникам конфлікту й та 

обставина, що попри зусилля Російської Федерації, інших країн-посередників 

з урегулювання конфлікту, що входять до складу Мінської групи ОБСЄ, 

жодні переговори до конкретних результатів не привели. Однак, як вважають 

окремі російські експерти, є передумови, що «проблема може вирішитися з 

несподіваного боку, як то з входженням «країн-ворогів» в єдиний 

Євразійський Союз, куди їх активно підштовхує російська сторона» [291]. Чи 
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є підстави для реалізації такого сценарію і чому, попри усі миротворчі 

зусилля, досі не знайдено прийнятного для усіх сторін конфлікту варіанту 

врегулювання?  

Щоб зрозуміти причини конфлікту, звернемося до його історії, 

оскільки і вірменська, і азербайджанська сторони, прагнучи довести свої 

права на Нагірний Карабах, вдаються до історичних аргументів. Отже, 

історики стверджують, що територія сучасного Нагірного Карабаху в II ст. до 

н. е. була приєднана до Великої Вірменії і протягом багатьох століть була 

складовою частиною провінції Арцах. У другій половині XVIII ст. Нагірний 

Карабах, більшість населення якого становили етнічні вірмени, увійшов до 

складу Карабаського ханства – одного з політичних утворень на Південному 

Кавказі. По завершенні переможної для Росії війни з Іраном 1806-12 рр. 

Карабаське ханство, з Нагірним Карабахом у його складі, відійшли до Росії за 

умовами Гюлістанського мирного договору 1813 р. Остаточно російське 

панування  в Нагірному Карабасі й ряді інших територій, що наразі входять 

до складу Азербайджанської Республіки, розпочалося по закінченні 

російсько-іранської війни 1826-28 рр. з часу підписання Туркманчайського 

мирного договору 1828 р. Відтоді й до розпаду Російської імперії внаслідок 

Першої світової війни Нагірний Карабах перебував у складі Росії.  

Азербайджанці, на відміну від вірменів і подібно грузинам, трактують 

завоювання Росією північно-азербайджанських земель у першій третині ХІХ 

ст. як велике нещастя. Зокрема, в указі президента Азербайджану Г. Алієва 

[1993-2003] «Про геноцид азербайджанців» 1998 року [24] йдеться про те, що 

з підписанням у 1813 і 1828 рр. Гюлістанського і Туркманчайського 

договорів між Росією і Іраном, відбувся поділ історичних азербайджанських 

земель і, відповідно, азербайджанського народу. В підручниках з історії 

Азербайджану захоплення північних азербайджанських земель Росією 

потрактовується як таке, що привело до втрати азербайджанським народом 

своєї державної незалежності, й сприяло перетворенню Азербайджану на 
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сировинну базу царської Росії та ринок збуту її товарів [207, с. 215]. Також 

перебування азербайджанських земель у складі Російської імперії 

позначилось тим, що територія Нагірного Карабаху двічі (у 1905-1907 і 1918-

1920 рр.) ставала ареною кровопролитних вірменсько-азербайджанських 

зіткнень.  

Особливої гостроти вірменсько-азербайджанське протистояння щодо 

належності Нагірного Карабаху набуло після дезінтеграції Російської імперії 

і появи на Південному Кавказі трьох незалежних держав – Азербайджану, 

Вірменії і Грузії. Несподіване здобуття незалежності підштовхнуло нові 

держави до міжусобиць етнополітичного характеру. Спробою нейтралізувати 

міжетнічні суперечки стало об’єднання Азербайджану, Вірменії та Грузії у 

складі Закавказької федерації навесні 1918 р. Згодом Федерація розпалася, 

головним чином, через вірменсько-азербайджанську суперечку за території 

Карабаху, Зангезуру і Нахічевані, заселені переважно вірменами.  

Після радянської окупації Південного Кавказу у 1920-1921 рр. боротьба 

за Карабах перемістилася з військової у політичну площину. Спочатку 

більшовицький уряд Росії спонукав Революційний комітет Азербайджану 

ухвалити в грудні 1920 р. постанову, за якою Карабах, Зангезур і Нахічевань 

переходили під вірменський контроль, проте керівник уряду радянського 

Азербайджану Н. Наріманов відмовився виконувати це рішення. Натомість у 

березні 1921 р. до тексту «Договору про братерство і дружбу» між 

Радянською Росією й Туреччиною увійшло положення, за яким Нахічевань і 

Карабах вже мали перейти під контроль радянського Азербайджану.  

Остаточно азербайджансько-вірменське розмежування в межах СРСР 

закріплене декретом Раднаркому СРСР від 7 липня 1923 р. У серпні 1923 р. 

адміністративний центр Нагірного Карабаху було перенесено з м. Шуші до 

Степанакерта, а в листопаді 1924 р. відбулося офіційне проголошення 

Нагірно-Карабаської автономної області (НКАО) у складі Закавказької 

Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки (ЗСФРР). З часом 
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Нагірний Карабах був відділений від Вірменії Лачинським коридором, що 

разом із територією НКАО опинився у складі Азербайджанської РСР після 

розформування у 1936 р. Закавказької Федерації і створення на її базі трьох 

союзних радянських республік – Азербайджанської, Вірменської і 

Грузинської. 

У наступні роки вірменська еліта неодноразово прагнула спонукати 

політичне керівництво СРСР передати населений переважно вірменами 

Нагірний Карабах до складу Вірменської РСР, однак Кремль ігнорував ці 

звернення. У серпні 1987 р. Академія наук Вірменської РСР направила до 

Москви петицію з проханням передачі НКАО і Нахічеванської АРСР 

Вірменській РСР, попри те, що за Всесоюзним переписом населення 1979 р. в 

Нахічевані мешкало 97% азербайджанців [107, с. 122]. Відсутність відповіді з 

Москви сприяла поширенню в Єревані чуток про неминучу передачу НКАО і 

Нахічевані Вірменії і поширенню сепаратистських настроїв у Нагірному 

Карабасі. 11 лютого 1988 р. в НКАО відбулася демонстрація протесту проти 

культурної і економічної політики офіційного Баку, а 20 лютого Рада 

народних депутатів НКАО ухвалила резолюцію поставити питання про 

передачу області зі складу Азербайджану до складу Вірменії перед 

Верховними Радами СРСР, Вірменської РСР і Азербайджанської РСР.  

 Цей крок призвів до ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі й 

довкола нього та до початку збройної фази конфронтації. Обидві сторони 

розпочали формування бойових загонів, придбання озброєнь і військової 

техніки. Азербайджан вдався до економічної блокади Нагірного Карабаху. У 

відповідь на це Верховна Рада Вірменської РСР 1 грудня 1990 р. ухвалила 

рішення про створення Вірменської Республіки, до складу якої в 

односторонньому порядку було включено Нагірний Карабах.  

Після провалу путчу в Москві 19-21 серпня 1991 р., метою якого було 

збереження СРСР, парламент Азербайджану 29 серпня проголосив про 

відновлення незалежності Азербайджанської Республіки, окупованої 
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радянською Росією в квітні 1920 р. У відповідь на це, 2 вересня спільна сесія 

депутатів усіх рівнів НКАО і Шаумянівського району Азербайджанської РСР 

проголосила Декларацію про утворення Нагірно-Карабахської Республіки 

(НКР). Правовою підставою для її проголошення стало відновлення 

Азербайджанської Республіки 1918-1920 р., до складу якої Нагірний Карабах 

не входив, а вважався на той час, згідно документів Ліги Націй, спірною 

територією. Ця обставина створювала додаткові можливості для 

Степанакерта наполягати на незалежності Нагірного Карабаху від 

Азербайджану [90, с. 32], але офіційний Баку не зважив на ці аргументи і не 

визнав незалежність НКР.  

Врегулювати відносини Азербайджану з НКР мала намір так звана 

місія Єльцина-Назарбаєва (президентів Російської Федерації і Казахстану), 

створена у відповідь на звернення голови виконкому Ради народних 

депутатів НКР Л. Петросяна 22 вересня 1991 р. Останній виступив з 

пропозиціями визнання факту утворення НКР; виведення з Нагірного 

Карабаху всіх збройних формувань, крім внутрішніх військ МВС СРСР; 

повернення депортованих і біженців; передачі справ затриманих і 

заарештованих у ведення правоохоронних органів Росії і Казахстану; 

оголошення Карабаху вільною економічною зоною і забезпечення його 

економічної самостійності, деблокування комунікацій, у тому числі і 

повітряних, і створення контрольно-спостережливої комісії з представників 

Росії і Казахстану [123].  

Відповіддю на звернення керівника НКР став візит президентів Росії і 

Казахстану до Баку, Єревана і Степанакерта 20-23 вересня 1991 р., після чого 

в російському Желєзноводську було підписано «Спільне комюніке про 

підсумки посередницької місії Президента Російської Федерації 

Б.М. Єльцина і Президента Казахстану Н.А. Назарбаєва». У першому пункті 

Комюніке йшлося про те, що «необхідними й обов’язковими умовами 

врегулювання до 1 січня 1992 р. конфлікту є: припинення вогню, скасування 
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всіх неконституційних актів Азербайджану і Вірменії по НКАО, визнання 

повноважень законних органів влади, виведення із зони конфлікту всіх 

збройних формувань окрім частин внутрішніх військ МВС СРСР і МО СРСР. 

По закінченні цього терміну присутність усіх збройних формувань і їхніх дій 

визнаються сторонами незаконними і будуть припинятися внутрішніми 

військами МВС СРСР, а учасники збройних формувань підлягають 

притягненню до встановленої законом відповідальності» [19].  

В інших пунктах Комюніке містилися положення щодо «поетапного …  

повернення депортованого населення» (п. 3), негайного звільнення 

заручників (п. 4), забезпечення «у двотижневий термін нормального 

функціонування залізничного транспорту, повітряних сполучень, систем 

зв'язку і комунікацій», а також «вільного … функціонування автомобільних 

доріг» (п. 5). В інших пунктах йшлося про формування робочих груп 

спостерігачів, функції яких полягали у розробці пропозицій, підготовці  

«офіційної інформації про події в зоні конфлікту», контролю за звільненням 

заручників. Особливий наголос робився на тому, що «положення, які 

містяться в Комюніке, не можуть розглядатися як право посередників на 

утручання у внутрішні справи суверенних держав - Азербайджанської 

Республіки і Республіки Вірменія» [19].  

Попри важливість основних положень Комюніке, цей документ не став 

основою нагірно-карабаського врегулювання по причині розпаду СРСР у 

грудні 1991 р. Після чого ініціатива Єльцина-Назарбаєва зійшла нанівець, 

оскільки у президентів Росії і Казахстану відтепер не було потреби 

демонструвати союзному центру свою здатність вирішувати конфлікти, які 

колишнє союзне керівництво «підігрівало» задля збереження СРСР.  

Слідом за розпадом СРСР розпочався азербайджансько-вірменський 

збройний конфлікт за Нагірний Карабах. На початку 1992 р. азербайджанська 

армія розгорнула наступ на півночі Нагірного Карабаху, але, незважаючи на 

чисельну та технічну перевагу, не змогла досягти значних успіхів. У 
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відповідь армія Нагірного Карабаху та з’єднання збройних сил Вірменії 

розгорнули контрнаступальну операцію на південному напрямку, головною 

метою якої було захоплення Лачинського коридору, що з’єднував територію 

Вірменії з Нагірним Карабахом. У результаті успішних дій вірменських 

збройних формувань ними були захоплені Лачинський коридор та 

стратегічно важливий вузол Шуші. 27 березня 1993 р. вірменські збройні 

формування розгорнули широкомасштабний наступ на східному та 

південному напрямках з метою створення так званої «розширеної зони 

безпеки» навколо Нагірного Карабаху. Наступальні операції вірменських 

збройних формувань навесні-влітку 1993 р. принесли ще більші успіхи. Було 

відкрито другий коридор між Вірменією та Нагірним Карабахом через 

Кальбакар і захоплено територію Азербайджану загальною площею 40 тис. 

кв. км. 

Ескалація нагірно-карабахського конфлікту спричинила втручання 

ООН, НБСЄ та інших міжнародних організацій, які намагались припинити 

збройну конфронтацію. У 1992 р. для врегулювання карабахського конфлікту 

була створена Мінська група НБСЄ, у рамках якої розпочався переговорний 

процес з метою підготовки Мінської Конференції НБСЄ для вироблення 

рішення про статус Нагірного Карабаху [139]. 

Але спроби посередництва в переговорах принесли лише тимчасове 

зниження інтенсивності бойових дій. У жовтні 1993 р. на південно-східному 

напрямку було проведено черговий наступ вірменських сил, у результаті 

якого азербайджанській армії було завдано нищівної поразки. У грудні 1993 

р. азербайджанська сторона здійснила безуспішно спробу контрнаступу в 

північній частині Нагірного Карабаху. 

18 лютого 1994 р. в Москві міністрами оборони Азербайджану й 

Вірменії за посередництвом міністра оборони Росії був підписаний Протокол 

про повне припинення вогню та воєнних дій, а також досягнуті умови 

розведення військ воюючих сторін на узгоджені рубежі. 5 травня 1994 р., за 
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посередництва РФ, Киргизстану і Міжпарламентської Асамблеї СНД у 

столиці Киргизстану м. Бішкек Азербайджан, Нагірний Карабах і Вірменія 

підписали Бішкекський протокол або угоду про перемир’я [1]. 

Військова поразка Азербайджану призвела до втрати ним контролю над 

Нагірним Карабахом і, частково або повністю, сімома прилеглими до нього 

районами (Лачін, Келбаджар, Агдам, Фізулі, Джебраїль, Губадли та 

Зангілан), що розглядаються вірменськими силами як «зона безпеки» між 

Нагірно-Карабаською Республікою і Вірменією. Мінська група ОБСЄ за весь 

час своєї роботи ініціювала понад 20 зустрічей президентів Азербайджану та 

Вірменії щодо врегулювання конфлікту, але суттєвого прогресу у 

врегулюванні конфлікту досягнуто не було. 

Нагірно-карабаський конфлікт серйозно вплинув на етно-демографічну 

ситуацію в регіоні і оголив цілу низку соціальних проблем. Тільки в 1989-

1997 рр. з Азербайджану виїхало близько 330 тис. вірмен, понад 220 тис. 

росіян і кілька десятків тисяч «російськомовних» азербайджанців. Останні 

виїхали через посилення позицій ісламу, кланових і сімейних зв’язків у 

соціально-економічному і політичному житті республіки. Ще більшою 

проблемою для сьогоднішнього керівництва Азербайджанської Республіки є 

виїзд за її межі власне азербайджанців. За різними даними тільки в Росії 

знайшли притулок від 1,5 до 3 млн громадян Азербайджану. Серйозною 

проблемою для Азербайджану є велика кількість біженців  (близько одного 

мільйона осіб), що опинилися в республіці внаслідок нагірно-карабаського 

конфлікту. Четверту частину біженців становлять колишні мешканці 

Вірменії, решту – біженці з Нагірного Карабаху [107, с. 123]. 

Конфлікт у Нагірному Карабасі породив проблему сполучення 

Азербайджану з його складовою частиною - Нахічеванською Республікою, 

адже комунікації, що з’єднують Азербайджан з анклавом Нахічевань 

проходять територією Вірменії. Таким чином, газопровід, лінія 

електропередач, автодорога і залізниця, що проходять через вірменську 
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територію, наразі заблоковані (потрапити з Нахічевані до Баку автобусом 

можна лише через територію Ірану).  

Конфлікт в Нагірному Карабасі сприяв формуванню на Кавказі й 

навколо нього державних угруповань, відіграє центральну роль у новій 

геополітиці в Євразії і є джерелом зростаючої загрози регіональної безпеки 

Кавказу і всього Середнього Сходу. Геополітичне значення карабаської 

проблеми останнім часом зросло у зв’язку із відкриттям значних покладів 

вуглеводневого палива в Каспійському регіоні та проектами прокладання 

стратегічних транспортних магістралей, безпосередньо наближених до зони 

конфлікту. Тліюче міжетнічне протистояння негативно впливає на 

перспективи розвитку економіки країн регіону та на загальну ситуацію 

європейської безпеки і стабільності.  

Від часу досягнення перемир’я у 1994 р. ведуться переговори про 

мирне врегулювання конфлікту. Азербайджан прагне відновити 

територіальну цілісність, Вірменія - захищає інтереси Нагірного Карабаху. 

Крім цих країн у врегулюванні конфлікту беруть участь й інші гравці, 

основними з яких є Російська Федерація, США і Франція. Проте конфлікт 

досі не врегульований через діаметрально протилежні погляди на вирішення 

проблеми Нагірного Карабаху і різницю в інтересах міжнародних 

посередників.  

 

3.2. Політика Російської Федерації щодо врегулювання нагірно-

карабаського «замороженого конфлікту».  

Російська Федерація прагне відігравати провідну роль в нагірно-

карабаському врегулюванні і тому, що сприяла укладенню Угоди про режим 

припинення вогню між Азербайджаном, Нагірним Карабахом і Вірменією у 

1994 р., і через наявність геополітичних та геоекономічних інтересів в регіоні 

Південного Кавказу.  
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Найвідданішим союзником Росії на Південному Кавказі, окрім 

цілковито залежних від Кремля сепаратистських режимів в Абхазії і 

Південній Осетії, є Республіка Вірменія. Так сталося не лише в силу 

історичних причин, але й з суто прагматичних інтересів офіційного Єревану.  

Адже Вірменія, яка не має спільного кордону з Росією, перебуваючи в 

географічній напівізоляції, існуючи на межі повномасштабної війни з 

Азербайджаном, має мало можливостей для маневру.  

Особливі стосунки з Вірменією важливі й для Росії, оскільки через 

вірменську територію приходять залізничні і автомобільні дороги, повітряні 

шляхи, що з’єднують Росію з країнами Близького і Середнього Сходу. 

Союзницькі стосунки двох держав базуються на співпадінні або близькості 

геополітичних, військових, економічних та інших інтересів. Вірменія і Росія, 

які зацікавлені в стабілізації ситуації на Кавказі, мають схожі позиції з 

більшості питань міжнародної політики. Головними факторами традиційної 

лояльності вірмен до Росії є релігійний та досвід спільного проживання 

вірмен і росіян у складі однієї держави. Також за останнє десятиліття значно 

зросла вірменська діаспора в Росії, що нараховує за останніми даними 1,8-2 

млн осіб і яку можна співставити з чисельністю вірмен на їх етнічній 

батьківщині (3,3 млн осіб). 

Тож не дивно, що значна частина населення Вірменії розглядає Росію 

як свого захисника і гаранта існування. Проте інша частина населення 

Вірменської Республіки, а також більшість так званих зарубіжних вірмен 

(окрім тих, котрі мешкають у Росії), число яких за межами Вірменії вдвічі 

більше, аніж на Батьківщині, налаштовані прозахідно і часто по-

антиросійському. І з цим має рахуватись офіційний Єреван, зважаючи на 

великий вплив вірменської діаспори, особливо у фінансово-економічній 

сфері. Адже значна частина державного бюджету Вірменії формується за 

рахунок переказів і внесків діаспори, передусім її найзаможнішої і 

найвпливовішої частини з США і Франції. 
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Вплив вірменської діаспори в Європі й США на зовнішню політику 

Єревану проявився, зокрема, і в питанні щодо можливого введення 

російського миротворчого контингенту до Нагірного Карабаху в разі 

загострення ситуації в регіоні. Попри те, що Вірменія повністю залежить від 

Росії як в економічному, так і у військовому сенсі, її керівництво  

категорично відмовляється від, здавалося б, украй необхідної їй допомоги у 

зоні конфлікту. В Єревані свідомі того, що  наявність російських миротворців 

на лінії фронту з Азербайджаном істотно обмежить можливість 

широкомасштабного зіткнення вірменської і азербайджанської армій. Проте 

воліють не допустити цього, оскільки в ролі миротворчих сил виступають не 

підрозділи армії справді нейтральної держави, а тієї, що  прагне домінування 

й анексії. Свідченням цьому є історія російської миротворчості. Скрізь, де 

з’являлися російські миротворці, сепаратистські конфлікти в кращому разі 

заморожувалися, в гіршому - перебування російських миротворців рано чи 

пізно оберталося загостренням і вторгненням уже власне російських військ. 

Наразі можна констатувати, що вірменський істеблішмент фактично 

розділений на умовно проросійських і прозахідних. Єдине, в чому вони 

сходяться, так це в питанні щодо Нагірного Карабаху, хоча по-різному бачать 

шляхи виходу з цієї кризи. Прозахідні сили у Вірменії хотіли б перегляду 

відносин з Росією, в яких Єреван перебуває на становищі сателіта, і 

повернути країну на шлях здійснення курсу на асоціацію з ЄС, зміненого під 

тиском Москви на інтеграцію до Євразійського союзу восени 2013 р. 

Проросійські сили за основу беруть безпеку фактично оточеної країни. 

На їхню думку, яка ретельно культивується у вірменському суспільстві, без 

протекторату Росії Вірменія не виживе, принаймні, Нагірний Карабах не буде 

шансів захистити. Відповідно на найближчу перспективу слід рухатися в 

фарватері Росії, особливо у напрямку зміцнення воєнного союзу Єревана і 

Москви. 
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Політико-правовою підставою воєнного союзу двох країн є членство 

Росії і Вірменії в ОДКБ і вірменсько-російські угоди щодо правового статусу 

російських збройних сил від 21 серпня 1992 р. [8], про розміщення військової 

бази РФ у Республіці Вірменія від 16 березня 1995 р. [9] та договір «Про 

дружбу, співробітництво і взаємодопомогу» від 29 серпня 1997 р. [10].  

