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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Безпека сучасного світу є 

комплексним багатовимірним явищем. В останні 25 років загострюються 

загрози економічного, інформаційного, соціального та інших некласичних 

видів. Разом з цим виклики безпеці у класичному розумінні продовжують 

бути актуальними. На перший план виходить регіональний рівень безпеки, на 

якому загрози є однаково небезпечними для географічно близьких держав. 

Формування європейського безпекового простору наприкінці 1990-х - на 

початку 2000-х років супроводжувалося інерцією попереднього періоду щодо 

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

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

формування принципово іншого формату відносин у галузі безпеки на 

європейському континенті. 

Використання регіонального підходу в дослідженні дозволяє зробити 

більш глибокий аналіз безпеки в міжнародній системі. Дане дослідження 

спирається на системне бачення міжнародних процесів у сфері безпеки та 

покликане продемонструвати ефективність розгляду регіональних 

безпекових конструкцій, зокрема в Європі, у складі глобальної безпекової 

структури. Тенденція до поглиблення процесу регіоналізації та співіснування 

його з глобалістичними трендами повною мірою впливає на регіональний 

комплекс безпеки на Європейському континенті. На даному етапі важливо 

визначити структуру загальноєвропейського регіонального комплексу 

безпеки для того, щоб поглибити аналіз загроз, актуальних для членів 

комплексу. 

Регіональний комплекс безпеки на просторі Європейського континенту 

формується внаслідок розпаду світового та регіонального порядку періоду 

холодної війни та має в своїй основі конфліктні відносини. 

Переформатування відбувається таким чином, що в регіоні виділяється два 

полюси, а на межовому просторі (на якому, зокрема, розташована територія 

України) формується площина перетинання конфліктних інтересів, навколо 

якої утворюється загальноконтинентальний регіональний комплекс безпеки. 

Таким чином, тема даного дослідження є актуальною в контексті 

поповнення вітчизняного наукового доробку і виокремлення нових течій і 

бачень у вивченні проблематики світових безпекових процесів загалом і 

процесів побудови європейської структури безпеки зокрема.  

На даному етапі вітчизняна науково-політична думка має великий попит 

на дослідження європейських регіональних процесів у галузі безпеки, адже 

процес нового становлення української зовнішньополітичної діяльності 

потребує теоретичної бази для формування проєвропейських підходів і 

подальшої інтеграції України у європейський безпековий простір. 

Враховуючи географічне розташування України в регіоні, який наразі зазнає 

докорінних змін структури, дослідження може дати розуміння місця держави 

в новій формації та найефективнішої позиції в даному контексті. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове 

дослідження виконано в рамках комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку світових процесів глобалізації» (затвердженої 

протоколом Вченої ради Університету No 13 від 20 червня 2011 року) в 

контексті наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка No 0111U007054 

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

«Україна в сучасних політичних та безпекових процесах»).  

Наукове завдання, яке розв’язує автор, полягає у дослідженні процесів 

формування сучасного комплексу регіональної безпеки в Європі. 

Метою даного дослідження є визначення особливостей та етапів 

становлення єдиного регіонального комплексу безпеки на європейському 

континенті. 

Для досягнення зазначеної мети автором поставлено наступні завдання: 

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

найбільш ефективним; 

- визначити місце конструктивістського та неореалістичного підходів до 

вивчення міжнародної та регіональної безпеки; 

- розкрити теорію регіональних комплексів безпеки як дієвий інструмент 

дослідження; 

- розглянути місце регіональних комплексів безпеки у становленні 

європейського міжнародно-політичного простору; 

- визначити особливості становлення та функціонування комплексу 

Європа-ЄС та комплексу, сформованого навколо РФ; 

- окреслити конфлікт політичних концепцій нового атлантизму та 

континенталізму в регіональному комплексі безпеки на Європейському 

континенті; 

- визначити характеристики конфліктних відносин, навколо яких 

почалося об’єднання комплексу Європа-ЄС та комплексу з центром в РФ у 

єдиний регіональний комплекс безпеки; 

- розглянути трансформацію єдиного регіонального комплексу безпеки 

на просторі Європейського континенту  

Об’єктом дослідження є європейська регіональна безпека. 

Предметом дослідження є трансформація комплексу регіональної 

безпеки в Європі після завершення холодної війни. 