Базовим елементом вірменсько-російського стратегічного партнерства 

вважається дислокація в м. Гюмрі (Республіка Вірменія) 102-ї російської 

військової бази, оснащеної зенітно-ракетними комплексами С-300 та 

винищувачами МіГ-29, і російських прикордонників, що спільно зі своїми 

вірменськими колегами охороняють вірменсько-турецьку та вірменсько-

іранську ділянки кордону. Користуючись економічними труднощами 

Вірменії, Росія, по суті нав’язала своєму партнеру підписання угоди за 

принципом «борг в обмін за майно» у 2005 р., коли відбулася пролонгація 

перебування російської військової бази в Гюмрі практично до 2050 року. В 

рахунок погашення державного боргу на суму 93,76 млн дол. США Вірменія 

передала Росії Разданську ТЕС (вироблена на ній електроенергія 

експортується Росією до Туреччини і Грузії), оборонне підприємство «Марс» 

і три науково-дослідних інститути у сфері ВПК [107, с. 139]. У 2014 р. 

Вірменія продала Росії останні 20% акцій спільного підприємства 

«АрмРосГазпром», що остаточно позбавило Єреван права самостійного 

імпорту природного газу та зміни умов постачання газу на період до 2043 р. 

[143]. 

Втім, навіть попри повну військову і економічну залежність від Росії, 

офіційний Єреван дотримується думки, що російська військова присутність в 

регіоні забезпечує мирний перебіг врегулювання нагірно-карабаського 

конфлікту і є гарантією забезпечення національних інтересів країн 

Закавказзя.  

Російський інтерес до Азербайджанської Республіки - найбільшої за 

площею нової незалежної держави у Закавказзі, що володіє значними 
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покладами нафти й газу, зумовлений тим, що Азербайджан, за словами 

американського політолога З. Бжезінського, «критичне геополітичне 

значення» в регіоні. «Це – корок пляшки з багатствами басейну Каспійського 

моря та Середньої Азії. Незалежність середньоазіатських держав може 

практично втратити сенс, якщо Азербайджан буде повністю підкорений 

контролю Москви… Майже як і у випадку з Україною, майбутнє 

Азербайджану та Середньої Азії має ключове значення для визначення 

майбутнього Росії» [60]. 

Азербайджанська Республіка важлива для Москви насамперед в плані 

гарантування безпеки своїх південних кордонів (проблема Чечні), розвитку 

транзитного коридору Північ-Південь (Росія – Близький Схід) і доступу до 

природних ресурсів Закавказзя. Російські експерти стверджують, що той, хто 

буде контролювати територію Азербайджану, Вірменії та Грузії, одержить 

доступ до практично неосвоєних природних багатств басейну Каспійського 

моря. 

Для Азербайджану відносини з Кремлем не менш важливі, зокрема, в 

контексті загрози з боку ісламських фундаменталістів, врегулювання 

нагірно-карабаського конфлікту, проблеми транспортування каспійських 

енергоносіїв на світові ринки та ін. З огляду на це, характер 

азербайджансько-російських відносин є визначальним щодо збереження 

стабільності й миру на Південному Кавказі.  

З часу розпаду СРСР азербайджансько-російські відносини 

складаються непросто, позаяк в азербайджанському суспільстві Росія все ще 

сприймається країною, що має намір відновити своє колишнє домінування на 

Кавказі в цілому і в Азербайджані зокрема. Напруга в двосторонніх 

стосунках зберігається з декількох причин. По-перше, багато азербайджанців 

вважає, що питання Нагірного Карабаху це не конфлікт між Азербайджаном і 

вірменами Карабаху і навіть не міждержавна азербайджансько-вірменська 

суперечка, а війна, яку проти Азербайджану веде Росія, щоби перешкодити 
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утворенню сильної незалежної Азербайджанської держави і повернути її до 

сфери свого впливу і контролю. Ця суспільна думка грунтується на 

незмінному російському бажанні розмістити в Азербайджані свої військові 

бази і направити російських прикордонників для охорони азербайджанських 

кордонів з Іраном і Туреччиною.  

По-друге, Азербайджан підозрює (до речі, небезпідставно) РФ у 

прихованому постачанні зброї одному з учасників нагірно-карабаського 

конфлікту – Вірменії. По-третє, позиція, що її займає Росія щодо юридичного 

статусу Каспійського моря, однозначно спрямована на забезпечення 

контролю за нафтовим експортом з Азербайджану, оскільки спрямувати 

значну його частину через територію своєї держави російському керівництву 

не вдалося. Суперечливою у двосторонніх відносинах залишається й роль 

СНД на пострадянському просторі, що її функціонування офіційний Баку 

кваліфікує як засіб відновлення російського впливу на колишні республіки 

СРСР і як об’єднання, не здатне стати співдружністю справді рівних 

суверенних держав. 

Попри принципові розбіжності у відносинах двох країн, 

азербайджанське керівництво намагається залучити російські компанії до 

участі в енергетичних контрактах, вітає окремі зміни у ставленні Кремля до 

проблеми врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі, однак прагне 

балансу у взаєминах з Росією і Заходом, вбачаючи в стратегічному 

партнерстві з останнім серйозний важіль протидії геополітичному і 

геоекономічному тиску Кремля. 

Відомо, що після розпалу Радянського Союзу Південний Кавказ став 

ареною зіткнення стратегічних інтересів США і Росії. Для реалізації цих 

інтересів Москва і Вашингтон почали активно використовувати 

етнополітичні конфлікти в регіоні як дієвий інструмент встановлення свого 

впливу на терені Південного Кавказу. Боротьба за геополітичний вплив на 

Південному Кавказі сприяла інтернаціоналізації нагірно-карабаського 
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конфлікту, результатом чого стало  створення навесні 1992 року Мінської 

групи НБСЄ для врегулювання конфлікту. Головним завданням Мінської 

групи стала підготовка до скликання конференції, на якій передбачалося 

досягти вирішення проблеми Нагірного Карабаху. А оскільки скликання 

конференції намічалося в столиці Білорусії - Мінську, то створена 

посередницька структура стала іменуватися «Мінською групою». 

З часу свого створення і дотепер у роботі Мінської групи яскраво 

виявляється зіткнення інтересів Росії і США. До речі, це визнав і колишній 

керівник посередницької місії Росії в Мінській групі В. Казиміров. Зокрема, 

він пише: «Непросто складалися відносини між російською посередницькою 

місією і нашими західними партнерами, з якими ми в 1992 році разом почали 

роботу з врегулювання карабаського конфлікту в Мінській групі в рамках 

тоді ще НБСЄ. Коли перед обличчям помилкової лінії керівництва Мінської 

групи, що не бажала взяти курс на пріоритетне досягнення припинення 

вогню в цьому конфлікті, Росії довелося активно використовувати свої власні 

прямі можливості посередництва між конфліктуючими сторонами, серед 

наших західних партнерів швидко взяла гору лінія на «стримування» ролі 

Росії. Західники виходили при цьому не стільки з інтересів врегулювання 

конфлікту, скільки з побоювань того, що успіх її місії міг привести до 

зміцнення російських позицій у Закавказзі» [134, с. 45]. Частково 

погоджуючись з міркуваннями російського дипломата, скажемо, що й Росія 

підходила до процесу врегулювання з тих же позицій, що і її західні 

партнери, а саме - не допустити посилення впливу США в Азербайджані і 

Вірменії. Таким чином, діяльність Мінської групи ОБСЄ варто розглядати 

винятково в контексті реалізації Росією і США своїх стратегічних інтересів у 

регіоні. У зв’язку з цим стає зрозумілим, чому керівництво Вірменії своїм 

стратегічним партнером в урегулюванні конфлікту навколо Нагірного 

Карабаху вважає Росію, а офіційний Баку – Захід. 
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Так, наприклад, стає очевидним, чому в період правління в 

Азербайджані президента Абульфаза Ельчібея [1992-1993] - прихильника 

створення єдиної тюркської держави Турану у складі Турецької й 

Азербайджанської Республік та Південного (іранського) Азербайджану, 

офіційний Баку підтримав план американського політика Пола Гобла 1992 

року (так званий «Гобл-1») [147], підтриманий адміністрацією президента 

США Дж. Буша-старшого. В основі плану -  ідея обміну територіями між 

Азербайджаном і Вірменією: Єреван мав отримати частину Нагірного 

Карабаху, а Баку – вірменську територію Мегринського району, що 

розмежовує власне Азербайджан з його Нахічеванською автономією. 

Головним недоліком цього плану для Вірменії було припинення її 

сполучення з прикордонним Іраном, який в умовах економічної блокади 

Вірменії офіційними Баку і Анкарою, перетворився на її важливого 

економічного партнера [237]. 

Саме за президентства А. Ельчібея виникла ідея підписання контракту 

із західними нафтовими компаніями для розробки та транспортування 

азербайджанської нафти на територію Туреччини і далі на Захід 

нафтопроводом, що мав проходити територією Мегринського району 

Вірменії. Оскільки запланований трубопровід оминав територію Росії і, 

апріорі, ставав нецікавим Кремлю, Москва жодним чином не відреагувала на 

факт захоплення підрозділами армії Нагірного Карабаху в середині 1993 ряду 

азербайджанських районів, територією яких мав проходити проектований 

нафтопровід. Тим самим, Кремль підкреслив свою незацікавленість в 

будівництві азербайджанського трубопроводу без російської участі і, 

водночас, політикою невтручання в перебіг конфлікту навколо Нагірного 

Карабаху підіграв інтересам Єревана і Степанакерта.  

Коли ж, за сприяння Москви, влада А. Ельчібея була повалена, а 

Гейдар Алієв, що повернувся до керівництва Азербайджану, зробив 

зовнішню політику Азербайджану чутливішою щодо побажань Кремля, 
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російське керівництво вдавало зміну свого ставлення до Вірменії і Нагірного 

Карабаху. «Підіграючи» Г. Алієву, Москва зажадала від Степанакерта 

вивести війська НКР з азербайджанської території [132], проте не була у 

цьому прагненні послідовною, позаяк мусила зважати на позицію інших 

учасників Мінської групи ОБСЄ, зокрема США. 

Отже, політика Кремля щодо конфлікту в Нагірному Карабасі в період 

азербайджансько-вірменського військового протистояння кінця 1991 – 

початку 1994 рр. була ситуативною і залежала насамперед від лояльності чи 

нелояльності офіційного Баку російському керівництву та чутливості до 

врахування його інтересів. І Азербайджан, і Вірменія сподівались на 

підтримку Росії, проте Кремль провадив свою геополітичну лінію, 

спрямовану на забезпечення провідної ролі Росії на Південному Кавказі. 

У цьому контексті слід оцінювати й роль Росії в досягненні перемир’я і 

підписанні Бішкецької угоди від 5 травня 1994 р. сторонами конфлікту. Для 

керівництва Азербайджану перемир’я було потрібне для реорганізації і 

зміцнення власних збройних сил, оскільки сподівання Г. Алієва на військову 

допомогу Кремля не справдилися. І це попри те, що наприкінці 1993 р. 

Азербайджан вступив до Договору про колективну безпеку (ДКБ) країн СНД, 

а напередодні, влітку 1993 р., призупинив реалізацію домовленості уряду АР 

з міжнародним консорціумом, у складі восьми західних фірм, на розробку 

трьох азербайджанських нафтових родовищ (Азері, Чіраг, Гюнешлі) та 

висловився на користь російського маршруту транспортування своєї нафти 

[80, с. 325].  

Проте поразка у війні за Нагірний Карабах у 1993 р., спричинена, на 

думку Г. Алієва, прихованою підтримкою Кремлем вірменської сторони 

конфлікту, змусили азербайджанського президента дистанціюватись від 

Росії. Так, у 1993 р. Г. Алієв, на відміну від лідерів Грузії і Вірменії, 

відмовився розміщувати на території Азербайджану російські військові бази 

й здійснювати спільну з російськими прикордонниками охорону 
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азербайджанських кордонів з Туреччиною та Іраном. Навесні 1994 р. (вже 

після завершення збройної фази конфлікту з Вірменією), попри домовленість, 

досягнуту на Бішкецькому саміті СНД, Баку не погодився на дислокацію 

російських миротворців на території республіки. Згодом, у вересні 1994 року, 

Г. Алієв поновив переговори щодо створення міжнародного нафтового 

консорціуму і підписав «контракт століття» із західними нафтовими 

компаніями, що передбачав спільну розробку нафтогазових родовищ на 

азербайджанській ділянці шельфу Каспійського моря. В таких діях 

керівництва Азербайджану Москва вбачала намір утвердитися в якості 

незалежного, передусім від неї, актора регіональної політики. 

Висловлювалась навіть думка, що Баку хоче стати центром антиросійського 

геополітичного союзу у складі США, Туреччини та ще кількох 

пострадянських держав [80, с. 312-313].   

Не бажаючи бути статистами у геополітичному протиборстві РФ і 

США навколо конфлікту в Нагірному Карабасі, на початку 1990-х рр. 

помітно активізували свою діяльність в регіоні міжнародні організації. 

Насамперед це стосується ООН, що тривалий час залишалася пасивним 

спостерігачем, обмежившись резолюціями Ради Безпеки, в яких 

засуджувались військові дії і підтверджувалась територіальна цілісність «усіх 

держав регіону», без конкретизації агресора. Усю роботу з вирішення 

конфлікту ООН передоручила Нараді з безпеки і співробітництву в Європі 

(НБСЄ), яка в березні 1991 р. сформувала комітет з 19 членів для 

врегулювання конфлікту і зробила все, щоб його призупинити і завадити 

Москві, під виглядом проведення миротворчої операції, увести війська до 

Азербайджану.  

Вже після розпаду СРСР, 24 березня 1992 р. під час Гельсінського 

засідання Ради НБСЄ на базі конференції НБСЄ щодо Нагірного Карабаху 

створено Мінську групу НБСЄ у складі 10 країн -  Білорусі, Азербайджану, 

Вірменії, ЧСФР, Франції, Німеччини, Італії, Росії, Швеції, Туреччини і США. 
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У 1993 р. Рада безпеки ООН прийняла чотири резолюції щодо нагірно-

карабахського конфлікту, вимоги яких (за винятком - припинення вогню) 

досі не виконані.  

5 травня 1994 р. за посередництва Росії і Киргизстану під егідою 

Парламентської Асамблеї СНД у Бішкеку був підписаний Протокол про 

припинення вогню, який був доповнений угодою від 4 лютого 1995 р. 

Незважаючи на окремі збройні інциденти, в цілому режим припинення вогню 

підтримується сторонами конфлікту без залучення міжнародних 

миротворчих контингентів. У грудні 1994 р. у Відні була створена Група 

планування високого рівня (ГПВР), яка в липні 1995 р. представила чинному 

Голові ОБСЄ концепцію багатонаціональної миротворчої місії ОБСЄ в 

Нагірному Карабасі. У серпні 1995 р. було створене Управління особистого 

представника діючого Голови ОБСЄ в Нагірному Карабасі. На саміті ОБСЄ в 

Лісабоні (1996 р.) чинний голова виступив із заявою, у якій містяться заклики 

до збереження територіальної цілісності Вірменії і Азербайджану та 

визначення правового статусу Нагірного Карабаху шляхом угоди, заснованої 

на дотриманні принципу права націй на самовизначення. Йшлося про  

надання Нагірному Карабаху широких автономних повноважень у складі 

Азербайджану при забезпеченні безпеки населення усього регіону. З цією 

заявою погодилися всі країни - учасниці ОБСЄ, за винятком Вірменії, відтак 

врегулювання конфлікту було знову відкладене.  

Зосередивши свої зусилля на посиленні воєнно-політичної співпраці з 

Росією, як передумови вирішення карабаської проблеми за власним 

сценарією, Єреван вміло використовував будь-які тертя у відносинах Москви 

і Баку. Так, наприклад, під час Першої російсько-чеченської війни (1994-

1996), приводом до охолодження азербайджансько-російських відносин стала 

інформація окремих експертів (переважно вірменського походження) про 

неофіційну підтримку Азербайджаном Чеченської республіки шляхом 

надання своєї території для підготовки найманців і постачання зброї, 
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боєприпасів і техніки з Саудівської Аравії, Об’єднаних арабських Еміратів і 

Пакистану до Чечні [200, с. 102-104]. Вважаємо, що якщо такі дії й мали 

місце, то здебільшого це було відповіддю Азербайджану на зміцнення 

російської військової присутності у Вірменії, що полягала передусім у 

постачанні озброєнь вірменській армії і чисельному збільшенні російського 

військового контингенту у вірменському м. Гюмрі.  

Офіційний Баку дуже болісно реагував на зростання російської 

підтримки Вірменії і використовував будь-який привід для зменшення 

чинника російського впливу на зовнішню політику Азербайджану. Так, у 

зв’язку з початком першої російсько-чеченської війни міністр закордонних 

справ АР Гасан Гасанов в офіційному інтерв’ю зазначав, що Азербайджану 

варто переглянути свою стратегію зовнішньої політики, переорієнтувавши її 

з Півночі на Південь і Схід. На його думку, після Будапештського саміту 

ОБСЄ і подій в Грозному в грудні 1994 р. у президента Г. Алієва «з’явилися 

всі підстави, щоб звести до мінімуму участь російської сторони у 

міжнародних миротворчих силах у Карабасі» [32]. 

У відповідь на можливу підтримку Азербайджаном Чечні Росія з кінця 

1994 р. й до середини 2000 р. забороняла азербайджанським торговельним 

кораблям користуватися Волго-Донським і Волго-Балтійським каналами. У 

грудні 1994 р. Москва закрила на кілька місяців свій кордон з 

Азербайджаном і Грузією, обґрунтовуючи це рішення тим, що кордон, 

фактично, прозорий, внаслідок чого нелегальні мігранти, торговці 

наркотиками та озброєні злочинці безперешкодно потрапляють на російську 

територію. Встановлення жорсткого контролю на кордоні з Азербайджаном і 

Грузією стало фактичною відповіддю Москви на відмову Баку і Тбілісі від 

послуг російських  прикордонників щодо спільної охорони «зовнішніх 

кордонів СНД» [80, с. 325]. Такі дії Кремля офіційний Баку назвав 

економічною блокадою, що мала серйозні економічні та політичні наслідки 

для обох сторін [88, с. 116].  
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Однак залежність Баку від Росії в енергетичному секторі, 

невирішеність питання азербайджанських емігрантів у Росії, проблема 

розподілу Каспійського моря, а головне – потреба у використанні російської 

транспортної магістралі для експорту нафти, змусила азербайджанське 

керівництво робити кроки назустріч Кремлю. Наслідком чого стало 

підписання у січні 1996 р. азербайджансько-російської угоди про транзит 

азербайджанської нафти трубопроводом Баку-Новоросійськ [263], і Договору 

про дружбу, співробітництво і взаємну безпеку між Російською Федерацією й 

Азербайджанською Республікою від 3 липня 1997 р. [6]. В основу Великого 

договору покладено принцип взаємного визнання державами територіальної 

цілісності, зобов’язання не підтримувати сепаратистські рухи та не 

допускати створення на своїх територіях «організацій і груп, діяльність яких 

спрямована проти незалежності й територіальної цілісності другої сторони»
 

[80, с. 312]. 

Для створення видимості балансу у взаєминах з Азербайджаном і 

Вірменією Росія 20 серпня 1997 року уклала Договір про дружбу, 

співробітництво і взаємну допомогу з Республікою Вірменія [9]. Також 

Москва продовжувала постачання зброї до Вірменії, що спричинило чергове 

погіршення відносин з Азербайджаном. У відповідь на офіційний протест 

Баку Міністерство оборони Росії стверджувало, що здійснювало заміну 

застарілих типів авіаційної техніки і комплексів протиповітряної оборони 

(ППО) на більш сучасні, для ліквідації дисбалансу у цій сфері між Вірменією 

й Азербайджаном згідно з Ташкентською домовленістю про розподіл воєнної 

техніки між членами СНД. Постачання техніки й озброєнь Вірменії 

диктувалось потребою відновлення паритету сторін, оскільки Азербайджан, 

на думку російського оборонного відомства, за всіма видами озброєнь і 

воєнної техніки, мав значну перевагу над Вірменією, що «підтверджувалось 

офіційними даними, наданими обома республіками у додатку до Договору 

про звичайні озброєння в Європі» [80, с. 317].  
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Відновлення тиску Росії на держави пострадянського простору 

спричинило створення 10 жовтня 1997 р. у Страсбурзі Азербайджаном, 

Україною, Грузією та Молдовою міждержавного політико-консультативного 

форуму, який за першими літерами держав-учасниць отримав назву ГУАМ. 

Його діяльність була спрямована на об’єднання зусиль чотирьох 

пострадянських держав насамперед у розв’язанні проблем сепаратизму і 

створення мережі трубопроводів для транспортування енергоносіїв з 

каспійського регіону на світові ринки.  