Методологічна основа дослідження. Для вирішення завдань даного 

дисертаційного дослідження були використані загальнофілософські, 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Подібний методологічний 

плюралізм пояснюється багатовимірністю феномену регіональної безпеки 

загалом і явища регіональних комплексів безпеки зокрема. 

В основу методології роботи було закладено конструктивістський підхід 

міжнародної політичної науки у поєднанні з елементами неореалізму. 

Найбільш широке використання отримали описовий та пояснювальний 
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методи, а також історичний та порівняльний аналіз динаміки формування та 

подальшого розвитку феномену комплексів регіональної безпеки. Ці методи 

дозволили прослідкувати еволюцію безпекового порядку на європейському 

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

сучасним станом регіонального комплексу безпеки. 

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

приділено окрему увагу. Також широко використовувався секторальний 

підхід до розгляду регіональної безпеки, що є притаманним 

конструктивістській школі теорії міжнародних відносин. З огляду на 

специфіку предмету дослідження автором широко застосовується теорія 

регіональних комплексів безпеки, зокрема, у контексті розгляду чинників 

формування, особливостей та основних функцій регіональних комплексів 

безпеки як окремого типу безпекових утворень. 

Крім того, у дослідженні було застосовано низку методів сучасної 

політичної науки, використаних під час вивчення основних проблем 

міжнародних систем і глобального розвитку. Зокрема функціональний аналіз 

дозволив продемонструвати високий ступінь взаємозалежності безпеки 

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

безпосередньо дозволило визначити механізми утворення та принципи 

функціонування регіональних комплексів безпеки на європейському 

просторі. За допомогою використання компаративістського методу було 

проведено паралелі між регіональними комплексами безпеки, які в різні 

історичні етапи існували в межах європейського міжнародно-політичного 

простору. 

Структурний аналіз феномену регіональних комплексів безпеки 

дозволив більш детально розглянути складові регіональних комплексів 

безпеки, їхню взаємодію, функції кожної зі структурних одиниць і той ефект, 

який є результатом поєднання функціонального навантаження всіх 

структурних компонентів, а також виділити в досліджуваному явищі провідні 

системоутворюючі чинники, узагальнити та систематизувати отримані 

результати.  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють переважно період 

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

війни на Європейському континенті почали формуватися новітні комплекси 

безпеки, а в подальшому утворився єдиний регіональний комплекс. Разом з 

цим, при розгляді етапів розвитку європейського міжнародно-політичного 

простору автор вважав за потрібне виходити за вказані хронологічні межі, що 

дозволило пояснити походження особливих характеристик європейського 

безпекового регіону. 

Наукова новизна полягає у досягненні таких результатів: 

Уперше: 

- надано авторський підхід до визначення меж і структури європейського 

регіонального комплексу безпеки; 

- визначено особливості розвитку безпекових процесів на європейському 

континенті, які, на думку дисертанта, наразі призвели до формування 
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єдиного регіонального комплексу безпеки з конфліктними відносинами 

всередині. 

Удосконалено: 

- окремі положення конструктивістського підходу щодо вивчення 

процесів трансформації регіональних комплексів безпеки; 

- теоретичне осмислення принципів утворення, побудови на 

функціонування регіональних комплексів безпеки, ядром яких є конфліктні 

відносини. 

Дістало розвитку: 

- визначення секторальності та багатовимірності регіональної безпеки; 

- дослідження причин та наслідків недосконалості постбіполярних 

підходів держав до побудови відносин у галузі безпеки; 

- усвідомлення важливості інклюзивного підходу у вирішенні 

конфліктних та кризових явищ у сучасних міжнародних відносинах; 

- визначення сучасних тенденцій розвитку європейського регіонального 

комплексу безпеки. 

Практичне значення дослідження визначається його актуальністю та 

науковою новизною. Отримані в ході роботи над даним дослідженням 

висновки та результати можуть поглибити та розширити проблемне поле 

системних досліджень у галузі безпеки загалом та регіональних комплексів 

безпеки зокрема. Узагальнення можуть бути використані в якості 

теоретичної бази для дослідження регіональних комплексів безпеки не тільки 

в Європі, але і в інших регіонах, а також для подальших досліджень процесів 

розбудови безпекової системи в Європі. Окремі теоретичні положення 

можуть бути включені до опорних матеріалів при підготовці навчальних 

посібників, наукових робіт, нормативних та спеціальних курсів 

політологічного та історичного спрямування у вищих навчальних закладах, 

зокрема «Міжнародні відносини та світова політика», «Регіоналізм та 

регіональна безпека», «Міжнародна та європейська безпека», «Міжнародні 

системи та глобальний розвиток», «Сучасні тенденції світової політики», 

«Міжнародні конфлікти», «Сучасні європейські політичні теорії», «Зовнішня 

політика України», «Національна безпека України» тощо. 