Лише тоді в Кремлі стали усвідомлювати, що подальше охолодження 

стосунків з Азербайджаном ускладнює розв’язання чеченського питання, 

провокує його прозахідну орієнтацію і послаблює політичний вплив Москви 

на Південному Кавказі. Щоб повернути прихильність Баку Росія намагалася 

скористатися проблемою Нагірного Карабаху, зокрема підвищенням свого 

статусу у складі Мінської групи ОБСЄ. Як відомо, у 1997 р. в результаті 

інтенсивних консультацій діючий голова ОБСЄ визначив Францію, Росію і 

США співголовами Мінської конференції з урегулювання проблеми 

Нагірного Карабаху. Влітку 1997 р. співголови Мінської групи ОБСЄ 

запропонували взяти за основу для подальших переговорів пакетний варіант 

врегулювання конфлікту, яким передбачався відхід нагірно-карабаських 

збройних сил до територіальних кордонів автономії та повернення Нагірному 

Карабаху адміністративного статусу 1988 р. Реалізація плану передбачалась у 

два етапи: на першому етапі передбачалось виведення військ з окупованої 

території і повернення біженців, зняття економічної блокади і розгортання 

міжнародних миротворчих сил в Нагірному Карабасі, на другому – 

вироблення статусу Нагірно-Карабахської Республіки. 

Цей план цілковито підтримав Азербайджан і, з окремими 

застереженнями, офіційний Єреван (тодішній президент Вірменії Л.Тер-

Петросян пішов проти позиції вірмен Карабаху, що виступали проти будь-

якого плану врегулювання конфлікту). Л. Тер-Петросян хотів миру з 
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Азербайджаном для покращення економічного стану Вірменії, заблокованої 

Туреччиною і Азербайджаном, але наразився на непримиренну опозицію 

прем’єр-міністра Р. Кочаряна і міністрів оборони та внутрішніх справ, які 

кваліфікували таку позицію як капітулянтську. За офіційною версією 

Вірменія відхилила план поетапного врегулювання конфлікту через 

відсутність правових гарантій для етнічних вірмен, які мали б повернутися 

під юрисдикцію Азербайджану. Радикальні політичні сили НКР, Вірменії та 

впливової вірменської діаспори розгорнули кампанію жорсткої критики 

цього варіанту, внаслідок чого 3 березня 1998 р. перший президент Вірменії 

Л.Тер-Петросян пішов у відставку, а до влади прийшов екс-президент НКР 

Роберт Кочарян – активний прихильник відокремлення Нагірного Карабаху 

від Азербайджану. 

У листопаді 1998 р. Мінська група ОБСЄ відмовилась від поетапного 

плану і висунула план «спільної держави» Азербайджану і НКР, не 

оголосивши однак, чи будуть два державних утворення мати однаковий 

статус, як того вимагала НКР. Цей план (як і аналогічні пропозиції з 

урегулювання в Придністров’ї та Абхазії) виробили міністр закордонних 

справ Росії Є.Примаков та його заступник Б.Пастухов. На думку аналітиків 

Джеймстаунського фонду, план, в основі якого - ідея спільних держав, лише 

заганяв проблему вглиб, відсував вирішення конфліктів і максимізував вплив 

Росії як арбітра між учасниками конфлікту [107, с. 125].  

Крім того, цей план означав відступ ОБСЄ від своїх ліссабонських 

принципів, що допускали лише автономію НКР у складі Азербайджану. 

Вірменія, звісно, одразу ж погодилась з таким планом, адже він передбачає 

переговори між Азербайджаном і НКР як рівноправних партнерів і не 

висуває попередніх умов на кшталт виведення військ з окупованих територій. 

План «спільної держави», фактично, «заморозив» конфлікт, адже принцип 

територіальної цілісності поступався тепер принципу права нації на 
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самовизначення. План «спільної держави» Азербайджану і НКР відхилила 

вже азербайджанська сторона. 

Натомість Єреван так само категорично виступив проти 

запропонованого США другого варіанту «плану Гобла», що передбачав 

обмін територіями. В основі модернізованого плану П. Гобла - ідея 

встановлення безпосереднього географічного зв’язку між Вірменією і 

Нагірним Карабахом, з одного боку, і Азербайджаном та Нахічеванню – з 

іншого. На відміну від плану «Гобл-1» новий план П. Гобла не передбачав 

ліквідації кордону Вірменії з Іраном і не допускав територіального 

стикування Туреччини і Азербайджану. Натомість план «Гобл-2» пропонував 

обмін південної частини Вірменії (район Мегрі) на західну частину 

Нахічеванської автономії, на ділянці, де вона має 9-кілометровий кордон з 

Туреччиною. При цьому: НКР разом з Лачинським коридором стають 

частиною Вірменії або здобувають незалежність; вірменсько-турецький 

кордон розблоковується на всій його довжині; вирішується питання 

з’єднання Нахічевані з Азербайджаном; кордон між Вірменією та Іраном 

зберігається, хоч і переноситься трохи на північ [237]. 

Для США варіант обміну територіями є найбільш прийнятним, 

оскільки територіальне зближення по лінії Азербайджан-Нахічевань-

Туреччина означає ліквідацію сухопутного кордону між Вірменією та 

Іраном. Баку розглядає перспективу обміну «географічними коридорами» 

між Вірменією та Азербайджаном (із Нагірним Карабахом і Нахічеванню) як 

можливість досягти найбільшого успіху. Росія ж підтримує Вірменію, яка 

прагне до збереження офіційно існуючого державного кордону. 

Про неприйняття Вірменією «плану Гобла» після зміни влади у 

Вірменії навесні 1998 р. офіційно заявили другий президент Вірменії 

Р. Кочарян та керівники всіх парламентських фракцій і груп парламенту 

Вірменії, мотивуючи його відхилення порушенням територіальної цілісності 

республіки у разі його реалізації. Відтоді переговорний процес зайшов у 
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глухий кут, оскільки жодна із сторін не бажає йти на будь-які принципові 

поступки. 

Тим часом Кремль почав пошук інших механізмів поліпшення відносин 

з Баку, усвідомлюючи, що швидкого розв’язання карабаської проблеми 

очікувати не слід. Насправді Москва була готова сприяти остаточному 

врегулюванню конфлікту тільки після того, як закріпиться на Каспії. 

Офіційний Баку також вважав, що Росія має сприяти мирному розв’язанню 

вірменсько-азербайджанського конфлікту, рахуючись з національними 

інтересами і територіальною цілісністю АР й пов'язував прагнення Кремля до 

зближення з Азербайджаном зі складною ситуацією навколо Чечні. 

Президент Г.Алієв наголосив навіть на тому, що Росія, на відміну від інших 

країн-учасниць Мінської групи ОБСЄ, має більше прав на розв’язання 

проблеми Нагірного Карабаху [80, с. 312]. Не маючи ілюзій щодо повернення 

території Нагірного Карабаху, Баку розраховував на сприяння Москви у 

поверненні частини окупованих Вірменією семи азербайджанських районів. 

Однак реального російсько-азербайджанського зближення на основі 

врегулювання карабаської проблеми не відбулось. 

1999 р. позначився новими ускладненнями в російсько-

азербайджанських відносинах через розміщення Москвою на воєнній базі в 

Гюмрі (Вірменія) дивізіону зенітно-ракетного комплексу ПВО сухопутних 

військ з найпотужнішими у світі зенітними ракетами – С-300 В, здатними 

збивати не лише літаки і гелікоптери, а й нестратегічні балістичні 

оперативно-тактичні та крилаті ракети дальністю до 200 км і висотою 

польоту до 30 км. Крім того, Росія передала Вірменії зброї на загальну суму 1 

млрд дол. США [80, с. 317]. У відповідь, у квітні 1999 р. Азербайджан 

вийшов з ДКБ. У Баку вважали, що військовий блок СНД довів свою 

неефективність під час конфлікту в Нагірному Карабасі, проігнорувавши 

воєнне протистояння між державами, що входять до його складу, а тому не 

варто брати в ньому участь [198]. На противагу планам створення «сил 
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колективної безпеки» країн СНД Азербайджан ініціював створення 

миротворчого батальйону ГУАМ, виявивши готовність взяти на себе основні 

витрати по утриманню батальйону, якщо він буде розміщений на його 

території, поблизу кордонів з Нагірним Карабахом. Ідею Баку підтримали в 

Києві [86]. 

Створенням ГУАМ (ГУУАМ) і його ініціативами у сфері безпеки 

південно-кавказькому регіоні викликали неабияке занепокоєння в Москві і 

Єревані, наслідком чого стало укладення угод Вірменії про військовий союз з 

росією і союзною їй Республікою Білорусь. У зв’язку з чим, офіційний Баку 

вже вкотре наголосив, що досягнення стабільності в регіоні Південного 

Кавказу можливе лише за відсутності іноземних збройних сил, в тому числі й 

російських. Виступаючи на прес-конференції 14 лютого 2000 р., під час 

візиту до США, президент Азербайджану Г. Алієв висловив занепокоєння з 

приводу укладання Єреваном військових союзів з Москвою та Мінськом, що 

може призвести до «мілітаризації Південного Кавказу» [107, с. 133]. 

Вважаючи, що проект ГУУАМ є проамериканським, і таким, що сприяє 

посиланню позицій США і НАТО в регіоні Південного Кавказу, Москва 

ініціювала створення міждержавної організації «Кавказька четвірка» у складі 

Росії, Азербайджану, Вірменії і Грузії, про що було оголошено 20 червня 

2000 р. на московській зустрічі глав кавказьких держав. Ні для кого не було 

таємницею, що цей проект був лише стратегічною короткостроковою метою 

Москви. Розширення співробітництва у форматі «Кавказької четвірки», 

вважали в Кремлі, обов’язково вплине на характер і темпи розвитку 

співробітництва в межах ГУУАМ. У цьому контексті слід розглядати й усі 

наступні кроки Москви, спрямовані на пожвавлення російсько-

азербайджанського діалогу на початку ХХІ ст.   

У січні 2001 р. В.Путін здійснив свій перший візит до столиці 

Азербайджану, в ході якого була підписана Бакинська декларація, в якій 

Москва і Баку виступили за політичне розв’язання нагірно-карабаського 
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конфлікту на основі відповідних резолюцій РБ ООН і рішень ОБСЄ
 
[2]. Під 

час візиту до Москви у січні 2002 р. Г. Алієв підписав з В. Путіним угоду про 

передачу Росії в оренду на 10 років Габалінської радіолокаційної станції 

(РЛС), а також про статус, принципи і умови її використання [179]. 

Згідно з угодою Габалінська РЛС отримала статус інформаційно-

аналітичного центру і була визнана власністю Азербайджану, а її рухоме 

майно – власністю Росії. Експлуатація станції повинна здійснюватися 

російською стороною тільки в інформаційно-аналітичних цілях, які 

становлять взаємний інтерес. Москва зобов’язалась не спрямовувати роботу 

станції прямо чи опосередковано проти суверенітету та інтересів безпеки 

Азербайджану. Згідно договору 2002 р. РЛС була передана Росії в оренду на 

10 років, зі щорічною платнею у розмірі 7 млн дол. США. Крім того, Росія 

зобов’язалась відшкодувати Азербайджану затрати у розмірі 31 млн дол., 

пов’язані з експлуатацією станції з 4 липня 1997 р. до 31 грудня 2001 р. [249]. 

Також Росія зобов’язалась матеріально і технічно сприяти модернізації сил 

протиповітряної оборони Азербайджану. У договорі підкреслюється, що 

азербайджанська сторона може забезпечуватися вихідною інформацією 

інформаційно-інформаційного центру Габалінської РЛС згідно окремої 

домовленості [249]. Таким чином, підписаний у Москві договір 2002 р. 

зафіксував військову присутність Росії в Азербайджані, чим викликав 

протести азербайджанської опозиції та невдоволення Туреччини і США. 

Отже, аналіз основних подій в азербайджансько-російських відносинах 

у 1990 – х - на початку 2000-х років на тлі окремих ключових подій 

вірменсько-російських відносин стратегічного партнерства, дозволяє нам 

дійти висновку про незмінність позиції Росії в питанні врегулювання 

нагірно-карабаського конфлікту. Події вищезазначеного і наступного за ним 

періоду показали, що Росія лише вдає зацікавленість у врегулюванні 

конфлікту, взявши за основу стратегічну лінію підтримки позицій обох країн-
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учасниць нагірно-карабахського конфлікту, що, як відомо, сприяє його ще 

тривалішому «заморожуванню». 

Щодо США, то вони після підписання «контракту століття» у 1994 р. і 

введення у 2006 р. в експлуатацію нафтопроводу Баку – Тбілісі – Джейхан, 

зацікавлені в політичній стабільності на Південному Кавказі і вважають, що 

взаємоприйнятне рішення проблеми мають знайти президенти Азербайджану 

і Вірменії при можливому підключенні до двостороннього діалогу керівника 

Нагірного Карабаху.  

Зацікавлена у врегулюванні нагірно-карабаського конфлікту й провідна 

країна ГУАМ – Україна. Як потенційнийному споживачеві та країні-

транзитору каспійских енергоресурсів Україні життєво важливим є її 

підключення до регіональних програм розбудови оптимальних транспортних 

маршрутів для споживання і транспортування ресурсів за межі регіону. Під 

час неформальної зустрічі керівників країн – членів СНД в Ялті у серпені 

2000 р. відбулися, зокрема, переговори Президента України Л.Кучми, 

Президента Азербайджану Г. Алієва та Президента Вірменії Р. Кочаряна, на 

яких, серед інших, порушувалось і питання щодо шляхів врегулювання 

Карабаського конфлікту. Це свідчить про посилення уваги офіційного Києва 

до цього болючого питання та про її прагнення більш інтенсивно включитися 

в процес пошуків взаємоприйнятного для усіх сторін варіанту його 

вирішення.  

Українська позиція з карабаського врегулювання спирається на 

відповідні документи ОБСЄ. Україна дотримується принципу територіальної 

цілісності Азербайджану, але наполягає і на дотриманні прав етнічних 

меншин на його території, зокрема – вірменської в межах Нагірно-

Карабаської автономії, статус якої має визначитися за погодженням усіх 

сторін конфлікту. Участь України у врегулюванні конфлікту насамперед має 

визначитися переговорами зі своїм стратегічним партнером – 

Азербайджаном, але також і за умов доброї волі Вірменії, що взяла на себе 



116 

 

значний тягар обов’язків щодо надання військової та економічно-фінансової 

допомоги самопроголошеній НКР. Ігноруючи рішення міжнародних 

інститутів безпеки, Вірменія, таким чином, опинилася у стані відносної 

ізоляції від країн регіону, що не сприяє її економічному розвитку та 

створенню системи регіональної стабільності. Більше того, на невизначений 

термін загальмовано включення Вірменії в систему світової економіки 

шляхом її участі в масштабних міжнародних економічних і транспортних 

проектах. 

На поліпшення ситуації не вплинула і певна активізація економічного 

співробітництва Вірменії з Іраном, щодо якого діють санкції США. Від свого 

стратегічного партнера – Росії, Вірменія надто віддалена і фактично не має з 

нею прямих шляхів сполучення. В пошуках виходу з ізоляції Єреван значно 

розширив спектр дипломатичних контактів, як в рамках двосторонніх 

відносин з Вашингтоном і Парижем, так і у відносинах з міжнародними 

європейськими організаціями, насамперед з Європейським Союзом і Радою 

Європи. У Вірменії розуміють, що досягнення миру відкриє кордони з 

Туреччиною та Азербайджаном, а це дасть можливість Вірменії взяти участь 

у вигідних транспортно-енергетичних проектах, проте наполягають на 

своєму. 

Влада самопроголошеної НКР фактично ізольована від участі у 

переговорному процесі, а її інтереси на міжнародній арені представляє уряд 

Вірменії. При цьому НКР дотримується позиції, згідно з якою угода з 

врегулювання конфлікту може бути досягнута тільки в рамках 

загальнорегіональної системи безпеки, до того ж за участю усіх країн 

регіону. Так, у відповідь на пропозиції президента Азербайджану Г. Алієва 

щодо підписання Пакту безпеки і співробітництва на Південному Кавказі та 

його вірменського колеги Р. Кочаряна щодо створення загальнокавказької 

регіональної системи безпеки, влада НКР заявила про можливість підписання 

Пакту лише за умови всеосяжної мирної угоди. У Степанакерті вважають 
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неможливим створення системи регіональної безпеки без залучення до неї 

Нагірного Карабаху та Ірану як складових військово-політичного балансу в 

регіоні. Зокрема, керівник МЗС НКР заявляв, що НКР ніколи не відмовиться 

від наявності власних збройних сил з огляду на необхідність захищати власні 

інтереси в регіоні. Крім того, влада Степанакерта вважає за необхідне значно 

активізувати відносини з РФ і домогтися участі представників Карабаху у 

вірменсько-азербайджанських переговорах з мирного врегулювання. 

Азербайджан доби президентства Ільгама Алієва – сина Гейдара 

Алієва, що прийшов до влади в жовтні 2003 р., як і раніше, дотримується 

позиції збереження територіальної цілісності країни в кордонах 1988 р., але 

не проти надати Нагірному Карабаху широкі права автономії. Водночас 

тривала антивірменська політика, яка проводилася офіційним Баку, створила 

ситуацію, за якою Нагірний Карабах психологічно не готовий на будь-які 

поступки.  

Активна роль на переговорах щодо врегулювання нагірно-карабаського 

конфлікту Росії дещо нівелюється чинником її стратегічного партнерства з 

Вірменією і тим, що обидві країни, як учасники ОДКБ, є військовими 

союзниками: у вірменському місті Гюмрі розквартировано близько 20 тис. 

військовослужбовців 4-ї армії РФ. Водночас Росія активно співпрацює з 

офіційним Баку в питанні переозброєння Збройних сил Азербайджану, 

продаючи останньому озброєння і бойову техніку. Така політика Кремля має 

на меті посилення впливу Росії на Кавказі. Адже Росія має свої особливі 

інтереси в Транскавказькому регіоні, які полягають у тому, щоб зберегти 

політичне, економічне та військове домінування в Закавказзі, максимально 

узгодити зовнішню політику закавказьких держав з інтересами Росії і не 

допустити посилення в цьому регіоні ролі третіх країн (передусім США, 

Туреччини та країн Заходу).  

Росія намагається підходити до карабаського врегулювання у більш 

широкому геополітичному контексті, пов’язуючи його із загальними 
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процесами, що відбуваються на Північному Кавказі та в СНД. Так, за 

оцінками аналітиків російського Інституту Європи, метою Росії є не стільки 

напрям та маршрут експортних нафтопроводів, скільки сама нафта 

(конкурентна російській) як незалежне фінансове джерело для 

Азербайджану, Казахстану і Туркменістану. Саме тому Москва активно 

підтримувала позицію Вірменії щодо відхилення «плану Гобла», що 

передбачає обмін територіями, оскільки перехід південної частини Вірменії 

під юрисдикцію Азербайджану або під контроль міжнародних миротворчих 

сил остаточно закриває для Росії вихід до регіонів Південного Кавказу та 

Середнього Сходу.  

Для посилення своєї ролі як головного посередника у нагірно-

карабаському врегулюванні Росія активно використовує і статус країни-

співголови Мінської групи ОБСЄ, і можливість впливати на сторони 

конфлікту під час тристоронніх зустрічей з президентами Вірменії і 

Азербайджану, що проводяться під час самітів голів держав СНД. Так, 

наприклад, 8 жовтня 2009 р. в Кишиневі відбулася п'ята зустріч президентів 

Вірменії та Азербайджану за участю співголів Мінської групи. Наступного 

дня там же, під час саміту голів держав СНД, була проведена тристороння 

зустріч президентів Азербайджану, Вірменії та Росії, під час якої президент 

Росії Д. Медведєв підтвердив принципові підходи Росії у питанні Нагірного 

Карабаху, викладені на тристоронній зустрічі президентів Росії, Вірменії і 

Азербайджану 2 листопада 2008 р. [239]. Їх суть зводиться до наступного: 

«Росія виступає проти нав’язування учасникам конфлікту будь-яких рецептів 

ззовні і виходить з того, що головна відповідальність за остаточний вибір 

повинна лежати на самих азербайджанцях і вірменах; Росія була б готова 

підтримати такий варіант вирішення проблеми, який влаштує усі залучені 

сторони, а в разі досягнення компромісної домовленості - виступити 

гарантом врегулювання; життєздатним буде таке рішення проблеми, яке 

дозволить повернути стабільність і спокій у Закавказзі, а в постконфліктний 
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період - допоможе зберегти історично сформований там геополітичний 

баланс сил, й не призведе до перетворення регіону на арену міжнародного 

політичного і військового суперництва» [124]. 

Особливо активним на Південному Кавказі Кремль став після успішної 

військової операції «з примусу до миру» Грузії у серпні 2008 р. в Південній 

Осетії. Локальна перемога і фактична згода США і ЄС на виконання Росією 

жандармських функцій на просторі СНД лише зміцнили Кремль у його 

прагненні стати єдиним миротворцем і гарантом врегулювання конфлікту в 

Нагірному Карабасі. Яка мета подібних дій Кремля?  

По-перше, росіяни не проти увійти до окупованих вірменськими 

силами семи районів так званої «зони безпеки» як миротворці і гаранти 

мирного процесу врегулювання, тим самим, посиливши свою військову і 

політичну присутність на Південному Кавказі. За таких обставин російські 

війська виступатимуть міжнародним гарантом можливих домовленостей. 

Про те, що Москва готова стати гарантом виконання мирних домовленостей 

сторін заявляв її представник на переговорах з питання Нагірного Карабаху 

ще у 2001 році [124]. У разі, якщо російські військові, за згодою сторін 

конфлікту, увійдуть до буферної зони між Карабахом і Азербайджаном, це 

означатиме перемогу російської геополітики у Закавказзі.  

Російські експерти вважають, що врегулювання карабаського 

конфлікту за російським сценарієм можливе й у разі реалізації російсько-

турецької домовленості про розподіл сфер впливу у карабаському питанні. Її 

суть полягає у тому, що Анкара впливає на Баку з тим, щоб останній 

погодився на визначення статусу НКР шляхом проведення нового 

референдуму у самопроголошеній республіці, натомість Москва має 

переконати Єреван у необхідності відведення вірменських сил з семи районів 

[291]. 

Таким чином, реалізація плану Кремля передбачає роз’єднання 

конфліктуючих сторін, початок процесу відведення військ і повернення 
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територій та біженців з трьох сторін. Головне ж - Азербайджан має визнати 

право Нагірного Карабаху на самовизначення. Проте саме в останньому 

пункті плану міститься найбільша його вада, адже досі офіційний Баку 

відкидав принцип самовизначення народу пропонуючи як юридичну підставу 

для врегулювання конфлікту міжнародно-визнаний принцип територіальної 

цілісності держави. Щоправда російські апологети плану карабаського 

врегулювання вважають, що принципова позиція Азербайджану може 

змінитися у разі вступу останнього до Євразійського союзу. В ньому, як вони 

вважають, знайдеться місце і «самопроголошеним» республікам на кшталт 

НКР [291]. 

В можливість такого варіанту вирішення конфлікту вірить, наприклад, 

депутат Державної думи РФ другого скликання А. Подберьозкін, який 

вважає, що «реалізація Євразійського Союзу відкриє шлях до реального і 

швидкого врегулювання карабахського конфлікту на взаємоприйнятних для 

ворогуючих сторін умовах» [291]. А ще він вважає, що Євразійський союз є 

оптимальним вирішенням всіх міжнаціональних конфліктів і територіальних 

суперечок на пострадянському просторі, позаяк між країнами Євразійського 

союзу не буде митних бар'єрів, кордонів, віз, буде єдиний економічний 

простір. У такому форматі відпадуть підстави для конфлікту між 

Азербайджаном і Вірменією [291]. 

Втім реалії сьогодення, а особливо 20-літня історія переговорного 

процесу навколо Нагірного Карабаху, не дають підстав для оптимізму. Адже 

в останні роки в Баку все настійливіше наголошують, що у разі відсутності 

результатів на переговорах Азербайджан готовий повернути окуповані 

території військовими засобами. У відповідь на заяви азербайджанських 

політиків  президент Вірменії С. Саргсян заявив, що у разі військової агресії з 

боку Азербайджану, Вірменія визнає незалежність НКР, маючи на увазі на 

прецедент визнання Росією самопроголошених грузинських республік 

Абхазії і Південної Осетії.   
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Цього, однак, не сталося, натомість 2 листопада 2008 р. в резиденції 

російського президента «Маєндорф» президентами Азербайджану, Вірменії і 

РФ було підписано декларацію щодо врегулювання Карабахського конфлікту 

[229]. Декларація фіксує зобов’язання, що нагірно-карабахський конфлікт 

буде вирішуватися політичними засобами. Багато експертів саме в цьому 

бачать її важливість для врегулювання «замороженого» конфлікту. Інші 

пункти документа викликають у політиків і експертів із країн, які беруть 

участь у конфлікті, більш стриману оцінку. 

Карабахців, наприклад, не влаштувало, що під цим документом немає 

підпису представника Нагірно-Карабахської Республіки. Крім того, в Єревані 

і Степанакерті багатьох насторожило посилання на так звані «мадридські 

принципи», розроблені Міжнародною кризовою групою восени 2007 року, 

що передбачають звільнення вірменською стороною захоплених районів 

навколо Нагірного Карабаху, поновлення транспортного сполучення між 

країнами, початок процесу повернення азербайджанських біженців, після 

чого в невизнаній республіці повинен відбутися референдум з визначення її 

статусу. У Баку ж зауважили, що в Маєндорфській декларації «мадридські 

принципи» згадуються лише побічно і відсутнє посилання на принцип 

територіальної цілісності Азербайджану. 

Попри песимістичні оцінки експертів щодо перспектив вирішення 

проблеми невизнаної республіки, після того як Азербайджан, Вірменію і 

Нагірний Карабах відвідали співголови Мінської групи ОБСЄ, у регіоні 

заговорили про нову угоду з нагірно-карабаського конфлікту, яка повинна 

буде відбивати інтереси як Баку, так і Єревана. При цьому дипломати 

одностайні в тому, що вирішення проблеми повинно початися із 

забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, і тільки після цього 

можуть обговорюватися інші питання. Примітно, що після підписання 

Майндорфської декларації у Вірменії знову відновилися чутки про 

підготовку якогось «таємного протоколу, що зобов’язує вірменську сторону». 
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За словами тодішнього американського співголови Мінської групи ОБСЄ М. 

Брайза, це абсолютно не відповідає дійсності [154].  

Своєю чергою, колишній співголова Мінської групи ОБСЄ від РФ Ю. 

Мерзляков вважає, що сторони поки перебувають на попередньому етапі 

формування мирного договору. «Наше завдання - знайти рішення, яке 

влаштує всі сторони, які беруть участь у конфлікті. Не раз говорилося, що 

процес врегулювання конфлікту доволі тривалий. З 1992 року він проходив 

цілу низку етапів, оскільки за основу бралися різноманітні варіанти. На 

нинішньому етапі це варіант, якого раніше не було. Оскільки процес 

урегулювання тривалий, згода сторін із базовими принципами врегулювання 

ще не означає вироблення мирної угоди» [154].  

Про те, що врегулювання конфлікту – справа віддаленої перспективи, 

засвідчили і події 2010 року, коли Вірменія і Росія пролонгували договір про 

перебування російської військової бази у вірменському Гюмрі – наявність 

якої, на думку Єревана, є гарантією від азербайджанського вторгнення. Того 

ж 2010 р. Азербайджан уклав договір про стратегічну співпрацю з 

Туреччиною, що передбачає військову допомогу Азербайджану у разі війни. 

У відповідь на це, на саміті ОБСЄ в Астані 2 грудня 2010 р. президент 

Вірменії заявив, що якщо Азербайджан почне війну, то Вірменії не 

залишиться нічого іншого, як визнати незалежність Нагірного Карабаху і 

забезпечити його безпеку [168]. 

Позаяк переговори знову увійшли в пасивну стадію, учасники 

конфлікту спрямували свої сподівання на вплив зовнішніх чинників, 

передусім - російський. Росія, що зайняла активну позицію у вірменсько-

азербайджанському мирному процесі, намагається таким чином переконати 

Захід, що Кремль має в своєму розпорядженні достатньо великий потенціал, 

щоб нав’язати дипломатичне вирішення сторонам, або, принаймні, бути 

гідним довіри посередником.  
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Останнім часом Москва досягла помітного успіху у зміцненні зв’язків і 

з Єреваном, і з Баку, і Захід поступово поступається місцем російському 

економічному, військовому й політичному просуванню в цьому регіоні, що 

відбилося і в тексті військового договору 2010 р. Росії з Вірменією, і в 

зростаючих енергетичних зв’язках Кремля з офіційним Баку. Москва 

намагається встановити нову рівновагу відносин у трикутнику Вірменія-

Росія-Азербайджан, і всі останні дипломатичні кроки Кремля були націлені 

на підтримку геополітичної рівноваги в цьому понівеченому конфліктом 

регіоні.  

Повернення впливу Росії в цьому регіоні стало насамперед результатом 

відсторонення від участі у вирішенні проблем Південного Кавказу інших 

міжнародних гравців, або, щонайменше, систематичного послаблення їх 

позицій. Обережна зовнішня політика адміністрації Б. Обами серйозно 

послабила стратегічні цілі США на Південному Кавказі. Нездатність 

Вашингтона виробити послідовний погляд на те, яким чином цей регіон 

вписується в більш широку стратегію США, призвела до того, що роль 

Америки все більшою мірою визначається крізь призму Росії. Відсутність у 

США конструктивного рішення для врегулювання затяжного конфлікту в 

Нагірному Карабасі, не тільки виявляє низький рівень американської участі у 

справах цього вибухонебезпечного регіону, але й ставить під питання 

здатність США бути активною фігурою у складі Мінської групи ОБСЄ.  

Політиці Євросоюзу з вирішення нагірно-карабаського конфлікту теж 

бракує далекоглядного і принципового підходу. Брюссель практично не 

задіяний у врегулюванні конфлікту і тому не володіє необхідними 

інструментами для участі в процесі мирного врегулювання, пропонуючи 

лише свою допомогу в побудові довіри. Подібна ситуація суттєво обмежує 

вплив Євросоюзу в цьому регіоні і перешкоджає здатності Брюсселя 

виробляти конструктивну політику щодо врегулювання «заморожених» 

конфліктів. Як результат, відсутність загальної та інтегрованої стратегії може 
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в найближчому майбутньому привести до відходу сил Заходу з Південного 

Кавказу й втрати позицій на користь Росії.  

Отже, йдеться про те, що Росія практично зберігає за собою монополію 

в процесі мирного врегулювання конфлікту між Вірменією та 

Азербайджаном, роль, від якої ОБСЄ фактично відмовилася. Керуючи ходом 

переговорів, Кремль намагається зміцнити російську «сферу впливу» і 

привести до дезінтеграції в цьому регіоні євроатлантичних угод про безпеку. 

Неуспіх місії ОБСЄ в Нагірному Карабасі не тільки підтверджує, що Захід 

фактично позбавлений можливості впливати на події в південно-кавказькому 

регіоні, але й демонструє його нездатність вибудувати міжнародну підтримку 

своїм ініціативам і заходам на відміну від подібних російських ініціатив.  

Тим часом, активна посередницька місія Москви викликає посилені 

роздуми з приводу того, чи зацікавлена Росія в остаточному вирішенні 

нагірно-карабаського конфлікту. Якщо точніше, питання звучить так: чи хоче 

Росія швидкого вирішення цього конфлікту? «Дуже малоймовірно, - вважає 

азербайджанський дослідник Е. Нурієв, - щоб російські мирні переговори 

привели до ефективного розв’язання кризи в найближчому майбутньому. 

Щоб утримати цей регіон в орбіті свого впливу, Росії потрібно лише 

зберігати на Південному Кавказі наявну ситуацію. Це означає, що Росія 

зацікавлена в одному - у збереженні «керованої нестабільності» в регіоні» 

[211].  

В цілому, вважає Е. Нурієв, «роль Росії у знаходженні остаточного 

рішення Нагірно-Карабаської кризи надзвичайно істотна. Немає сумнівів у 

тому, що саме Кремль тримає в своїх руках ключ до вірменсько-

азербайджанської проблеми. Росія має можливості покласти край цьому 

затяжному територіальному конфлікту і допомогти двом націям досягти 

примирення. Проте Москва, схоже, вичікує моменту, коли на Південному 

Кавказі створиться нова, політично вигідна ситуація, відповідна стратегічним 

інтересам Росії. Поки цього не відбудеться, гра буде продовжуватися і кінця 
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їй видно не буде. Західні демократії, безумовно, не зовсім безпорадні в тому, 

щоб змінити поведінку Росії на задньому дворі Європи. США і ЄС повинні 

зрозуміти, що їх готовність йти на жертви не залишиться без наслідків у 

цьому стратегічно важливому районі. Більш того, якщо західні гравці 

продовжать свою політику потурання Росії і будуть спокійно спостерігати за 

тим, як в ході досягнення мирного врегулювання шириться російський 

економічний, військовий і політичний вплив в Нагірному Карабасі, вони 

ризикують програшем у великій геополітичній грі» [211].  

Кремль, як зазначає завідувач відділу проблем міжнаціональних 

відносин Інституту політичного й військового аналізу РФ С. Маркедонов,  не 

ініціюватиме прискорення процесу карабаського врегулювання, позаяк у 

Карабаському конфлікті в РФ немає «контрольного пакета» [185]. В 

Нагірному Карабасі наразі немає активного військового протистояння, а 

майже 200-кілометрова лінія фронту робить азербайджанський бліцкриг 

неможливим. Саме це й унеможливлює поновлення війни. 

Отже, попри понад 20-річні спроби міжнародних акторів знайти 

прийнятний для усіх сторін конфлікту варіант примирення, реальними 

важелями впливу володіє лише Російська Федерація, яка, втім, не заперечує 

роль інших держав-посередників нагірно-карабахського врегулювання. Про 

це йдеться, зокрема, в Концепції зовнішньої політики РФ від 12 лютого 2013 

р., де Кремль береться «сприяти врегулюванню нагірно-карабахського 

конфлікту при взаємодії з іншими державами – співголовами Мінської групи 

ОБСЄ… на основі принципів, викладених у спільних заявах президентів 

Росії, США і Франції» у 2009-2011 роках [13]. І все ж, основні сподівання у 

врегулюванні нагірно-карабахського конфлікту, як показує аналіз 

висловлювань наближених до Кремля політичних експертів, російська влада 

пов’язує не зі своєю роллю співголови Мінської групи ОБСЄ, а зі створенням 

Євразійського економічного союзу колишніх радянських республік під 

егідою Москви. 
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Висновки до 3 розділу 

Таким чином, міжетнічне протистояння в Нагірному Карабасі стало 

наслідком довільного поділу території між Азербайджаном та Вірменією 

радянською владою у 1920-ті рр. З часу поновлення конфлікту в останній 

період існування СРСР нагірно-карабаський конфлікт пройшов дві основні 

стадії свого розвитку: перша - стадія конфронтації між керівництвом НКАО, 

підтримуваного Вірменською РСР, і Азербайджанської РСР з соціально-

економічних, мовних і національно-культурних питань; друга - стадія 

поширення конфлікту на всю територію Азербайджанської та Вірменської 

РСР, його переростання в суспільно-політичну кризу, в якій кожна сторона 

конфлікту прагне довести своє «історичне» право на територію Нагірного 

Карабаху. Розпад Радянського Союзу сприяв початку збройної фази 

конфлікту, що тривала з кінця 1991 р. до початку 1994 р. і призвела до 

поразки Азербайджану і втрати ним не лише Нагірного Карабаху, а й шести 

районів республіки. Укладення у 1994 р. перемир’я між конфліктуючими 

сторонами започаткувало новий етап розвитку нагірно-карабаського 

конфлікту – існування його у «замороженому» стані.  

Протягом понад 20 років із часу підписання домовленості про 

припинення бойових дій в Нагірному Карабасі, за сприяння міжнародних 

посередників (Мінська група ОБСЄ), відбувається процес пошуку 

компромісу між конфліктуючими сторонами та прийнятного для них 

варіанту врегулювання конфлікту. Провідну роль у процесі врегулювання 

прагне відігравати Російська Федерація – країна, що має статус співголови 

Мінської групи ОБСЄ. Кремль, що має можливості покласти край цьому 

затяжному територіальному конфлікту і допомогти двом націям досягти 

примирення, зайняв наразі вичікувальну позицію, сподіваючись на 

ослаблення інтересу Заходу до регіону Південного Кавказу, що, відповідно, 

змусить сторони конфлікту врахувати інтереси Росії в регіоні, головним з 
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яких залишається повний контроль за процесами на терені Південного 

Кавказу. Наразі ж Москва посилено озброює Азербайджан і Вірменію - 

основних учасників конфлікту в Нагірному Карабасі.    
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РОЗДІЛ 4. 

ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО КОНФЛІКТІВ В 

АБХАЗЬКОМУ І ПІВДЕННО-ОСЕТИНСЬКОМУ РЕГІОНАХ ГРУЗІЇ 

 

4.1. Політика Російської Федерації в грузинсько-абхазькому 

конфлікті.  

Понад двадцять років тому на хвилі розпаду СРСР, що 

супроводжувався активізацією національно-визвольних рухів пригноблених 

комуністичною імперією народів, на теренах Грузинської РСР було 

проголошено Абхазьку і  Південно-Осетинську радянські республіки у складі 

СРСР. Попри розпад Радянського Союзу вони не стали повноцінними 

суб’єктами міжнародного права, проте їх існування стало загрозою 

територіальній цілісності незалежної Грузії і об’єктом впливу Російської 

Федерації, яка, спровокувавши війну з Грузією у серпні 2008 року, 

використала її наслідки як привід до міжнародного визнання сепаратистських 

грузинських анклавів. Відтак функціонування самопроголошених Абхазії і 

Південної Осетії стало викликом системі міжнародного права і основам 

світового порядку,  перетворившись на актуальну міжнародну проблему. В 

чому суть цієї проблеми? Позаяк відповідь на ці питання лежить в історичній 

і політичній площинах, спробуємо з’ясувати причини абхазького і південно-

осетинського сепаратизму. 

В основі грузинсько-абхазького конфлікту – спроба асиміляції 

абхазького народу російським царизмом після інкорпорації абхазьких земель 

до складу Росії у ХІХ ст. і довільне ставлення керівництва Радянського 

Союзу до минулого відносин грузинів і абхазців. Ще Російська імперія 

проводила цілеспрямовану політику на зміну етнічної карти Південного 

Кавказу, що призвела у ХІХ ст. до насильницького переселення 

мусульманського населення Абхазії до Туреччини. Подібні тенденції, 

спрямовані на асиміляцію абхазького народу в межах Грузії, мали своє 
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продовження і в радянську добу історії. Вони проявилися у поєднанні 

політики махаджирства (вигнання абхазького населення з історичних 

територій) та картвелізації (планомірного переселення грузин до Абхазії). 

Усе це спричинило боротьбу абхазького народу за збереження власної 

національної ідентичності та виборювання політичного статусу Абхазії в 

радянській системі політико-правових координат.   

Конструюючи на початку 1920-х рр. національно-державні утворення в 

Кавказькому регіоні, більшовицьке керівництво в Москві не замислювалося, 

наприклад, над тим, що Абхазія відійшла від Грузинського царства ще на 

початку ХV ст. В кінці ХV-ХVІІІ ст. абхазька територія перебувала під 

турецькою владою, а від початку ХІХ ст. – у складі Російської імперії. У 1917 

р. абхазці увійшли до Союзу об'єднаних горців Кавказу, на базі якого 1918 р. 

була проголошена Горська республіка у складі Дагестану, Чечено-Інгушетії, 

Осетії, Карачаєво-Балкарії, Кабарди, Адигеї й Абхазії. А 31 березня 1921 р. 

була проголошена незалежна Радянська Соціалістична Республіка Абхазія, 

яка в грудні 1921 р. опинилася у складі радянської Грузії під назвою 

Абхазька Договірна Республіка, що у 1931 р. була перейменована на 

Абхазьку АСРР, яка після утворення у 1936 р. Грузинської РСР увійшла до її 

складу.   

Таким чином, знехтувавши історичними реаліями, більшовики свідомо 

заклали підвалини майбутнього грузинсько-абхазького протистояння, що 

вибухнуло в останні роки існування СРСР. Втративши здатність 

контролювати ситуацію в союзних республіках, Кремль свідомо провокував 

міжетнічні конфлікти на підвладних територіях задля збереження, якщо не 

влади, то принаймні геополітичного впливу, на випадок розпаду СРСР. Саме 

такиою територією після краху Радянського Союзу стала колишня абхазька 

автономія Грузинської РСР. 

Становлення абхазької та грузинської сторін як суб'єктів конфлікту 

відбувалося протягом кількох десятиліть, проте конфліктна ситуація різко 
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загострилася  в кінці 80-х років ХХ століття. Причиною його розвитку стали, 

з одного боку, розпад Радянського Союзу, який відігравав роль третейського 

судді в грузинсько-абхазьких стосунках, з іншого - прихід до влади в Грузії 

представників національно-демократичних сил на чолі з колишнім 

радянським дисидентом Звіадом Гамсахурдіа, які проголосили курс на 

розбудову грузинської унітарної держави, що означало ліквідацію 

автономних утворень на кшталт абхазької, аджарської і південно-

осетинської.  

Початком конфлікту абхазької автономії з офіційним Тбілісі вважається 

проведення 18 березня 1989 р. абхазької сходки у с. Ліхни за участю 30 тис. 

осіб, у тому числі партійних й урядових керівників Абхазії, представників 

вірменської, грецької та російської громад республіки. Учасники сходки 

ухвалили «Постанову представників абхазького народу» і «Звернення до М.С. 

Горбачова». В них йшлося про необхідність оздоровлення міжнаціональних 

відносин через повернення Абхазії «політичного, економічного і культурного 

суверенітету в межах ленінської ідеї федерації». Невдовзі, на велелюдному 

мітингу в столиці абхазької автономії Сухумі, демонстранти ухвалили 

резолюцію про вихід Абхазії зі складу Грузії і приєднання до Російської 

Федерації. Союзний центр у цих акціях був дуже зацікавлений, бо абхазький 

сепаратизм відігравав для нього роль противаги у конфлікті з Грузією. Така 

підтримка Москви у свою чергу підштовхувала абхазьку еліту до відкритого 

конфлікту з офіційним Тбілісі.  

Відповіддю офіційного Тбілісі стало ухвалення протягом 1989-1990 рр. 

Верховною Радою Грузинської РСР низки законодавчих актів, що анулювали 

усі договори радянського уряду Грузії 1920-х рр., які слугували правовою 

базою для функціонування грузинських автономних утворень – Аджарії, 

Абхазії і Південної Осетії. Також було ухвалено новий закон про вибори, в 

якому йшлося про заборону регіональним партіям брати участь у виборах до 

грузинського парламенту. 25 серпня 1990 р. абхазька більшість Верховної 
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Ради Абхазької АРСР, підтримувана союзним центром у Москві, що вбачав у 

абхазькому сепаратизмі своєрідну противагу офіційному Тбілісі, прийняла 

Декларацію про державний суверенітет Абхазії (невдовзі анульовану 

Верховною Радою Грузії. – Авт.). Згодом, на Конгресі гірських народів 

Кавказу абхазька делегація заявила про намір Абхазії вийти зі складу Грузії 

[311]. 