З практичної точки зору, вагомою можна вважати проведену роботу з 

розробки концептуального апарату вивчення регіональних комплексів 

безпеки, на основі якого можуть проводитися емпіричні дослідження цього 

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

того, визначений концептуальний апарат дозволяє проводити подальше 

узагальнення емпіричних даних щодо проблематики регіонального рівня 

безпекових досліджень. Результати дослідження можуть становити інтерес 

для Міністерства закордонних справ України, інших органів державної влади 

України при формуванні та впровадженні зовнішньополітичної та безпекової 

стратегії України. 

Апробація результатів роботи. Головні висновки й тези дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 
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політики Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також були викладені автором у 

доповідях:  

- ХIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Шевченківська весна», Інститут міжнародних відносин 

КНУ  

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

- презентація результатів дослідження під час роботи літньої навчальної 

програми для молодих вчених на базі Одеського центру з питань 

нерозповсюдження за підтримки Шведської агенції з радіаційної безпеки. 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса (13-15 

червня 2016р.); 

- презентація результатів дослідження на літній школі «Міжгруповий 

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

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

- Міжнародна науково-практична конференція “НАТО проти викликів 

сучасного світу після Варшавського саміту 2016 року”, Лодзьський 

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

- науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми 

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

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

- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

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

м. Київ (22 жовтня 2015 року);  

- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Шевченківська весна» (Світове співтовариство: глобальні 

та регіональні виклики), Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса 

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

- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

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

м. Київ (27 жовтня 2016 року);  

- Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна», 

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

березня 2017 року).  

Публікації. Основні положення і висновки дисертації викладено у 8 

наукових публікаціях (з яких 6 статей опубліковані в наукових фахових 

виданнях, 2 статті – у закордонних наукових фахових виданнях, серед яких 1 

стаття – в електронному виданні), а також 2 тезах доповідей на наукових 

конференціях.  

Структура роботи обумовлена логікою дослідження, визначеними 

метою, об’єктом і предметом дослідження. Дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел (365 

найменувань англійською, польською, українською і російською мовами). 
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Загальний обсяг дисертації становить 216 сторінок, із яких 177сторінок 

складає основну частину роботи, 39 сторінок - список джерел та літератури. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, наведено зв’язки 

з науковими програмами, планами та дослідницькими темами, 

сформульовано мету та завдання дисертації, визначено об’єкт і предмет, 

хронологічні рамки, методологію та структуру дослідження, обґрунтовано 

наукову новизну, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, 

подано інформацію про апробацію та публікацію результатів дисертації. 

У першому розділі «Концептуально-теоретичні засади й джерельна 

база» автор розглядає особливості «security studies»/безпекових досліджень, 

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

наявні власні підходи, апарат, методологія. Серед основних підходів 

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

з їхніми відгалуженнями.  

Після завершення блокового протистояння найбільш повно 

відображається динаміка безпекової взаємодії на регіональному рівні, адже 

регіональні комплекси безпеки, як об’єднання держав, процеси 

сек’юритизації та десек’юритизації в яких не можуть розглядатися окремо, є 

найбільш актуальними одиницями для аналізу. 

Теорія регіональних комплексів безпеки є результатом синтезу 

неореалізму та конструктивізму, результатом наукового доробку 

представників Копенгагенської школи міжнародних відносин. Дослідження з 

використанням даної теорії надає можливість виявити неформальні (не 

закріплені в рамках міжнародних організацій, двосторонніх або 

багатосторонніх договорів) зв’язки та встановити структуру регіону в 

безпековому контексті. 

У ході дослідження автором в основному впроваджені підходи 

неореалістичної парадигми міжнародних відносин, а також конструктивізму 

Копенгагенської школи. Досить широко розглянуто історичні етапи зміни 

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

використовується секторальний підхід до розгляду безпекової проблематики. 

Основними поняттями в дослідженні є категорії «безпеки», що 

розглядається як стан наявності засобів нейтралізації або зменшення 

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

перше означає введення певного питання до безпекового дискурсу і надання 

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

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

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

що не можуть бути на належному рівні проаналізовані та вивчені окремо 

один від одного. 

Теоретичний базис роботи складається з досліджень представників 

конструктивістського підходу здебільшого Копенгагенської школи, а також 

представників неореалістичної парадигми. Дисертаційне дослідження 
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зосереджене на європейському регіональному комплексі безпеки, отже, серед 

концепцій та теорій, активно використаних у роботі, виділяються теоретичні 

та прикладні дослідження європейських авторів і російських авторів.  

Серед українських дослідників даної тематики можна виокремити                  

В. Копійку, В. Манжолу, О. Коппель, О. Пархомчук, М. Перепелицю,  

В. Литвиненка, В. Горбуліна, В. Ткаченка, А. Мартинова, М. Капітоненка,  

В. Константинова, К. Спиридонову, С. Мітряєву. 

Особливості процесів становлення комплексів регіональної безпеки 

визначені у роботах А. Вендта, Н. Онуфа, Б. Бузана та О. Вівера,  

Д. де Вільде, Е. Адлера, Д. Лейка, М. Моргана, Р. Купера, М. Каплана,  

К. Уолтса, Е. Айдінлі. Зосереджують дослідження на розвиткові 

європейського географічного регіону та побудові на ньому безпекових 

формацій Т. Хіплер,  

В. Мілос, М. Джаррет, Д. Норман, А. Ватсон, С. Толенса, Р. Дел Санто, Ф. 

Хілл, Дж. Майршеймер. Процеси становлення регіонального комплексу 

безпеки навколо РФ розкриті в дослідженнях С. Булаєва, М. Лєбєдєвої, Б. 

Башкатової,  

А. Конопляника. Проблематика НАТО та особливостей місця Альянсу в 

регіональній структурі на європейському просторі розкривається в роботах  

Ч. Купчана, Д. Аверре, C. Нельсона-Дрю, а також Ф. Маріуша. 

У другому розділі “Особливості регіональних комплексів безпеки на 

європейському континенті” окреслені особливості формування 

регіональних безпекових формацій на зазначеному просторі. Тривалий час 

даний регіон був центром, в якому формувалися тенденції, які 

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

Держави регіону були центрами власних безпекових формацій, що 

складалися з їхніх колоніальних володінь. Таким чином, розвиток 

інтеграційних структур на просторі Європейського континенту сягнув 

високого рівня. 

Автор зазначає, що в різні періоди функціонування безпекові формації 

на даному просторі мали різне коло учасників. Найбільш широким 

представництво було за часів Віденського концерту, коли Російська імперія 

утвердилася як один з центрів сили європейської системи. Після Першої 

світової війни система почала розпадатися на дві частини, що було 

закріплено після Другої світової війни розділенням Німеччини та держав 

Центральної Європи. Блокове протистояння та Холодна війна закріпили таке 

розділення, пригнітивши процеси регіональної безпекової динаміки в Європі. 

Після розпаду системи протистояння між НАТО та ОВД, з початком 

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

комплекс навколо РФ. У такому вигляді безпекова структура проіснувала до 

2008 року, коли почав формуватися комплекс регіональної безпеки 

загальноконтинентальний з конфліктом у своїй основі. 

Дисертантка звертає увагу на те, що держави-учасники РКБ Європа-ЄС 

належать до постмодернових держав. Факт належності держав регіону до 

такої категорії зумовлює те, що взаємодії з різних питань безпекового 
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характеру між учасниками ведуться в різних форматах - і фактично саме ця 

сітка зв’язків формує ту унікальну структуру європейського РКБ, яка 

дозволяє цьому утворенню виокремлюватися на тлі інших акторів 

міжнародної безпекової системи.   

Комплекс Європа-ЄС є однополюсним утворенням, де єдиний полюс 

представлений конгломератом держав. Унікальність такої будови 

складається в тому, що хоча і в різній мірі, але в рамках цього полюсу 

присутні всі без виключення держави, які належать до РКБ, адже таким 

полюсом виступають наднаціональні структури, сформовані учасниками РКБ 

в різних сферах діяльності комплексу. 