Курс на відкриту конфронтацію з офіційним Тбілісі парламент Абхазії 

на чолі з Владиславом Ардзінбою взяв після перемоги блоку З. Гамсахурдіа 

на перших вільних і демократичних парламентських виборах в Грузії у 

жовтні 1990 р. 14 листопада 1990 р. грузинський парламент ухвалив Закон 

«Про оголошення перехідного періоду в Республіці Грузія», що передбачав 

підготовку нової Конституції Грузії, на перехідний період парламент 

повернув чинність Конституції Грузинської Демократичної Республіки від 21 

лютого 1921 р., держави, що мала унітарний устрій. Навесні 1991 р. 

офіційний Тбілісі відмовився від участі у загальносоюзному референдумі за 

збереження Радянського Союзу 17 березня і провів референдум про 

незалежність Грузії, на якому більшість грузинського населення підтримала 

її вихід зі складу СРСР. 9 квітня 1991 р. за результатами референдуму 

грузинський парламент ухвалив Акт про відновлення державної незалежності 

Грузії на основі Акту про незалежність Грузії від 26 травня 1918 р., визнаний 

свого часу Радянською Росією. 

Абхазьке керівництво, всупереч рішенню офіційного Тбілісі, провело 

загальносоюзний референдум в автономії, але його результати (98,4 % 

голосів за збереження СРСР) влада Грузії не визнала. Кульмінацією 

законодавчої війни між Сухумі та Тбілісі стало рішення абхазького 

парламенту в липні 1992 р. про відновлення Конституції Абхазії 1925 р., за 

якою республіка ставала незалежною від Грузії. Такий крок абхазьке 

керівництво пояснювало тим, що після повернення Грузії до Конституції 

Грузинської Демократичної Республіки 1921 р. автономний статус Абхазії 



132 

 

залишився невизначеним [94]. Це рішення абхазького парламенту остаточно 

зруйнувало договірно-правову базу входження Абхазії до складу Грузинської 

РСР і відкрило шлях до відкритого протистояння сторін.   

На відміну від інших конфліктів пострадянського простору грузинсько-

абхазьке протистояння відрізняється низкою суттєвих особливостей. 

Перша з них - формування суб’єктів конфлікту. Відомий український 

конфліктолог Г. Перепелиця вважає, що «головним чинником формування 

абхазької еліти як основного суб'єкта конфлікту був етнічний. Цей чинник 

був не тільки критерієм самоідентифікації та об'єднання абхазької еліти, а й 

важливим засобом її мобілізації у розмежуванні та протистоянні панівній 

грузинській номенклатурі. Причому остання протягом усього існування 

Абхазії у складі Грузії сприймалася абхазькою елітою як основний ворог, 

супротивник на шляху до політичної влади в республіці. Такому сприйняттю 

значною мірою сприяла етнічна окремішність грузинської владної еліти, а 

також неможливість інкорпорації в неї абхазців. Відтак абхазька еліта 

історично була налаштована на конфлікт з грузинською, оскільки в ситуації 

етнополітичного розмежування в лоні грузинської державності вона була 

змушена обстоювати власну політичну самостійність» [222]. 

Тобто саме етнічний чинник став визначальним для мобілізації 

абхазців, для яких офіційний Тбілісі видавався реальною загрозою їх 

самобутності та етнічної ідентичності, що породжувало в суспільній 

свідомості підозру та невіру в конструктивну національну політику Грузії. 

Відтак, вважає Г. Перепелиця, і  абхазька політична еліта, і решта абхазького 

населення республіки історично були налаштовані на конфлікт з Грузією у 

відстоюванні своєї національної самобутності та політичної самостійності 

[222]. 

Натомість грузинське керівництво не сприймало абхазців як суб’єктів 

конфлікту, позаяк місце «ворога» у свідомості грузинської еліти посідала 

Москва, а вороже налаштована Абхазія сприймалася як вияв імперської 
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політики Росії. Таким чином, налаштованість на конфлікт з боку абхазької 

еліти і відсутність такої налаштованості з боку грузинів зумовили, як вважає 

Г. Перепелиця, «затяжний період першої фази його розвитку» [222].  

Ескалація грузинсько-абхазького конфлікту припала на літо 1992 р., 

коли нове керівництво Грузії на чолі з Е.Шеварднадзе, намагаючись 

виправити помилки першого президента країни З.Гамсахурдіа, що взяв курс 

на створення унітарної держави, фактично посприявши розколу Грузії, ввело 

війська до Абхазії, щоб встановити контроль над її територією.  

Етап відкритого збройного протистояння Сухумі та Тбілісі 

характеризується низкою особливостей. Ці особливості полягали в 

різноплановості, різнохарактерності та різноспрямованості політичних цілей 

суб’єктів конфлікту. 

Серед основних суб'єктів з абхазької сторони слід виділити абхазьку 

владну еліту та абхазьке населення автономії. Для абхазької еліти воєнний 

конфлікт був засобом отримання незалежності від Грузії та побудови 

власного моноетнічного державного утворення. Для абхазького населення 

війна стала шансом на виживання як етносу. Для тих, хто виступав на стороні 

абхазців, війна стала засобом власного збагачення. Всі ці різні інтереси 

об’єднувалися спільною метою: позбавитися домінування Тбілісі над Сухумі.  

Щодо намірів грузинської сторони в конфлікті, то вони також 

виявилися різними. Тодішній державний лідер Грузії Е. Шеварднадзе не 

бажав війни з Абхазією, позаяк основні зусилля зосередив на боротьбі з 

прихильниками поваленого президента З. Гамсахурдія. Е. Шеварднадзе не 

відкидав можливість воєнного конфлікту з Абхазією, але метою цього 

протистояння він вважав не стільки воєнну перемогу, скільки завершення 

майбутньої війни на більш-менш прийнятних для Тбілісі умовах [94]. Крім 

того, Е. Шеварднадзе побоювався, що успіхи грузинських військових 

формувань значно посилять позиції військового керівництва в системі 

політичної влади Грузії, а відтак послаблять його власне становище. Отже, 
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сам Е. Шеварднадзе розглядав війну з Абхазією головним чином в контексті 

внутрішньополітичної боротьби між різними владними групами за політичну 

владу в Тбілісі.  

Через власне неоднозначне ставлення до війни з Абхазією Е. 

Шеварднадзе не зміг організувати мобілізацію населення і ресурсів країни 

для успішного ведення бойових дій. На той час Грузія не мала своєї 

регулярної армії, попри те, що у липні 1992 р. російське військове 

командування погодилося передати їй частину техніки та озброєнь 

Радянської армії в кількості 220 танків, 250 бойових броньованих машин, 285 

гармат, 100 бойових літаків і 50 бойових вертольотів, але за умови, що ця 

бойова техніка не використовуватиметься у внутрішніх конфліктах [294, р. 

117]. 

До чисельного складу грузинських збройних формувань, що брали 

участь у війні, належали сили, які найбільш послідовно підтримували Е. 

Шеварднадзе та офіційний Тбілісі. Це були бійці Національної гвардії 

Державної ради Грузії, військові формування добровольців і збройні загони 

«Мхедріоні», що формувалися з представників різних прошарків населення, 

включаючи кримінальні елементи. Переважну більшість у грузинському 

війську становили ополченці з місцевого грузинського населення Абхазії - 

сванів, мегрелів та інших. Але вони були прибічниками З. Гамсахурдія, а 

тому не вірили Е. Шеварднадзе і не дуже хотіли воювати на його боці. 

Враховуючи це, грузинське керівництво не покладало на них великої надії й 

навіть побоювалося озброювати їх. Грузинські ополченці в Абхазії, як і 

двохтисячний загін Лото Кобалія, відвертого прибічника екс-президента, у 

збройній боротьбі з Абхазією переслідували дві мети: по-перше, відновити 

владу Грузії над Абхазією; по-друге, використати труднощі війни для 

повалення Е. Шеварднадзе. При цьому остання мета була важливішою [222]. 

Таким чином, маючи значну перевагу над абхазькою стороною 

конфлікту у людських та матеріальних ресурсах, грузинська сторона не була 
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одностайною в розумінні кінцевої мети боротьби. На відміну від грузинської 

абхазька сторона майже зовсім не мала власних людських та матеріальних 

ресурсів. З 90-тисячного абхазького населення автономії здатними воювати 

виявилися не більше двох тисяч осіб. Тому у війні з офіційним Тбілісі В. 

Ардзінба покладався переважно на зовнішні ресурси. У пошуку таких 

ресурсів він звернувся за допомогою до російських військових, які ще на 

початку війни почали формувати частини штурмового призначення в м. 

Гудаута, де згодом розмістилося керівництво Абхазії.  

На початок грузинсько-абхазького конфлікту на Північний Кавказ було 

стягнуто 10 батальйонів внутрішніх військ Росії, Владикавказький козачий 

полк, частини дивізії ім. Дзержинського внутрішніх військ РФ. Заручившись 

зовнішньою військовою допомогою, уряд Абхазії, як зазначає Г. Перепелиця, 

«зробив ставку на професіоналів військової справи, яких репрезентували 

підрозділи російських збройних сил, розташованих на території автономії, 

абхазьких ополченців, котрі розглядали цю війну як боротьбу за своє фізичне 

виживання та мафіозні, кримінальні бандформування найманців» [222].  

Початком грузинсько-абхазької війни стало введення 14 серпня 1992 р. 

грузинських збройних формувань на територію Абхазії під приводом 

звільнення високопоставлених представників грузинського уряду, 

захоплених прихильниками З. Гамсахурдіа у селі Кохорі Гальського району, 

серед яких був і віце-прем'єр Грузії А. Кавсадзе. Інша мета операції полягала 

у забезпеченні контролю над залізничним сполученням на території Абхазії 

та Західної Грузії. Незважаючи на домовленість між Е. Шеварднадзе і В. 

Ардзінбою про проведення даної операції, введення грузинських військ в 

Абхазію було сприйняте абхазькою стороною як агресія і було використане 

для оголошення загальної мобілізації. Такий поворот подій виглядає як 

заздалегідь спланована дія [120, с. 59]. 

Зустрівши збройний опір абхазців, грузинське командування почало 

його придушення задля повалення влади в Абхазії на чолі з В. Ардзінбою й 
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відновлення повного контролю Тбілі над автономією з боку офіційного 

Тбілісі. 

Місцева гвардія Абхазії та нечисленні підрозділи абхазької міліції не 

могли чинити серйозного опору просуванню грузинських збройних 

формувань, котрі досить легко заволоділи більшою частиною території 

автономії. 18 серпня, через чотири дні після початку військової операції, 

розгорнулися бої за столицю Абхазії - м. Сухумі. Того ж дня було захоплено 

будинок абхазького уряду й на його даху встановлено грузинський прапор. 

19 серпня 1992 р. Сухумі опинилося під повним контролем грузинських 

військ. 

Абхазький уряд залишив Сухумі й шукав порятунку в розташуванні 

російського військового гарнізону в місті Гудаута. Переслідування 

абхазького уряду грузинськими військами закінчилося на околицях Гудаути. 

Командування російського гарнізону попередило командувача Національної 

гвардії Грузії Т. Кітовані, що якщо грузинські загони увійдуть до міста, то 

будуть знищені [94]. Крім того, Е. Шеварднадзе був категорично проти 

взяття грузинськими військовими Гудаути. 

Після взяття Сухумі та блокади Гудаути ситуація для абхазців стала 

критичною. За цих умов В. Ардзінба звернувся до уряду Російської Федерації 

з проханням виступити посередником на переговорах з Тбілісі й надати 

військову допомогу Абхазії. Погодившись підтримати Абхазію, Росія 

виступила фактично третьою стороною конфлікту.  

Російська участь в конфлікті позначилась вже під час переговорів, що 

відбулися 3 вересня 1992 р. в Москві, на яких керівники Грузії, Росії та 

Абхазії підписали підсумковий документ. В ньому учасники переговорів 

брали зобов’язання забезпечити територіальну цілісність Грузії. В обмін на 

це всі збройні формування, що брали участь у конфлікті, повинні були 

припинити вогонь, а також будь-яке застосування сили. Грузинські війська 

мали бути виведені з районів бойових дій і з усієї території Абхазії. Таким 
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чином, ця угода зводила нанівець усі результати успішних дій грузинських 

військ в Абхазії. Е. Шеварднадзе пішов на це, будучи впевненим, що з часом, 

Абхазія повернеться під контроль офіційного Тбілісі. 

Абхазький лідер В. Ардзінба використав угоду про припинення вогню  

для мобілізації зовнішніх ресурсів та планування нових воєнних дій. 

На III з'їзді Конфедерації гірських народів Кавказу було ухвалено рішення 

щодо створення загонів добровольців для участі у абхазькій війні на боці 

Сухумі. Керівні кола Абхазії швидко налагодили тісні зв'язки з мафіозними 

структурами, які зобов'язалися постачати зброю, набої, вербувати найманців. 

У результаті до Абхазії потягнулися найманці з інших «гарячих точок» на 

території колишнього СРСР, передусім з Північного Кавказу та південних 

регіонів Росії.  

Після нетривкого перемир’я настала фаза нової ескалації конфлікту, що 

характеризувалася посиленням вимог Росії щодо виведення грузинських 

військ з району бойових дій та з усієї території Абхазії і одночасним 

веденням абхазького наступу. Підкоряючись вимогам Росії, Е. Шеварднадзе 

наказав вивести важку зброю і переважну більшість військ з абхазького м. 

Гагри. Цим скористалися абхазькі збройні формування, що порушивши 

перемир'я, розпочали наступ на м. Гагри і 6 жовтня 1992 р. увійшли в місто. 

До літа 1993 р. абхазькі загони взяли під контроль всю Північну 

Абхазію і вийшли на російсько-абхазький кордон. Після цього бойові дії 

сконцентрувалися навколо м. Сухумі, боротьба за нього мала вирішальне 

стратегічне та воєнно-політичне значення. Угруповання грузинських сил у 

Сухумі на лютий-квітень 1993 р. налічувало понад 1 тис. бійців, 47 танків, 70 

БМП, 20 БТР і кілька вертольотів [193, с. 132]. Абхазьке угруповання 

налічувало три полки, особовий склад яких був абхазьким лише на 10%, 17 

БТР, 10 танків, артилерійські, мінометні та реактивні установки [222]. 

За такого співвідношення сил розраховувати на перемогу абхазці не 

могли, відтак знову було покликано на допомогу угруповання російських 
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військ в Гудауті. З 14 березня 1993 р. російські штурмовики СУ-25 розпочали 

систематичне бомбардування міста. Після тривалої авіаційної підготовки в 

бойові дії вступили підрозділи 345-го російського парашутно-десантного 

полку. За свідченням кореспондента газети «Московские новости», російські 

десантники прорвали передній край грузинської оборони. За ними йшли бійці 

бригади імені маршала Баграмяна, яка була сформована з місцевих вірмен за 

кілька днів до штурму. Дії абхазької сторони чітко контролювалися та 

координувалися Генеральним штабом Збройних сил Росії [222]. Усе це дало 

підстави Е. Шеварднадзе заявити, що операція із захоплення Сухумі 

розроблялася в російських військових штабах і здійснювалася за 

безпосередньої участі російських військових фахівців. «Ми маємо справу з 

російсько-грузинським конфліктом», - наголосив він [75]. 

Російський почерк відчувався і в професійно спланованій та проведеній 

операції щодо завершення повної блокади Сухумі. Хоча штурм не 

завершився взяттям Сухумі, воєнний перелом у збройному конфлікті настав. 

Урядові війська Грузії були знекровлені, а керівництво Росії цинічно 

запропонувало свої миротворчі послуги.  

Нова ситуація склалася в період деескалації конфлікту. Вона 

характеризувалася різкого зміною співвідношення сил на користь абхазької 

сторони. Як зазначає Г. Перепелиця, «це була реалізація російської стратегії 

контрольованої деескалації, коли за допомогою маніпуляцій миротворчим 

процесом грузинська сторона поступово підводилася до повної поразки» 

[222]. Абхазькій стороні було надано можливість завдяки припиненню вогню 

поповнити та перегрупувати свої сили для подальшого наступу на позиції 

грузинських військ. 

27 липня 1993 р. конфліктуючі сторони за посередництва Росії 

підписали у м. Сочі Угоду про припинення вогню в Абхазії та механізми 

контролю за її виконанням [277]. Згідно угоди, відновлювалось припинення 

вогню, було сформовано об’єднану комісію з врегулювання конфлікту в 
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Абхазії, почалася поетапна демілітаризація зони конфлікту, до якої було 

введено міжнародних спостерігачів. Згідно з угодою грузинська сторона 

зобов’язувалася вивести важку техніку та переважну частину своїх військ із 

Сухумі. Обидві сторони передали свою важку зброю російським військам.  

Після того, як грузинські війська були фактично роззброєні, почалася 

нова ескалація конфлікту, що характеризувалася різким нарощуванням 

збройного протистояння, в якій грузинська сторона, стрімко втрачаючи свої 

позиції, була вже не в змозі чинити серйозний опір наступаючим абхазьким 

силам. 16 вересня 1993 р. абхазька сторона розгорнула наступ на м. Сухумі, 

застосовуючи бронетехніку й артилерію, яка напередодні була передана на 

зберігання російським військовим. Це означало відкриту підтримку Росією 

абхазьких сепаратистів [222].  

У день початку абхазького наступу на Сухумі міністр оборони Росії 

П. Грачов, даючи оцінку цим подіям, фактично підтримав абхазьку сторону 

[222]. Та й сама підготовка наступальної операції на Сухумі та організація її 

проведення відбувалися на очах російських військових спостерігачів, які «не 

помічали» пересування абхазьких збройних формувань та їхньої бойової 

техніки в напрямку Сухумі. В результаті наступу абхазько-російських сил на 

всьому східному фронті вони оволоділи Сухумі, вийшли на рубіж річки 

Гуміста й оточили залишки грузинських військ у східному районі Абхазії, 

відрізавши від від сполучення з Тбілісі. 

Хаотичний відступ грузинських військ супроводжувався 

широкомасштабними етнічними чистками, влаштовані абхазцями. В 

результаті чисток понад 200 тис. етнічного грузинського населення Абхазії 

стали біженцями [222]. Тільки коридор, який вдалося створити грузинській 

стороні, дав змогу залишкам її військ і біженцям вийти з оточення і 

врятуватися.  

Таким чином, результатом грузинсько-абхазького конфлікту стала 

перемога абхазької сторони, досягнута за допомогою Росії, яка, з одного 
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боку, надаючи військову допомогу, а з іншого - маніпулюючи миротворчим 

процесом, забезпечила абхазькій стороні повну воєнну перемогу. Результати 

конфлікту було закріплено в переговорному процесі, що розпочався в Женеві 

30 листопада 1993 р. під егідою ООН і завершився підписанням Московської 

угоди 4 квітня 1994 р., в розвиток якої в другій половині року, за рішенням 

глав країн СНД, вздовж річки Інгурі в Абхазії було розміщено двохтисячний 

контингент російських миротворчих сил. 

Відтоді позиція Абхазії у конфлікті, що відзначається крайнім 

радикалізмом, не змінилася. Більшість її населення не вірить у можливість 

проведення паритетних переговорів, що зумовлено передусім жорсткою 

позицією грузинського керівництва щодо його основних вимог: включення 

Абхазії до складу Грузії й повернення на її територію 300 тис. біженців, що 

втричі перевищує населення самої Абхазії. В умовах конфлікту сторони 

зіштовхуються не лише з розбіжністю інтересів, але й з розбіжністю в 

інтерпретації подій, оскільки населення Абхазії сприймає законні (з точки 

зору міжнародного права) вимоги грузинської сторони як невиправданий 

тиск та спробу повернути території, що не належать Грузії. Натомість будь-

яка спроба Тбілісі хоча б якось відстояти власні інтереси, пропагуючи ідею 

об’єднання всіх народів Грузії в єдину державу, використовуючи при цьому 

як історичні, так і політичні прецеденти, викликає хвилю обурення в Абхазії, 

що призводить до все більшого загострення ситуації.  

Однією з спроб врегулювання грузинсько-абхазького конфлікту стало 

прийняття у липні 2006 р. парламентом Грузії резолюції, що вимагала виводу 

російських миротворчих сил з Абхазії й Південної Осетії, в силу того, що 

Росія, підтримавши в конфлікті Сухумі, не може вважатися безстороннім 

посередником. У відповідь на це парламент Абхазії закликав міжнародну 

спільноту «негайно почати процес офіційного визнання незалежності 

Республіки Абхазія», а також вирішив звернутися до ООН, ОБСЄ й інших 
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міжнародних організацій із проханням «припинити мілітаристські плани 

грузинського керівництва».  

Наприкінці  квітня 2008 р. над Абхазією був збитий безпілотний літак-

розвідник, що залетів з території Грузії. Цей інцидент викликав серйозний 

міжнародний скандал. Грузія звинуватила Росію в тому, що її військово-

повітряні сили збили літак, а також зажадала розгляду ситуації в Раді Безпеки 

ООН. Тим часом РБ ООН не прийшла до єдиної думки із приводу ситуації в 

Абхазії. З обох питань - про зміцнення зв’язків Росії й невизнаних республік і 

про політ грузинського безпілотного літального апарата - члени Ради 

заслухали лише думку Росії. 

Після цих подій ситуація в зоні грузинсько-абхазького конфлікту різко 

загострилася. Москва ввела в Абхазію додаткові сили миротворців, а Тбілісі 

розцінив цей крок як військову агресію. Натомість абхазьке керівництво 

вирішило скористатись війною в Південній Осетії у серпні 2008 р. для 

остаточного виходу з-під юрисдикції офіційного Тбілісі і міжнародного 

визнання своєї державності.  