Що стосується визначення характеру РКБ за типом відносин в ньому, то 

комплекс Європа-ЄС є втіленням безпекові спільноти. У даному РКБ 

відносини між суб’єктами будуються в інституціоналізованому форматі, який 

є загальновизнаним серед учасників. Тобто правила поведінки учасників РКБ 

не визначаються тактичними інтересами чи загрозами, актуальними в 

окремий проміжок часу для окремого актора. Стратегічне бачення безпеки у 

різних сферах закріплюється на інституційному рівні і відповідні механізми 

та інструменти нейтралізації загроз також є результатом узгодженої спільної 

діяльності.  

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

будувався як централізована формація з державою-лідером всередині. 

Динаміка взаємодії була високою, проте напрямки, як правило, 

обмежувалися зв’язками між РФ як центральною державою та іншими 

учасниками комплексу - з кожним окремо. Держави поєднували тісні 

економічні, політичні, соціальні взаємозв’язки, що було передумовою тісної 

взаємодії за багатьма напрямками.  

Структуризація відбувалася за допомогою створення та використання 

Росією по широкому колу питань новоутвореної організації СНД. 

Співдружність включала всі держави-колишні республіки, окрім 

Балтійських, які відразу після розпаду Радянського Союзу направили 

власний вектор в бік європейської та євроатлантичної інтеграції. На території 

комплексу також існували інші організації з російським лідерством (Митний 

союз, Організація Ташкентського договору), і без участі Росії (ГУАМ). 

Основним інструментом РФ з побудови лояльних відносин з державами 

регіонального комплексу було фактичне втручання у внутрішні справи цих 

держав і підтримка лояльних політичних еліт, а також участь у етнічних або 

сепаратистських конфліктах в державах комплексу. Так в пострадянських 

державах сформувалося протистояння проросійських та прозахідних 

політичних еліт. Першими ознаками розпаду даного РКБ та відцентрових 

тенденцій стали «кольорові» революції, які свідчили про посилення 

прозахідних еліт та соціальної підтримки такого напрямку руху. 

Вочевидь РФ обрала формат «жорсткого» регіоналізму. Росія практично 

змушувала держави обирати між участю в структурах під її керівництвом та 

в регіональних об’єднаннях західноєвропейського простору. Такий підхід 

протягом перехідного періоду, зважаючи на високий рівень зв’язності 
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політичних, економічних, соціальних систем держав, працював з помірною 

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

комплекс Європа-ЄС набуває все більшого потенціалу притягування держав 

межового простору, США активно співпрацюють з державами в Центральній 

Азії, де так само відповідне своєму статусу місце почав виборювати і Китай. 

За таких умов комплекс регіональної безпеки навколо РФ почав розпадатися, 

а сама Росія взяла курс на переформатування регіонального простору 

Європейського континенту. 

У третьому розділі “Трансформація європейського регіонального 

комплексу безпеки в загальноконтинентальну структуру” проаналізовано 

концепції нового атлантизму та континенталізму, що стали двома 

альтернативами розбудови системи безпеки на Європейському континенті 

після завершення холодної війни. Обидва підходи є політичними 

концепціями і відрізняються тим, яку роль відводять Східноєвропейським 

державам та РФ у системі відносин у Великій Європі.  

Ситуацію перших двох десятиліть після закінчення холодної війни, коли 

виділялися два РКБ можна розглядати як транзитну, адже такий підхід 

диктувався зокрема неврегульованістю ситуації в міжнародних відносинах 

після завершення історичного етапу розвитку міжнародної системи. Також 

роль відіграв і комплекс невирішених питань у сфері класичної військової 

безпеки, комплекс недовіри учасників один до одного. Різні уявлення про 

демократію в рамках двох комплексів, що є причиною ціннісного розриву.  

Система безпеки на Європейському континенті у 1990-ті року була 

сформована за євроатлантичним зразком, на базі інституцій періоду 

біполярного протистояння. На думку автора, така система мала високий 

рівень кризового потенціалу. Проте цей процес міг пройти мирним шляхом 

за умови відповідної волі держав-лідерів.  

На думку дисертантки, проект Договору про європейську безпеку став 

основою російського бачення нової континентальної архітектури безпеки. 