 

4.2. Російська Федерація в грузинсько-осетинському конфлікті. 

Історичні й політичні передумови етнополітичних конфліктів в Грузії 

досить докладно висвітлені українськими науковцями та їх зарубіжними 

колегами. Проте вони не в повній мірі здатні прояснити витоки 

міжнаціонального протистояння в Грузії, адже головні причини походження 

конфліктів слід шукати не в площині міжнаціональної ворожнечі сусідніх 

народів, а в період, коли російський царизм і його імперський спадкоємець – 

більшовизм проводили на підкорених територіях політику, в основу якої 

було покладено принцип «розділяй і володарюй!». В результаті цілісні, в 

минулому, етноси розподілялися між кількома національно-державними 

формуваннями. Така доля спіткала й осетин – північнокавказький народ, що 

волею історичних обставин ще від часу монгольської навали в першій 
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половині ХІІІ ст. був поділений на три субетноси: дигорців, іронців і 

кударців. Витiснені з історичних місць свого розселення, на південь від 

р. Дон, осетинці опинилися на території сучасних Кабардино-Балкарської та 

Північно-Осетинської республік Росiйської Федерацiї і Цхінвальського 

регiону Грузії. Дигорці потрапили під вплив кабардинців, іронці сформували 

сучасну Північну Осетію, а кударці, що переселилися на південні схили 

Головного Кавказького хребта, стали кріпаками грузинських князів Еріставі і 

Мачабелі (прізвище останніх покладене в основу грузинської назви території, 

заселеної переважно осетинами – «Самачабло», що перекладається як земля 

Мачабелі) [109, с.20]. 

Топонім «Південна Осетія» для означення гірських районів 

грузинських історико-географічних областей Картлі, Рачі й Імереті вперше 

використала на початку ХІХ ст. окупаційна військова адміністрація 

Російської імперії, сформована в Східній Грузії після анулювання 1801 р. 

Росією Георгіївського трактату 1783 р., що передбачав російський 

протекторат над східною частиною Грузії. Після утворення на цій території у 

1843 р. Тифліської губернії, до складу якої увійшла й грузинська історична 

область Шида-Картлі, російська влада створила Осетинський округ, який, 

щоправда, у 1859 р. був ліквідований і приєднаний до Горійського повіту 

Грузії [109, с.20]. 

Після жовтневого (1917 р.) більшовицького перевороту в Росiї 

контроль над територією сучасної Південної Осетії встановила Грузинська 

демократична республіка. У 1918-1920 рр. в Південній Осетії спалахнуло три 

інспірованих більшовиками антиурядових повстання, метою яких було 

встановлення радянської влади і приєднання регіону до РСФРР. Своєрідним 

сигналом до останнього з повстань стало рішення Кавказького крайкому 

РКП(б) від 23 березня 1920 р. проголосити радянську владу в Південній 

Осетії й утворити Південно-осетинський революційний комітет (ревком). Для 

організації повстання ревком отримав вiд Кремля 100 тис. рублів [109, с.21].  
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6 травня 1920 р. Південно-осетинський ревком прийняв рішення 

проголосити радянську владу в Рокському районі, перекрити ущелину, 

оборонятись від «ворогів трудящого народу» й приєднатися до РСФРР, «про 

що сповістити Москву і демократичну Грузію» [109, с.21].  

Легітимна влада демократичної Грузії, що відрядила в бунтівний регіон 

свої війська, 17 травня отримала від російського наркома закордонних справ 

Г.Чичеріна ноту наступного змісту: «До Південної Осетії, де проголошено 

Радянську Республіку, направлені для знищення такої влади грузинські 

війська. Ми наполягаємо, якщо це достовірно, відкликати свої війська з 

Осетії, позаяк вважаємо, що Осетія повинна мати у себе ту владу, яку вона 

хоче». У відповідь на це, уряд Грузинської держави висловився в тому дусі, 

що в Грузії немає Південної Осетії [109, с.21]. 

6 червня 1920 р. південно-осетинські повстанці й сформована в 

Радянській Росії так звана «південно-осетинська бригада» здолали перевал і 

поблизу м. Джава завдали поразки грузинським військам, наступного дня 

більшовицькі вiйська здобули Цхінвалі, а 8 червня Південно-осетинський 

ревком проголосив радянську владу на підконтрольній території. 

Проіснувала вона до липня 1920 р., коли грузинські війська звільнили 

окуповану більшовиками територію. 

Невдовзі пробільшовицька орієнтація осетинських провідників в Грузії 

отримала належну сатисфакцію: після повалення Червоною армією влади 

Грузинської демократичної республіки в лютому 1921 р., більшовицьке 

керівництво включило до штучно скроєної «Південної Осетії» не лише 

гірську частину Головного Кавказького хребта, а й його передгір’я та 

низовину, заселені переважно грузинським населенням, в тому числі міста 

Цхінвалі, Алагорі, Джаву. Попри спротив населення Цхінвалі, 

проголошеного в грудні 1921 р. «адміністративним центром Осетії», й 

знехтувавши історичними реаліями, російське більшовицьке керівництво у 

квітні 1922 р. створило Південно-Осетинську автономну область, включивши 
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до її складу не лише гірську частину Кавказького хребта, населену переважно 

осетинцями, а й його передгір’я та низовину, заселені, в основному, 

грузинським населенням. Спочатку автономна область увійшла до 

Закавказької Федерації, а з 1936 р. – до складу Грузинської РСР. Юридично 

поділ осетинців був закріплений Конституцією СРСР 1936 р., згідно якої 

північні осетинці отримали автономію у складі РРФСР, а південні осетинці 

отримали статус автономної області у складі Грузинської РСР [107, с. 117-

118].  

Сучасний грузинсько-осетинський конфлікт був спровокований 

рішенням Південно-осетинської обласної ради про перетворення її на 

автономну республіку у складі Грузії 10 листопада 1989 р. Наступного дня 

грузинський парламент скасував це рішення, а 23 листопада 1989 р. близько 

20 тис. громадян Грузії здійснили марш на адміністративний центр 

автономної області м. Цхінвалі, організований лiдером нацiонально-

патрiотичних сил Звiадом Гамсахурдіа і першим секретарем ЦК Компартії 

Грузії Гiвi Гумбарідзе для «захисту грузинського населення» автономії. 

Учасників маршу не пустили до міста підрозділи внутрішніх військ МВС 

СРСР, але кров все ж пролилася. 

 Восени 1990 р. Південно-Осетинська обласна рада, спираючись на 

закон СРСР від 26 квітня 1990 р., що передбачав розширення повноважень  

радянських автономій, проголосила область Південно-Осетинською 

Радянською Демократичною Республікою і звернулась до Москви з 

проханням про визнання її незалежним від Грузії суб’єктом радянської 

федерації. У відповідь на це офіційний Тбілісі в грудні 1990 р. ліквідував 

Південно-Осетинську АО і розпочав блокаду регіону, що тривала до липня 

1992 р.  

Економічна блокада супроводжувалась військовим протистоянням 

сторін конфлікту, особливо запеклим воно стало після того, як в результаті 

референдуму, проведеного південно-осетинським керівництвом 19 січня 
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1992 р., 90% його учасників висловились за приєднання регіону до Росії. 

Бойові дії, що тривали (з перервами) до липня 1992 р., були припинені за 

посередництва Росії, яка розмістила на території Південної Осетії свої 

миротворчі сили. Наслідки грузинсько-осетинського конфлікту 1992 р. 

трагічні: 93 спалених села, понад тисячу убитих, від 40 до 100 тис. Біженців 

[107, с. 119]. 

Дослідники вважають, що період з жовтня 1993 до серпня 1999 р. став 

періодом відносної стабільності в російсько-грузинських відносинах, 

частково це стосувалось і відносин Грузії з владою сепаратистських анклавів 

Абхазії і Південної Осетії. Це був період поступового відновлення довіри між 

Грузією і Абхазією, а особливо між Грузією і Південною Осетією. 

Керівництво РФ тієї доби, як зазначає екс-радник президента РФ В. Путіна А. 

Ілларіонов,  «проводило якщо й не цілковито нейтральну, але менш 

інтервенціоністську політику, аніж напередодні чи після цього періоду» 

[125]. Мирне співіснування Грузії з сепаратистськими анклавами в Абхазії і 

Південній Осетії закінчилось з приходом на посаду голови уряду РФ В. 

Путіна, коли у вересні 1999 р. російський уряд зняв заборону на перетин 

абхазької ділянки російсько-грузинського кордону чоловіками призивного 

віку, уведену спільним рішенням президентів країн СНД 19 січня 1996 р. 

[126]. Попри протести грузинської сторони, Росія вийшла з угоди про 

скасування віз в межах СНД, запровадивши в грудні 2000 р. візовий режим 

для громадян Грузії. Водночас для мешканців Абхазії, Аджарії і Північної 

Осетії Кремль запровадив режим спрощеного перетину кордону з Росією 

[125]. 

Нове загострення напруженості в російсько-грузинських відносинах 

спричинив намір російських спецслужб завадити досягненню компромісу у 

відносинах Грузії і Південної Осетії, що передбачав практичну реалізацію 

парафованого 14 липня 2000 р. в передмісті Відня м. Бадені грузинсько-

осетинського документа, що передбачав надання широких автономних прав 
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Південній Осетії у складі Грузії [125]. Парафований президентами Грузії і 

Південної Осетії Е. Шеварднадзе і Л. Чібіровим Баденський документ, що  

відкривав перспективу мирного вирішення конфлікту, не влаштовував нове 

кремлівське керівництво на чолі з президентом В. Путіним. Тому в Москві 

було прийняте рішення про заміну на посаді глави самопроголошеної 

Південної Осетії Л. Чібірова на висуванця Кремля Е. Кокойти на 

президентських виборах у 2001 р.  

В другому турі виборів 6 грудня 2001 г. Кокойти був обраний 

президентом Південної Осетії, а вже в січні 2002 р. провів зустріч за 

зачиненими дверима з представниками південно-осетинської еліти, під час 

якої виклав план війни з Грузією для досягнення незалежності Південної 

Осетії. Усі, хто не підтримав план Кокойти, невдовзі покинули південно-

осетинську політичну сцену: одні опинилися за межами республіки, дехто 

опинився в цхінвальській в’язниці, деякі учасники загинули за нез’ясованих 

обставин [125].
  
 

Влітку 2002 р. уряд РФ розпочав кампанію з масової видачі російських 

паспортів жителям Південної Осетії, внісши зміни до закону про 

громадянство, що викликало різкий протест грузинського президента Е. 

Шеварднадзе [125]. Станом на 4 квітня 2003 р. 56% населення Південної 

Осетії стали власниками російських паспортів
 
[183], а в Кремля з’явилась 

«законна» підстава для того, щоб у будь-який час можна було спровокувати 

війну з Грузією задля «захисту російських співвітчизників» у Південній 

Осетії. 

Тоді ж, під впливом російського керівництва, розпочалась координація 

дій Південної Осетії і Абхазії. 7-8 вересня 2002 р. Кокойти підписав угоду з 

Абхазією про воєнний союз проти Грузії [125]. Вже за кілька днів, у перші 

роковини терактів 11 вересня в США, президент РФ В. Путін 

охарактеризував Грузію, як країну, від якої виходить «терористична загроза» 

[314] і, посилаючись на статтю 51 Статуту ООН, заявив про готовність Росії 
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застосувати силу проти Грузії [315]. У відповідь на це, Е. Шеварднадзе у 

виступі на саміті  НАТО в Празі 22 листопада 2002 р., заявив про намір Грузії 

вступити до Північноатлантичного альянсу [320]. Російська влада 

відреагувала на цю заяву відновленням, припиненого у 1996 р. залізничного 

сполучення з Абхазією з 25 грудня 2002 р. [125].
 

15 січня 2003 р. Е. Кокойти звернувся до Путіна з проханням про 

визнання незалежності Південної Осетії. Відповіддю на це стало 

відправлення Росією до Південної Осетії через Рокський тунель значної 

партії військової техніки і спорядження, включно з 12-ма танками T-55 [125]. 

Бойову техніку і озброєння було розміщено на півночі регіону – у селищі 

Джава, куди не мали доступу міжнародні спостерігачі. 

Ще однією проблемою у відносинах Росії і Грузії стало питання 

виведення російських військових баз з грузинської території, згідно 

зобов’язань, що їх взяла Росія на Стамбульському саміті ОБСЄ у 1999 р. Під 

час двосторонніх переговорів про виведення російських військ з Грузії 18-19 

лютого 2003 р. Тбілісі вимагав завершити цей процес до початку 2006 р., 

натомість Москва стверджувала, що зможе евакуювати бази тільки до 2014 р.  

В липні 2003 р. Росія вже вкотре порушила міжнародне ембарго, 

введене у 1992-1993 рр. щодо Абхазії, відправивши туристичне судно з Сочі 

до Сухумі. Тоді ж де-факто влада Південної Осетії відкликала свій підпис під 

Баденським документом 1999 р., що передбачав статус широкої автономії 

Південної Осетії у складі Грузії [56]. 2 жовтня 2003 р. міністр оборони Росії 

С. Іванов заявив, що Росія не виключає можливості нанесення превентивних 

ударів у різних регіонах світу «для забезпечення власної безпеки» [125].
 

Після «революції троянд» в Грузії консультації між Москвою і 

сепаратистськими регіонами Грузії вийшли на новий рівень. Під час наради в 

Москві 29 листопада 2003 р. міністр закордонних справ РФ І. Іванов 

обговорював питання майбутнього російсько-грузинських відносин не з її 

новим керівництвом, а з лідерами сепаратистських режимів Абхазії, Аджарії і 
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Південної Осетії. На зустрічі було прийняте рішення прискорити процес 

надання російського громадянства жителям цих трьох грузинських територій 

[125].
 

11 лютого 2004 р. в Москві відбулась перша зустріч В. Путіна з 

новообраним президентом Грузії М. Саакашвілі, під час якої російський 

президент звернувся до свого грузинського колеги не педалювати питання 

виведення російських баз з Грузії [125]. 6 травня 2004 р., після успішної 

операції з повернення під юрисдикцію офіційного Тбілісі Аджарії, що 

завершилась втечею її багаторічного лідера А. Абашиде до Москви, 

відбулась телефонна розмова В. Путіна і М. Саакашвілі. У розмові 

грузинський президент подякував свого російського колегу на внесок у 

мирне вирішення аджарської кризи, на що В.Путін відповів: «А зараз 

запам’ятайте: ми не втручались в Аджарії, але не чекайте від нас подарунків 

в Південній Осетії і Абхазії» [79].
 

Через кілька днів після аджарської кризи російська влада ухвалила 

пакет рішень щодо Південної Осетії: про будівництво військових баз у Джаві 

і Цхінвалі, про відкриття у Владикавказькому військовому училищі (Північна 

Осетія, РФ) спеціального відділення для курсантів з Південної Осетії, про 

переведення російських офіцерів на службу до Південної Осетії, про 

призначення громадян Росії керівниками силових структур 

самопроголошеної республіки [125]. Ці заходи були покликані перетворити 

так зване «південно-осетинське ополчення» на боєздатну регулярну армію 

чисельністю до 7 тис. осіб [290].
 

7 червня 2004 р. парламент самопроголошеної Південної Осетії 

звернувся до Держдуми Росії з проханням визнати її незалежність і захистити 

«російських громадян» - мешканців регіону [252]. На що, голова думського 

Комітету у справах СНД А. Кокошин заявив, що Росія зобов’язана захищати 

своїх «співвітчизників в Грузії» [252]. Водночас Росія передала Цхінвалі 70 

танків T-72, 20 установок залпового вогню «Град», понад 200 переносних 
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зенітно-ракетних комплексів «Игла» [125], а міністром оборони Південної 

Осетії був призначений полковник російської армії А. Баранкевич [290].
 

В першій половині 2005 р. на ключові посади керівників КДБ 

Південної Осетії, генштабу збройних сил республіки, міністра внутрішніх 

справ і, нарешті, голови уряду самопроголошеної Південної Осетії були 

призначені колишні керівники спецслужб і силових структур РФ [125]. 

Також Кремль продовжував озброювати сепаратистські режими: згідно даних 

А. Ілларіонова, обсяг російських субсидій Південній Осетії більше ніж вдвоє 

перевищував ВВП республіки, основна частина субсидій йшла на військові 

витрати, що сягали 50% ВВП Абхазії і 150% ВВП Південної Осетії [125].  

Про те, що Кремль готувався до війни в Грузії, свідчить рішення Ради 

безпеки РФ від 26 січня 2006 р. про відмову від головного принципу у 

врегулюванні грузинсько-абхазького конфлікту, що полягав у визначенні 

статусу Абхазії в рамках грузинської держави [125], мотивуючи її створеним 

країнами Заходом прецедентом визнання незалежності Косова.  

Неодноразово у цей період Москва вдавалася до економічного тиску і 

шантажу грузинської сторони на кшталт заборони ввезення до Росії 

грузинських вин і мінеральних вод, введеного навесні 2006 р. Восени цього ж 

року між двома країнами розпочалася справжня «холодна» війна.  

27 вересня 2006 р. міністр внутрішніх справ Грузії В. Мерабішвілі 

оголосив про викриття шпигунської мережі, яка діяла під керівництвом ГРУ 

РФ. В результаті операції, проведеної грузинською контррозвідкою, було 

затримано 4-х російських офіцерів і 11 громадян Грузії [125]. У відповідь на 

це Москва вимагала проведення екстреного засідання Радбезу ООН з 

«абхазького питання», російське посольство в Тбілісі припинило прийом заяв 

на отримання віз від громадян Грузії, посол РФ в Грузії був відкликаний до 

Москви, російське міністерство з надзвичайних ситуацій відправило до Грузії 

літак для евакуації сімей російських дипломатів і військовослужбовців. 

Міністр оборони РФ С. Іванов заявив, що «бандитизм в Грузії набув 
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державних масштабів» [125], а МЗС порекомендовал росіянам «утриматися 

від поїздок до Грузії». Спікер грузинського парламенту Н. Бурджанадзе 

назвала дії Москви «політичним шантажем», а президент М. Саакашвілі 

назвав реакцію російського керівництва «істерикою» [125].  

На знак доброї волі 2 жовтня грузинська влада звільнила 4-х офіцерів 

російської розвідки, а також дозволила російським миротворцям 

патрулювати Кодорську ущелину, через територію якої, як уважали в Москві, 

йшло постачання чеченських бойовиків. Російською відповіддю на поступки 

Грузії стало уведення тотального ембарго проти Грузії із цілковитим 

припиненням транспортного і поштового сполучення, всупереч правилам 

Всесвітнього поштового союзу [125]. Приміщення грузинського посольства в 

Москві оточив ОМОН, а російські ЗМІ розгорнули масовану антигрузинську 

кампанію. 4 жовтня Держдума РФ схвалила санкції проти Грузії, у 

Федеральній міграційній службі був утворений спеціальний «грузинський» 

департамент. 5 жовтня В. Путін доручив прем’єр-міністру РФ М. Фрадкову 

увести квоти для в’їзду до Росії іноземних громадян, а директорам шкіл було 

наказано скласти списки учнів з грузинськими прізвищами. Грузин почали 

депортувати з Росії транспортними літаками, а кораблі російського ВМФ 

заблокували підходи до грузинських портів [125]. 

Однак усі ці події показали Кремлю, що жоден тиск і залякування 

Грузії не здатен змусити її керівництво відмовитись від курсу на самостійний 

розвиток, економічні і правові реформи, на відновлення територіальної 

цілісності країни мирними засобами. Відтоді Москва розпочала підготовку 

військової агресії в Грузію, правовою підставою для початку якої мало 

слугувати ухвалення 7 липня 2007 р. Радою Федерації РФ закону, який 

дозволяв російському президенту використовувати збройні сили країни за її 

межами «для припинення міжнародної терористичної діяльності» [125]. 

Вагомим аргументом для початку збройної агресії в Грузії виступав також 

чинник значної кількості жителів Південної Осетії і Абхазії, що отримали 
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російське громадянство (98 і 90 % мешканців Південної Осетії і Абхазії, 

відповідно [125]).  

Про те, що Кремль готував відторгнення сепаратистських анклавів 

Південної Осетії і Абхазії від Грузії з наступним визнанням їх державної 

незалежності, промовляє репліка В. Путіна, звернена до М. Саакашвілі на 

саміті СНД в Мінську 28 листопада 2006 р. з обіцянкою «влаштувати» 

грузинському президенту «Північний Кіпр»
 
[125]. 

11 березня 2007 р. російські військові гелікоптери обстріляли 

грузинські адміністративні споруди у Верхній Абхазії, а наступного дня вели 

артилерійський обстріл грузинських сіл в Кодорській ущелині
 

[95]. 13 

березня грузинський парламент одноголосно проголосував за вступ Грузії до 

НАТО, а 15 березня це рішення підтримав Сенат США, проголосувавши на 

підтримку вступу України і Грузії в НАТО. Палата представників Конгресу 

США висловила підтримку цьому рішенню 27 березня 2007 р. [125]. 

Прагнення керівництва Грузії вивести країну зі сфери впливу Кремля та 

інтегрувати її до євроатлантичної спільноти народів стало, на наш погляд, 

головною причиною військової агресії Росії в серпні 2008 р. 