Проекти вище вказаного договору були ініціативою з боку РФ долучитися до 

європейської безпекової структури. РФ була відстороненою від 

євроатлантичних процесів, а також від процесів європейської інтеграції, 

втративши всі можливі засоби прямого впливу на формування нових правил 

та принципів функціонування безпекового комплексу, який поступово почав 

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

Союзу. Таким чином, Російська Федерація прагнула відновити статус, 

втрачений після розпаду СРСР, або принаймні отримати місце за столом 

переговорів серед безпосередніх учасників. Конфлікт у центрі даного 

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

євроатлантичного бачення європейської безпеки, де домінують ЄС та 

Сполучені Штати як держава-інсайдер, бачення з позиції переможців у 

системному конфлікті; і континентального бачення - концепції базованої на 

паритетних засадах європейської ситеми безпеки, де рівні місця передбачені 

ЄС і Росії з відповідним місцем для США. 
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Конфлікт, закладений у ядро нового комплексу безпеки, розвивається на 

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

ідеологічно-ціннісний конфлікт. Одним з проявів цього комплексного явища 

є ситуація в Україні. Також з 2008 року відбулися газові конфлікти, анексія 

Криму, економічний санкційний конфлікт та випробування ідентичності для 

держав межового простору. Ці кризи є складовими вищезазначеного 

конфліктного вузла. Саме така форма сучасного комплексу є втіленням 

континентального бачення європейської системи безпеки, яке переважило 

неоатлантичне. Безпекове структурування європейського простору навколо 

атлантичних структур виявилося неефективним для гарантування безпеки, бо 

останнє не враховувало РФ не просто як фактор, але як структуротворчу 

одиницю. 

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

сьогоднішнього дня пройшла етап невизначеності і знаходиться на етапі 

завершення оформлення єдиного комплексу регіональної безпеки. До 2008 

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

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

комплексів навколо конфлікту, що зародився на просторі спільного 

сусідства. А у 2014 році комплекс вийшов на завершальний етап свого 

формування, коли конфлікт у його центрі проявився в Україні. 

 

ВИСНОВКИ 

Концептуальною основою даного дисертаційного дослідження є ідея 

формування єдиного комплексу регіональної безпеки на Європейському 

континенті від Лісабона до Владивостока, який включає держави Західної, 

Центральної Європи, межового простору (Україну, Молдову, Грузію), а 

також Білорусь та Росію. Проведений аналіз таких напрацювань і практики 

дозволив автору зробити наступні висновки: 

1. Регіоналістський підхід до вивчення міжнародної безпеки отримав 

актуальність після закінчення блокового протистояння. З початку 90-х років, 

динаміка безпекових процесів на регіональному рівні пришвидшилася. 

Загрози, які за часів холодної війни пригнічувалися за рахунок блокового 

протистояння, актуалізувалися і отримали розповсюдження в рамках 

регіонів, адже мали транскордонний характер. Таким чином, глобальний 

рівень безпекової системи, який раніше домінував у дослідженнях, адже саме 

на ньому формувалися ключові тенденції, що впливали наскрізно на всю 

ієрархічну структуру, поступився своїм місцем регіональному рівню, на 

якому аналіз процесів став більш доцільним з причини деполяризації 

міжнародних відносин та міжнародної безпеки. До того ж на національному 

рівні практично не можливо відслідкувати, яким чином загрози формуються, 

розповсюджуються і отримують відповідну реакцію з боку акторів. Отже, 

динаміка безпекових процесів на регіональному рівні набуває такого 

значення, що формує комплекс тенденцій, які є найбільш значущими у всій 

системі. До того ж за законами синергетики система отримує за рахунок 
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взаємодії регіональних одиниць нові ознаки, які не притаманні окремо 

жодному з елементів. 

2. Окрім виділення регіонального рівня безпекових взаємодій, 

посилюється тенденція секторального уявлення про безпеку. Гельсінський 

процес, який почався у 1970 роки зі створення Наради з безпеки та 

співробітництва в Європі, став втіленням уявлення про важливість для 

забезпечення безпеки держав не тільки класичної, військової сфери, але і 

економічної, соціальної, інформаційної, гуманітарної складових. Врешті, 

саме загрози економічній та гуманітарній сферам життя держави спричинили 

розпад СРСР.  