Отже, протягом часу, що минув з часу грузинсько-осетинського 

конфлікту 1992 р., Росія послідовно озброювала і зміцнювала південно-

осетинський сепаратистський режим, роблячи відверту ставку на 

відокремлення цього регіону. Миротворчі сили з боку Росії, були радше 

постійними підбурювачами конфлікту. Російських миротворців грузинська 

сторона неодноразово звинувачувала у постачанні зброї для південно-

осетинських військових формувань. Майже все керівництво цього бунтівного 

регіону складається фактично зі штатних співробітників спецслужб Росії. Не 

сприяло врегулюванню конфлікту рішення російської влади надати всім 

бажаючим жителям Південної Осетії російське громадянство. В умовах 

постійного підтримування нестабільності з боку Росії, коли в Південній 

Осетії майже не було можливостей для працевлаштування та заробітку, 
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надання російською владою соціальної допомоги лише особам, які прийняли 

російське громадянство, було кроком, відверто спрямованим на анексію цієї 

території Грузії.  

 

4.3. Російсько-грузинська війна 2008 р.: причини і наслідки. 

До війни з Грузією Росія готувалася з початку 1990-х рр., відтоді як її 

війська відкрито підтримали сепаратистів в Абхазії і Південній Осетії, 

забезпечивши фактичне відторгнення цих територій зі складу Грузії. Усі 

наступні дії Москви, а саме: видача російських паспортів мешканцям Абхазії 

та Південної Осетії; призначення на керівні посади у силових структурах та 

спецслужбах Південній Осетії та Абхазії російських громадян; підтримка 

сепаратистів з боку «миротворчого» контингенту СНД, складеного лише з 

російських військовослужбовців; впровадження візового режиму між двома 

державами; тривала відмова щодо виведення російських військових баз з 

території Грузії;  чисельні шпигунські скандали; економічні санкції та 

ембарго на експорт до РФ грузинських сільгосппродуктів та вина, зупинення 

транспортного та поштового сполучення між двома країнами у 2006 році; 

незаконне будівництво залізниці з РФ до Абхазії; постійні сутички на 

кордоні Грузії та сепаратистських регіонів; інші недружні дії Кремля мали на 

меті спровокувати прямий військовий конфлікт з Грузією. 

Зовнішніми чинниками російської агресії в Грузії стали її 

євроатлантичні прагнення; «Революція троянд» 2003 року та підтримка 

офіційним Тбілісі Помаранчевої революції в Україні; будівництво 

альтернативних трубопроводів (Баку - Тбілісі – Джейхан, Баку – Тбілісі – 

Супса, Білий потік, Nabucco та ін.) в обхід території РФ, проголошення 

незалежності Косова за підтримки країн Заходу. 

Проголошення незалежності Косова у лютому 2008 року стало 

своєрідним детонатором, що сприяв активізації руху за незалежність в 

самопроголошених Абхазії і Південній Осетії. Москва, що категорично 
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виступила проти визнання незалежності Косова, потребувала аргументів на 

користь визнання Косова, але не отримавши їх з боку Заходу, використала 

косовський прецедент для визнання незалежності бунтівних грузинських 

регіонів у Південній Осетії і Абхазії. Однією з основних проблем став той 

факт, що постійно наголошуючи на унікальності косовського випадку, 

західні країни не робили зрозумілих пояснень, в чому саме полягає ця 

унікальність. Як наслідок, сепаратистські райони Чорноморського регіону 

наполягали на ідентичності випадків [287].   

Щодо розширення НАТО на Схід, то напередодні саміту Альянсу у 

Бухаресті у квітні 2008 року керівництво РФ неодноразово робило заяви, що 

вступ України та Грузії до Північноатлантичного альянсу є прямою загрозою 

національній безпеці Російської Федерації, і що будуть здійснені будь-які 

заходи для недопущення подібного розширення [253]. Ця теза була 

закріплена і у Концепції зовнішньої політики Російської Федерації у  липні 

2008 року [12]. 

Початку російської агресії в Грузії неабияк сприяли й міжнародні 

обставини на кшталт: зростання цін на газ та нафту у світі, і як наслідок 

стрімкого поповнення стабілізаційного фонду РФ; зростання залежності 

країн ЄС від постачання енергоресурсів з Росії; активної підтримки 

Німеччиною російського газового проекту «Північний потік»; складних 

переговорів за участю Франції, Великої Британії, США, ЄС та РФ щодо 

іранської ядерної програми; фактичної відмови від надання ПДЧ Україні та 

Грузії на саміті НАТО у Бухаресті 2-4 квітня 2008 р., не в останню чергу 

через дипломатичні зусилля Росії; олітична нестабільність у Грузії та 

Україні; президентської виборчої кампанії у США і відкриття Олімпійських 

ігор у Пекіні.  

Усі ці чинники нівелювали міжнародно-політичний резонанс навколо 

подій в Грузії і сприяли початку військової агресії Російської Федерації.  Ще 

у квітні 2008 року Російська Федерація вийшла з рішення СНД щодо 
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економічних санкцій проти Абхазії та Південної Осетії та взяла курс на 

поглиблення співробітництва з ними. З травня 2008 р. РФ проводила 

військові навчання на Північному Кавказі у безпосередній близькості з 

Грузією та військово-морські навчання у Чорному морі.   

Південна Осетія, як об’єкт військового втручання Росії, була обрана не 

випадково, попри те, що до 2008 р. більш напруженою була ситуація в 

Абхазії. Однак у 2007 р. було прийняте рішення щодо проведення Зимових 

Олімпійських ігор у м. Сочі (Росія), що розташоване у ста кілометрах від 

столиці Абхазії м. Сухумі. Погіршення ситуації в абхазькому регіоні могло 

стати причиною відмови Міжнародного олімпійського комітету Російській 

Федерації у проведенні ігор 2014 року у Сочі у зв’язку з неможливістю 

забезпечення належного рівня безпеки. Крім того, Росія втрачала б значні 

інвестиції, спрямовані на розвиток інфраструктури, а також можливість 

задіяти ресурси Абхазії, зокрема її інфраструктуру, робочу силу та будівельні 

матеріали.  

У березні 2008 р. президент Грузії М. Саакашвілі запропонував 

черговий мирний план щодо врегулювання конфлікту з Абхазією, яким 

передбачалося надання Абхазії широкої автономії та створення вільної 

економічної зони, а також право вето на життєво важливі рішення, 

конституційні зміни, та посаду віце-президента Грузії від Абхазії. Однак цей 

план керівництво Абхазії відхилило, так само, як в липні 2008 р. керівництво 

Південної Осетії відмовилось від пропозиції міністра закордонних справ 

Німеччини Ф.-В. Штайнмаєра розширити міжнародну участь у 

переговорному процесі. Це означало свідоме гальмування переговорного 

процесу і пошуку шляхів вирішення «заморожених» конфліктів на території 

Грузії, що відбувалось за безпосередньої участі Росії.   

В липні 2008 року Російська Федерація розпочала повномасштабні 

навчання «Кавказ - 2008», які офіційно закінчилися 2 серпня, однак війська 

не були повернуті на місця своєї постійної дислокації, а залишилися у 
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Північній Осетії. Початок серпня 2008 р. характеризувався перестрілкою на 

кордоні Грузії та Південної Осетії, першоджерело яких так і не було 

виявлено, внаслідок чого президентом Грузії М. Саакашвілі було прийнято 

рішення про введення військ у Південну Осетію.  

Як вважає російський політик А. Ілларіонов, немає жодного сумніву в 

тому, що початок «операції з наведення конституційного ладу» на території 

самопроголошеної Південної Осетії президентом Грузії М. Саакашвілі 7 

серпня 2008 року став відповіддю на «багаторічну провокацію, яку 

здійснювала Росія на території Південної Осетії», основними елементами 

якої стали: введення на території Грузії російських військових підрозділів, 

обстріл грузинських населених пунктів південно-осетинським «ополченням», 

контрольованим Росією і евакуація населення Південної Осетії, здійснена 2 

серпня 2008 р., за 6 днів до початку російської агресії в Грузії [125].  

Отже, у ніч на 8 серпня 2008 р., після обстрілів грузинських сіл в 

Південній Осетії сепаратистами, збройні сили Грузії розпочали «операцію з 

наведення конституційного ладу» на території самопроголошеної республіки 

Південна Осетія і в результаті боїв зайняли більшу частину її столиці 

Цхінвалі. Тодішній президент Росії Д. Медведєв у відповідь оголосив про 

«примус грузинської влади до миру» − у наступ пішли російські танки й 

авіація. Бойові дії поширилися далеко за межі Південної Осетії на інші міста 

Грузії та Абхазію, де з’єднання абхазьких загонів та російських 

«добровольців» атакували позиції грузинських військ та захопили Кодорську 

ущелину. Бомбардувань зазнали грузинські міста, порти та військові об’єкти. 

Після окупації частини Грузії російськими військами та етнічних 

чисток грузинських сіл навколо Південної Осетії, за участі міжнародних 

посередників було досягнуто угоди про припинення вогню. Посередником на 

переговорах між Москвою і Тбілісі виступив президент Франції Н. Саркозі. 

12 серпня 2008 року Росія офіційно заявила про завершення «операції з 

примусу Грузії до миру», а через 10 днів оголосила, що повністю закінчила 
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виведення військ. Втрати сторін, згідно з офіційними джерелами, наступні: 

Грузія − 397 убитих, Південна Осетія − 1694, Росія – 71 [109, с. 22].  

Міжнародні наслідки цієї операції відомі – остаточна втрата Грузією 

юрисдикції над територіями Південної Осетії і Абхазії і визнання цих 

самопроголошених державних утворень Росією, Венесуелою, Нікарагуа і 

Республікою Науру. У Грузії ці регіони визнають за території, тимчасово 

окуповані Росією. 

Причини і наслідки російської агресії в Грузії стали предметом 

багатьох публікацій. Західні автори наполягають на тому, що основним 

мотивом Москви щодо введення військ до Грузії, стало прагнення 

відновлення російського геополітичного панування на пострадянському 

просторі в цілому і на Південному Кавказі зокрема. Так, З.Бжезинський 

вважає, що російську агресію проти Грузії не слід розглядати як якийсь 

ізольований інцидент, оскільки російське керівництво взагалі не сприймає 

пострадянську реальність, а «незалежні демократії, такі як Грузія і Україна, є 

для путінського режиму не просто історичними аномаліями, але ще й 

представляють пряму політичну загрозу». На його думку, «… ставки високі. 

Під загрозою перебуває незалежність пострадянських країн. Росія, здається, 

вірна ідеї створення чогось на зразок наднаціонального співтовариства, яке б 

керувалося з Кремля і включало більшість з радянських територій» [57].  

«Жодна серйозна особа не може тепер сумніватися в рішучості Росії 

відновити своє домінування над тим, що досі називається «пострадянський 

простір», - відзначив британський дослідник Дж. Шерр, підкреслюючи, що 

«війна між Росією і Грузією шокує і також є загрозою для всього 

Чорноморського регіону» [57]. «Захоплення  Осетії  -  лише один з етапів  

операції  Росії  з відновлення панування на Кавказі і ослаблення Америки», - 

стверджував в «Таймс» С. Монтефіоре, підкреслюючи, що «війна стала 

тріумфом грубої сили в міжнародних  відносинах і небезпечним  

прецедентом в світовій практиці» [57]. Представники багатьох європейських 
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ЗМІ і політичних кіл закликали «покарати Росію і розірвати домовленості по 

ключових напрямах російський-європейських угод останніх років» [57]. 

У цьому ж дусі висловлювалися деякі представники наукових і 

політичних кіл України. Так, політик і дипломат Ю. Щербак вважає, що 

здійснилася матеріалізація доктрини Путіна, політико-юридичною основою 

чого є Косово, і підкреслював, що саме Косово стало тим прецедентом, який 

використовується сьогодні для того, щоб на євразійському просторі 

затвердити нову модель ліквідації ряду міжнародних домовленостей, що 

перемогла Realpolitik, і йдеться про грубе порушення домовленостей та  

державного суверенітету [250]. Як геополітичні цілі війни ним відзначались 

перехоплення нафтогазових коридорів на території Грузії  і ліквідація 

режиму президента М. Саакашвілі. 

Відстоюючи концепцію «російської війни проти Грузії» російський 

експерт А. Ілларіонов відзначає, що причинами дій російського керівництва 

були легалізація власності силових відомств, яка була отримана в результаті 

так званої абхазької або «санаторної війни»; геополітичне становище Грузії, 

що є, «своєрідною шийкою гігантської пляшки паливно-енергетичних 

ресурсів, зосереджених в Середній Азії і Каспійському басейні»; те, що 

Саакашвілі створював іншу модель держави яка «показує, що для країни і 

суспільства з культурою, близькою до російської, виявляється, можлива не 

тільки авторитарна влада, не тільки централізована економіка, не тільки 

всеосяжна корупція, - але і абсолютно інша альтернатива: демократичне 

суспільне життя, вільна економіка і радикальне скорочення корупції» [125]. 

В межах цього напряму український політолог В.Карасьов бачить 

причини подій в певній диференціації пострадянського простору після 

«кольорових революцій» і формуванні постреволюційних режимів. Нові 

країни почали створювати нові державні системи, перейшовши з пост-

Біловезького етапу умовної державності на інший етап [250]. На цьому 

шляху нові держави зіткнулися з вибором: створити асиметричні федерації 
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або перейти до дійсної консолідації національного буття - це і стало 

фундаментальною основою конфлікту. Грузія прагнула перейти до стану  

територіально цілісної, інтегрованої держави. Це використовувала Росія, яка 

побоювалася, що формування нових міцних націй на постімперському 

просторі розмиватиме його, формуючи нові регіональні конфігурації, і що 

вона ризикує втратити пояс напівдержав - буферних зон, які вона завжди 

розглядала як пояс безпеки [250]. 

Щодо перспектив врегулювання «заморожених конфліктів» в Абхазії і 

Південній Осетії після російсько-грузинської війни 2008 р., то, як вважає 

російський дослідник С. Маркедонов, «після «п’ятиденної війни» всі 

формати мирного врегулювання були остаточно відкинуті в минуле. Росія 

об’єктивно перетворилася з миротворця на сторону конфлікту [185]. 

Виступаючи захисником російських геополітичних інтересів у кавказькому 

регіоні, С. Маркедонов вважає, що реінтеграція офіційним Тбілісі силовим 

шляхом двох колишніх автономій Грузії мала б катастрофічні наслідки для 

внутрішньої безпеки РФ на Північному Кавказі (враховуючи Північну 

Осетію, осетино-інгушський конфлікт, чотири адигомовні суб’єкти 

федерації). Залишитися РФ в Абхазії й у Південній Осетії, забезпечивши свій 

легітимний інтерес, після серпня 2008 року було вкрай складно. 

Альтернативою цьому була б інтернаціоналізація мирного врегулювання. Це 

був би формат, за якого Росію почали б інтенсивно витісняти з регіону. Отже, 

формальне визнання незалежності Абхазії й Південної Осетії стало 

інструментом збереження російського військово-політичного домінування на 

Великому Кавказі (частина якого належить РФ). Коли себе вичерпали старі 

формати, російське керівництво створило нові, шляхом переведення Абхазії 

та Південної Осетії до категорії «частково визнаних держав» [185]. Таким 

чином, Москва пішла на створення прецеденту, який може бути 

використаний проти неї.  
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Росія не надто переймається тим, що не відбулось широкого 

міжнародного визнання Абхазії й Південну Осетії. Стратегічно важливо для 

Москви відкласти питання грузинських конфліктів на далеку перспективу і 

вирішити власні завдання зі стримування США на пострадянському просторі. 

Час, що минув після російсько-грузинської війни 2008 року показав: Росія, не 

оглядаючись на Захід, наразі вирішила свої головні стратегічні завдання на 

Південному Кавказі: забезпечила довгострокову й стабільну військову 

присутність у регіоні, розквартирувавши на трьох військових базах в Абхазії 

і Південній Осетії постійний контингент у кількості 7 тис. 

військовослужбовців; сформувала новий «порядок дня» для врегулювання, 

що виключає присутність іноземних військових миротворчих місій від ЄС, 

ООН та НАТО у зоні конфліктів (вони зможуть перебувати тільки з 

грузинського боку);  відклала остаточне вирішення «заморожених 

конфліктів» в Грузії на невизначений термін; створила вагому перешкоду на 

шляху інтеграції Грузії в НАТО (у вигляді наявності територіальних 

претензій до Грузії й невирішених етнополітичних конфліктів на її території).  

Попри неодноразово прийняті рішення про входження до складу Росії, 

прийняті на референдумах в Абхазії і Південній Осетії, Росія не квапиться 

інкорпорувати сепаратистські грузинські анклави, вважаючи, що може 

здійснити це будь-коли. Наразі ж Москва і сепаратистська влада грузинських 

регіонів Абхазії і Південної Осетії підписали так звані «договори про 

державний кордон». Як заявив із приводу підписання «договору» з 

Південною Осетією 18 лютого 2015 р. міністр закордонних справ Росії 

Сергій Лавров, документ має на меті, зокрема, «розвіяти спекуляції» щодо 

планів Москви анексувати цей сепаратистський регіон Грузії, що його Росія 

вважає за «незалежну державу» [251]. У Тбілісі міністр закордонних справ 

Грузії Тамар Беручашвілі заявила, що цей «договір» нелегітимний і не має 

ніякої правової чинності. А керівник постійного представництва 
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Європейського союзу у Грузії Янош Герман наголосив, що це підписання не 

сприяє мирному вирішенню конфлікту [251]. 

Також Росія готується укласти з Південною Осетією «договір про 

союзницькі відносини й інтеграцію», який, на думку Грузії, означатиме 

фактичну анексію Росією сепаратистського регіону. Схожий «договір» Росія 

на початку місяця вже уклала з Абхазією. Завдяки політиці реінтеграції 

Москва планує повернути хоча б частину втрачених внаслідок розпаду СРСР 

пострадянських теренів. 

Головним міжнародним наслідком визнання Росією незалежності 

Абхазії й Північної Осетії є фактична руйнація Гельсінкських 

домовленостей, в основі яких - визнання непорушності кордонів в Європі. 

Свідченням цьому стала й відома позиція ОБСЄ – інституції створеної під 

час Гельсінкського процесу – згідно з якою винними в російсько-

грузинському протистоянні в Південній Осетії визнано обидві сторони. Це 

означає, що вкотре перемогла Realpolitik, її жертвою цього разу стало не 

лише брутальне порушення Гельсінкських домовленостей в цілому, а й 

державного суверенітету і територіальної цілісності Грузії, зокрема.  

Військово-політична поразка Грузії в серпні 2008 р. значною мірою 

посилила проамериканський і північноатлантичний вектор зовнішньої 

політики цієї країни. Свідоцтво тому – підписання Хартії про стратегічне 

партнерство із США в січні 2009 р., яка поставила Грузію в розряд особливих 

партнерів Вашингтону поза рамками НАТО. Кроки Кремля по визнанню 

незалежності двох колишніх автономій Грузинської РСР були сприйняті на 

заході не як підтримка двох де-факто держав, що існували вже не один рік на 

території Грузії (і що не контролювалися офіційним Тбілісі), а як російська 

територіальна експансія. В зв’язку з цим репрезентативною видається думка 

заступника держсекретаря США в 1994-2001 рр. Строуба Телбота: 

«Можливо, з офіційної точки зору Росії Абхазія і Південна Осетія є 

незалежними державами, але в очах всього світу це розширення російської 
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території. І це сталося вперше з моменту закінчення радянської епохи. Я 

вважаю це небезпечним явищем» [96]. Цієї лінії США і їх союзники 

неухильно дотримуються після 2008 р., незважаючи на персональні зміни 

лідерів держав, керівників зовнішньополітичних відомств і складів найвищих 

представницьких органів влади. Саме фактична російська окупація двох 

колишніх грузинських автономій посприяла початку переговорів США і 

Грузії про створення американських військових баз в Поті і в Марнеулі (цей 

крок розглядається як противагу створенню російської військової 

інфраструктури на абхазькій території в Очамчирі і в Гудауті). 

 

Висновки до 4 розділу.  

Отже, конфлікти в Абхазії і Південній Осетії, витоки яких перебувають 

в часах національно-територіального розмежування 1920-х років, здійсненого 

за ініціативою і розумінням московського комуністичного керівництва, 

вибухнули в останні роки існування СРСР і стали джерелом нестабільності в 

усьому Кавказькому регіоні, позаяк зачіпають інтереси багатьох етнічних та 

політичних груп і цілої груии регіональних і світових потуг на кшталт РФ, 

Туреччини, Ірану, США, ЄС.  

Політичний контроль над своїми колишніми автономіями - Абхазією і 

Південною Осетією, що заявили про своє прагнення до незалежного 

державного розвитку напередодні розпаду СРСР, Грузія фактично втратила 

ще в 1992-1994 рр. завдяки слабкості центральної влади у Тбілісі, 

спричиненої громадянською війною, та російській військовій допомозі 

сепаратиським анклавам Грузії.  

Протягом 1994-2008 рр. Абхазія та Південна Осетія існували як 

самопроголошені республіки, а врегулювання конфліктів було 

«заморожено». У серпні 2008 р., коли стратегічний партнер Грузії Сполучені 

Штати Америки були втягнені у війни в Іраку й Афганістані, а також 

зосередилися на потенційному конфлікті з Іраном і дестабілізації ситуації в 
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Пакистані, Росія скористалась можливістю відновити свій вплив на частині 

території колишнього СРСР, відторгнувши території абхазького і південно-

осетинського сепаратистських анклавів від території Грузії.  

Російсько-грузинська війна і офіційне визнання Російською 

Федерацією незалежності Абхазії й Південної Осетії, показало справжню 

роль Кремля у так званому «врегулюванні» конфліктів в Грузії. Війна в 

Пiвденнiй Осетiї вкотре пiдтвердила аксiоматичне твердження, що 

міжетнічні конфлікти часто провокуються зовнішніми силами імперського 

зразка й набувають значних масштабів внаслідок їхнього втручання у 

локальні суперечки. Ці сили мають власні інтереси та зацікавлені в 

поглибленні конфліктних ситуацій за схемою «розділяй та володарюй!». 

Досвід «врегулювання» конфліктів в Грузії показав, що домінування в 

регіоні лише однієї держави може лише провокувати різні конфлікти, тоді як 

дійсна стабільність формується радше в ситуації балансу різних 

геополітичних сил. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації теоретично узагальнено та запропоновано розв’язання 

актуального наукового завдання, що полягає у дослідженні політики 

Російської Федерації щодо «заморожених конфліктів» на пострадянському 

просторі у зовнішній. Виходячи з мети та основних завдань дисертації, автор 

сформулював наступні наукові положення та висновки:  

1. Теоретичне осмислення та систематизація основних концептуально-

методологічних підходів у вивченні теми врегулювання «заморожених» або 

відкладених конфліктів показали, що основними чинниками, які сприяють 

появі етнополітичних конфліктів, є складна етнічна географія, різна 

цивілізаційна орієнтація етносів, нерівність соціально-професійного статусу 

етнічних груп, руйнація старих норм та цінностей, загальна політико-

економічна криза в суспільстві.  

Найбільш небезпечним з-поміж етнополітичних конфліктів є етнічний 

сепаратизм, що часто набуває форми збройного протистояння. Збройний 

сепаратизм є особливою формою етнополітичного конфлікту, в якому одна з 

сторін, що ідентифікує себе в етнічних термінах, проголошує намір створити 

власну державу і формує озброєні загони, що позиціонують себе як основу 

майбутньої армії. Іншою стороною конфлікту виступає держава, що постала 

перед проблемою територіальної цілісності. 

Пошук механізмів примирення ворогуючих сторін посприяв 

формуванню в дослідницькому середовищі окремого наукового напряму 

врегулювання конфліктів. Попри різні методологічні підходи до питання 

врегулювання науковці одностайні в тому, що етнополітичні конфлікти 

важко піддаються вирішенню, оскільки виникає надзвичайно складне 

завдання знайти шляхи задоволення як нематеріальних інтересів, так і вимог 

підвищення статусу, повернення «одвічних» територій, розширення 

економічних можливостей, більшого доступу до політичної влади і т. п. Тому 

радше можна говорити про врегулювання, «заморожування» або 
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перетворення в менш деструктивну форму етнополітичних конфліктів, ніж 

про їхнє вирішення. 

 «Заморожені конфлікти» є феноменом пострадянського простору, вони 

мають перевагу перед відкритим збройним протистоянням суб'єктів 

протиборства, що призводить до численних жертв, біженців, матеріальних 

втрат і руйнувань. «Заморожування» етнічних збройних конфліктів зупиняє 

процес етнічних чисток, дає час для перемир'я і спроб вироблення 

політичного рішення, але воно не може вирішити повністю проблему 

біженців і вимушених переселенців, ефективно розвивати процес 

постконфліктного відновлення економіки і соціальної сфери.  

2. Вивчення історичних і геополітичних підстав, економічних, 

етнодемографічних, владно-політичних та етнокультурних передумов 

виникнення конфліктів у придністровському регіоні Республіки Молдова, на 

території Нагірного Карабаху в Азербайджанській Республіці, в абхазькому і 

південно-осетинському регіонах Республіки Грузії показало, що витоки 

конфліктів слід шукати в імперській політиці урядів царської Росії і 

Радянського Союзу щодо національних меншин, в основу якої було 

покладено принцип «розділяй і володарюй!». Штучно закладені владними 

структурами Російської імперії міжнаціональні протиріччя передбачали 

використання міжетнічних конфліктів як інструменту дезорганізації 

суспільства та загострення відносин між сусідами. Етнополітична боротьба 

була свідомо посилена в радянський період, коли влада довільно встановила 

кордони новостворених республік, не враховуючи при цьому їх етнічний 

склад. Розпад СРСР загострив міжнаціональні суперечності і сприяв 

переходу міжетнічних конфліктів у збройну фазу.  

З припиненням збройної фази конфліктів розпочалося їх політичне 

врегулювання із залученням міжнародних посередників, яке, втім, досі не 

привело до розв’язання жодного з вищеназваних конфліктів, що 
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еволюціонували й тривають донині у так званому «замороженому» або 

законсервованому стані.  

До врегулювання всіх чотирьох «заморожених конфліктів» на 

постколоніальних теренах колишньої російської імперії активно долучилась 

правонаступниця СРСР – Росія, що виступила і країною-учасником 

конфлікту (як це сталось у Придністров’ї, Абхазії і Південній Осетії), і 

країною-посередником (у випадку Нагірного Карабаху), і країною-

миротворцем (з огляду на розташування російських миротворчих 

контингентів у зоні усіх «заморожених конфліктів»), і навіть країною-

гарантом (як у випадку придністровського врегулювання) конфліктів.  

Така різнопланова участь Росії у визначенні шляхів врегулювання 

конфліктів підкреслює провідну геополітичну роль Москви на 

пострадянському просторі і демонструє можливості РФ керувати 

конфліктами в потрібному для неї напрямі. Це дозволяє висловити 

припущення, що «заморожування» або продовження конфліктів на 

пострадянському просторі є важливим зовнішньополітичним інструментом 

РФ, що сприяє збільшенню можливостей для маневрування Росії на 

міжнародній арені. 

3. Коріння конфлікту у Придністров’ї слід шукати передусім у часі 

Першої світової війни, одним з головних наслідків якої став крах Російської 

та Австро-Угорської імперій. Ці події актуалізували, зокрема, проблему 

територіальної належності Бессарабії та Буковини. Так виникло 

«бессарабське питання» у міжнародних відносинах. Визнання того факту, що 

на території Бессарабії проживають ті ж етнічні румуни, що й в усій 

румунській державі, ускладнювало обгрунтування претензій СРСР на 

Бессарабію. Тому створення у складі радянської України молдавської 

автономії на лівобережжі Дністра стало своєрідним полігоном, де 

відпрацьовувалася політика, наслідки якої створили сприятливий грунт для 
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виникнення конфлікту у придністровському регіоні Молдови в період 

розпаду СРСР.  

Після збройної фази конфлікту, перемогу в якій здобули 

придністровські сепаратисти завдяки участі на їх боці 14-ї російської армії, 

Російська Федерація, як учасник процесу врегулювання в Придністров’ї, 

запропонувала низку планів щодо нормалізації відносин Молдови і 

самопроголошеної ПМР. Проте жоден з них не мав шанси бути реалізованим 

через фундаментальне протиріччя між зовнішньополітичною стратегією 

Росії, зорієнтованої на реінтеграцію пострадянського простору, і 

євроінтеграційною політикою Республіки Молдова, спрямованої на вихід із 

сфери російського впливу. Вагомим деструктивним чинником, що наразі 

сприяє продовженню функціонування придністровського конфлікту у 

«замороженому» стані є небажання влади РФ виконувати взяті на 

Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 р. зобов’язання щодо виведення з 

території Придністров’я російського військового контингенту. Зазначені 

вище чинники разом із бажанням Кремля стати єдиним гарантом миру і 

безпеки в регіоні роблять неможливою реінтеграцію Придністров’я до складу 

Молдови.  

4. Головною причиною міжетнічного протистояння в Нагірному 

Карабасі став довільний підхід керівництва СРСР до визначення 

територіальних меж Азербайджану і Вірменії. Саме він сприяв поновленню 

азербайджансько-вірменської боротьби за Нагірний Карабах в останні роки 

існування СРСР. У свому розвитку нагірно-карабаський конфлікт пройшов 

два основні етапи: стадію конфронтації між керівництвом НКАО, 

підтримуваного Вірменською РСР, і Азербайджанської РСР з соціально-

економічних, мовних і національно-культурних питань; і стадію поширення 

конфлікту на всю територію Азербайджанської та Вірменської РСР, його 

переростання в суспільно-політичну кризу, в якій кожна сторона конфлікту 

прагне довести своє «історичне» право на територію Нагірного Карабаху.  
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Розпад Радянського Союзу сприяв початку збройної фази конфлікту, 

що тривала з кінця 1991 р. до початку 1994 р. і призвела до поразки 

Азербайджану і втрати ним не лише Нагірного Карабаху, а й семи районів 

республіки. Укладення у 1994 р. перемир’я між конфліктуючими сторонами 

започаткувало новий етап розвитку нагірно-карабаського конфлікту – його 

існування у «замороженому» стані.  

Протягом понад 20 років із часу підписання домовленості про 

припинення бойових дій в Нагірному Карабасі, за сприяння міжнародних 

посередників (Мінська група ОБСЄ), відбувається процес пошуку 

компромісу між конфліктуючими сторонами та прийнятного для них 

варіанту врегулювання конфлікту. Провідну роль у процесі врегулювання 

прагне відігравати Російська Федерація – країна, що має статус співголови 

Мінської групи ОБСЄ. Кремль, що має можливості покласти край цьому 

затяжному територіальному конфлікту і допомогти двом націям досягти 

примирення, зайняв наразі вичікувальну позицію, сподіваючись на 

ослаблення інтересу Заходу до регіону Південного Кавказу, що, відповідно, 

змусить сторони конфлікту врахувати інтереси Росії в регіоні, головним з 

яких залишається повний контроль за процесами на терені Південного 

Кавказу. Наразі ж Москва посилено озброює Азербайджан і Вірменію – обох 

основних учасників конфлікту в Нагірному Карабасі.    

5. Конфлікти в колишніх грузинських автономіях - Абхазії і Південній 

Осетії, витоки яких перебувають в часах національно-територіального 

розмежування 1920-х років, здійсненого за ініціативою і згідно інтересів 

московського комуністичного керівництва, вибухнули в останні роки 

існування СРСР і стали джерелом нестабільності в усьому Кавказькому 

регіоні, позаяк зачіпають інтереси багатьох етнічних та політичних груп і 

цілої груии регіональних і світових потуг на кшталт РФ, Туреччини, Ірану, 

США, ЄС.  
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Політичний контроль над своїми колишніми автономіями - Абхазією і 

Південною Осетією, що заявили про своє прагнення до незалежного 

державного розвитку напередодні розпаду СРСР, Грузія фактично втратила 

ще в 1992-1994 рр. завдяки слабкості центральної влади у Тбілісі, 

спричиненої громадянською війною, та російській військовій допомозі 

сепаратиським режимам в Грузії.  

Протягом 1994-2008 рр. Абхазія та Південна Осетія існували як 

самопроголошені республіки, а врегулювання конфліктів було 

«заморожено». У серпні 2008 р., коли стратегічний партнер Грузії Сполучені 

Штати Америки були втягнені у війни в Іраку й Афганістані, а також 

зосередилися на потенційному конфлікті з Іраном і дестабілізації ситуації в 

Пакистані, Росія скористалась можливістю відновити свій вплив на частині 

території колишнього СРСР, відторгнувши Абхазію і Південну Осетію від 

території Грузії.  

Російсько-грузинська війна 2008 р. і офіційне визнання Російською 

Федерацією незалежності Абхазії й Південної Осетії, показало справжню 

роль Кремля у так званому «врегулюванні» конфліктів в Грузії. Війна в 

Пiвденнiй Осетiї вкотре пiдтвердила аксiоматичне твердження, що 

міжетнічні конфлікти часто провокуються зовнішніми силами імперського 

зразка й набувають значних масштабів внаслідок їхнього втручання у 

локальні суперечки. Ці сили мають власні інтереси та зацікавлені в 

поглибленні конфліктних ситуацій за схемою «розділяй та володарюй!». 

Російський досвід «врегулювання» конфліктів в Грузії показав, що 

домінування в регіоні лише однієї держави може лише провокувати різні 

конфлікти, тоді як дійсна стабільність формується радше в ситуації балансу 

різних геополітичних сил. 

6. За понад 20-річну участь у врегулюванні конфліктів на 

пострадянському просторі Російська Федерація опрацювала й застосовує 

схему «заморожування» конфліктів з метою збереження територій конфліктів 
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у сфері російського впливу. Класичний набір методів, які Росія застосовувала 

й застосовуватиме для «врегулювання» конфліктів в Грузії, Молдові, а тепер 

і в Україні, включає ведення торговельної війни, підтримку «п’ятої колони» - 

проросійських сил та корумпованих політиків, підігрів сепаратистських 

настроїв і введення російських військ для захисту російського і так званого 

«російськомовного населення» в країну конфлікту. Дещо іншою є російська 

тактика в Нагірному Карабасі, в силу наявності там класичного 

міждержавного конфлікту за територію, приводом до якого стали міжетнічні 

протиріччя. 

Ще один схожий сценарій, так званої «гуманітарної інтервенції» для 

врегулювання конфлікту, реалізований в Грузії й Молдові (наразі 

застосовується в Україні), Росія реалізує за схемою, неодноразово описаною 

політологами: уже наявний внутрішній конфлікт різко загострюється, 

проросійська сторона зіткнення звертається з проханням допомоги до Росії. 

Москва на прохання зважає, прагнучи «захистити жертв конфлікту». 

Жертвами «ультранаціоналістів», певна річ, мають стати етнічні росіяни або 

власники російських паспортів, яким нібито загрожує етнічна чистка. Ну, а 

далі – «операція з примушування до миру», що мала місце в Грузії у серпні 

2008 р. 

Обов’язковим елементом цієї вже класичної російської схеми 

приборкання непоступливих колишніх радянських республік є наявність на 

території країни – потенційної жертви Кремля – російської військової бази. В 

Грузії – це бази в Очамчирі, Гудауті (Абхазія) і Ахалгорі (Південна Осетія), в 

Молдові – 14-та армія РФ в Тирасполі, в Азербайджані – радіолокаційна 

станція в Габалі.   

Взявши у такий спосіб територію під свій контроль, Кремль прагне 

легалізувати самопроголошені держави шляхом проведення референдуму на 

підтримку незалежності сепаратистського анклаву з обов’язковим наступним 

входженням до складу Росії. Так було і в молдавському Придністров’ї, і в 
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абхазькому та південно-осетинському регіонах Грузії, й навіть в 

українському Криму, анексії якого Росією передувало «добровільне 

волевиявлення народу Криму». 

Отже, результатом діяльності Росії по врегулюванню «заморожених» 

конфліктів стало те, що в конфліктах в Абхазії і Південній Осетії досягнуто 

видимості врегулювання завдяки 5-денній російсько-грузинській війні 2008 

р., наслідком якої стало фактичне відторгнення самопроголошених республік 

від Грузії. В Нагірному Карабасі і Придністров’ї Росія наразі займає 

вичікувальну позицію, оскільки «заморожування» конфліктів у цих регіонах 

є стримуючим чинником щодо намірів сторін конфліктів змінити парадигму 

свого розвитку і самостійно обрати головний вектор зовнішньої політики.  

 7. Дослідження політики Росії щодо «заморожених конфліктів» на 

пострадянському просторі дозволило простежити еволюцію російських 

підходів щодо конфліктів і визначити основні етапи реалізації політики 

Москви у зоні конфліктів.  

На 1-му етапі, у 1991-1992 рр., основним елементом зовнішньої 

політики Росії у зоні етнополітичних конфліктів визнавалися політичні, 

переговорні шляхи розв’язання кризи за участі якомога більшої кількості 

міжнародних інституцій. Початок цього періоду можна віднести до весни 

1991 р., до часу підписання Казбегського протоколу між Росією і Грузією.  

В кінці 1992 – на початку 1993 р., після відносно вдалих миротворчих 

зусиль Росії у Придністров'ї та в Південній Осетії, що сприяли припиненню 

збройної фази конфліктів у цих регіонах, відбулася зміна підходів до 

розв’язання етнічних збройних конфліктів, що характеризується переоцінкою 

Кремлем ролі силових методів - свого роду метод «примусу силою» в 

пострадянській інтерпретації. Однак цей період був нетривалим в силу 

відсутності значного поліпшення ситуації в зонах конфліктів, а також через 

тверду позицію західних країн, які не погодилися визнавати особливі права 

Росії на території колишнього СРСР. Усе це призвело в 1994 р. до 
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повернення Росії до дипломатичнх зусиль, спрямованих на вирішення 

конфліктів і спільних дій з іншими країнами СНД. Відтак, головною 

особливістю другого етапу участі РФ у врегулюванні конфліктів, у 1992-1994 

рр., можна вважати їх силовий компонент. 

На третьому етапі, у 1994-2000 рр., Росія проводила політику 

консервації  або «заморожування» конфліктів на пострадянському просторі. 

Залишаючись прихильником політичного врегулювання конфліктів при 

дотриманні територіальної цілісності Грузії та Азербайджану на основі 

вироблення особливого статусу Абхазії, Південної Осетії і Нагірного 

Карабаху, РФ виступала за збереження механізмів забезпечення стабільності 

в регіоні, основоним елементом яких виступали миротворчі підрозділи РФ і 

країн СНД.  

З обранням на посаду президента РФ В. Путіна відбулась зміна 

російської політики щодо «заморожених конфліктів» на пострадянському 

просторі. З того часу Кремль посилено озброює сепаратистські режими в 

Грузії, модернізує наявні і створює нові російські військові бази, видає 

паспорти громадян РФ населенню Придністров’я, Абхазії і Південної Осетії, 

створюючи «законні» підстави для майбутнього «захисту російських 

громадян» у самопроголошених державних утвореннях, веде торговельні 

війни з країнами СНД, що прагнуть вийти з-під опіки Кремля. Описані вище 

заходи РФ характеризують четвертий етап у формуванні підходів РФ до 

врегулювання проблеми «заморожених конфліктів», що датується 2000-2008 

рр. 

Косовський прецедент 2006 р. створив передумови для корегування 

політики РФ стосовно невизнаних державних утворень на пострадянському 

просторі, а відтак і щодо проблеми «заморожених конфліктів». 

Використавши «прецедент Косова» для визнання державної самостійності 

Абхазії та Південної Осетії після «п’ятиденної» російсько-грузинської війни 

2008 р., Росія, фактично, відмовившись від визнання як базового, принципу 
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територіальної цілісності пострадянських держав. Відмовилась Москва і від 

«пакетного» підходу щодо врегулювання конфліктів, розподіливши їх на три 

типи: молдовський (Придністров’я), грузинський (Абхазію й Південну 

Осетію), вирішення яких Росією пов'язується із стримуванням інтеграції 

Грузії в НАТО й посиленням позицій США на Південному Кавказі; 

азербайджанський (Нагірний Карабах), який російська сторона спробує 

використати для підвищення свого іміджу як країни-миротворця та 

підтримки свого статусу регіонального лідера. Подібні кроки Росії в питанні 

врегулювання «заморожених конфліктів» на пострадянському просторі, 

започатковані 2008 р., означають початок нового, п’ятого, етапу політики РФ 

щодо врегулювання конфліктів, і покликані законсервувати цей процес на 

тривалу перспективу. 

8. Компартивний аналіз «заморожених конфліктів», наслідком яких 

стало проголошення придністровської, нагірно-карабахської, абхазької і 

південно-осетинської квазі-держав, показав, що усі вони є комплексними. Це 

означає, що оскільки їх дуже складно вирішити, вони потребують часу для 

вивчення їх особливостей, специфіки і визначення основних перешкод на 

шляху їх врегулювання.  

Ще одна особливість «заморожених конфліктів» на пострадянському 

просторі полягає в тому, що усі вони характеризуються неминучим впливом 

на їх перебіг і врегулювання Російської Федерації, що володіє великим 

арсеналом важелів впливу на суб’єктів конфлікту, в тому числі історичних 

аргументів. Наслідком цієї особливості, що одночасно розглядається і як 

традиційний аргумент, є поширена думка, що жодне рішення не може цілком 

і повністю задовольнити побажання Російської Федерації. Щоб подолати цей 

стереотип, треба усіляко заохочувати Кремль до пошуку довгострокових 

взаємоприйнятних рішень в питанні врегулювання «заморожених 

конфліктів». Адже було б самообманом очікувати від Росії, як гаранта 

існування сепаратистських суб’єктів, що вона буде діяти всупереч власним 
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інтересам та інтересам самопроголошених утворень. Росія, вочевидь, має свої 

причини для підтримання статус-кво, вважаючи, що ситуація, яка склалась, 

дає їй максимум можливостей утримувати контроль за розвитком подій в 

зоні «заморожених конфліктів» й не допускати впливу на їх врегулювання 

інших країн або міжнародних організацій, оскільки вважає ці території своєю 

«законною сферою впливу». Цей підхід цілковито кореспондується з 

стратегічною парадигмою політики Кремля щодо «заморожених конфліктів», 

сформульованої як «контрольована нестабільність».  

В результаті, інші суб’єкти, задіяні в процесі врегулювання, такі як ЄС, 

ООН, ОБСЄ, Рада Європи й окремі держави, мають докласти максимум 

зусиль для створення умов, що стимулюватимуть до врегулювання не лише 

сторони конфлікту, але й їх покровителя - Росію. В цьому випадку 

зацікавлені у вирішенні конфлікту регіональні і міжнародні суб’єкти, повинні 

активізувати контакти, визначити економічну допомогу і здійснити 

політичний тиск, а не чекати, коли сторони конфлікту або їх покровитель 

знайдуть шлях до його вирішення.  
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