Цей період став початком деформації парадигми неореалізму та 

посилення конструктивістських шкіл. Неореалістичні підходи мали охопити 

нові загрози та механізми їхньої нейтралізації в державах різних типів. 

Класичні загрози безпеці продовжували домінувати у дискурсі, проте 

поступилися монополією на користь загроз іншого характеру. 

Конструктивістські школи, які базують власні постулати на соціальному 

характері міжнародних відносин, більш гнучко відреагували на зміни у 

міжнародній системі. Основою підходу Копенгагенської школи до вивчення 

міжнародної безпеки стали секторальний підхід - виділення секторів 

військової безпеки, економічної, соціальної, безпеки навколишнього 

середовища та політичної безпеки, кожен з яких є повноправною частиною 

системи; категорії сек’юритизації та десек’юритизації - відображення 

соціалізації переведення певного питання у безпековий дискурс та, 

відповідно, виведення окремих явищ та процесів з цього дискурсу; теорія 

комплексів регіональної безпеки - всебічно розроблений інструмент 

дослідження міжнародної системи безпеки на регіональному рівні, який 

дозволяє охопити всі вищенаведені сектори і дати комплексне уявлення про 

регіональні процеси різних характерів. 

Дисертанткою було поглиблено розуміння конфліктних відносин, 

навколо яких може формуватися комплекс регіональної безпеки в рамках 

вищезазначеної теорії. Таким чином, окреслено поняття структуротворчого 

конфлікту, який є кросрівневим та кроссекторальним, здатним деформувати 

уявлення учасників про безпеку та посилити антагонізм між суб’єктами 

регіонального комплексу безпеки таким чином, щоб це позначилося на всіх 

сферах міжнародної взаємодії і створило нову структуру безпекового 

простору. 

Отже, безпекові дослідження перестали концентруватися виключно на 

питаннях конфліктів, альянсів та організацій, військових потенціалах акторів 

міжнародних відносин. Тепер це комплексні дослідження, що охоплюють 

великий кластер питань у всіх сферах міжнародної взаємодії, зовнішньої 

політики, транснаціональних зв’язків. Вони включають дослідження 

соціалізації безпекових процесів, ролі суб’єктів, об’єктів, предметів 

сек’юритизації та десек’юритизації. Враховуючи вищенаведені аргументи, 

автор використав у дослідженні принципи конструктивізму, поєднаного з 

деякими неореалістичними підходами та структурним аналізом. Окрема 
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увага в дослідженні приділена історичним передумовам формування 

безпекового контексту досліджуваного регіону. 

3. Враховуючи вищенаведені теоретичні рамки, на думку автора, 

найбільш доцільним є аналіз з точки зору комплексного бачення структури 

регіональних утворень. Теорія регіональних комплексів безпеки, розроблена 

представниками Копенгагенської школи міжнародних відносин Б. Бузаном та 

О. Вівером, є інструментом дослідження регіональних безпекових утворень, 

який дозволяє на належному рівні провести аналіз різних не типових для 

підходів інших шкіл характерів взаємодії, включаючи конфліктні формації, 

регіональні утворення, які не відбулися, а також регіональні безпекові 

режими. Регіональний комплекс безпеки являє собою певну сукупність 

акторів міжнародних відносин, чиї процеси сек'юритизації і десек’юритизації 

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

проаналізовані та вивчені окремо один від одного. Географічний фактор в 

даному контексті відіграє значну роль, проте не має ключового значення. 

Теорія регіональних комплексів безпеки є втіленням поєднання 

матеріалістичного та конструктивістського підходів, де матеріалістичними є 

принципи обмеженої територіальності та розподілу сили, які під впливом 

конструктивізму набувають нового втілення. 

Вищезазначена теорія надає широкий інструментарій аналізу, що 

дозволяє провести докорінний структурний аналіз комплексів регіональної 

безпеки, виокремити комплекси один від одного у просторі та часі, 

прослідкувати етапи становлення і розвитку комплексів, встановити 

залежність формування комплексів від загроз, які найбільш актуальні для 

визначеного регіону. Теорія надає можливість прослідкувати сценарії 

можливого розвитку регіональних комплексів, підійти з різних точок зору до 

одних і тих самих факторів зовнішнього та внутрішнього впливу на 

регіональні утворення.  

4. З метою коректно визначити сучасні межі та структуру європейського 

регіонального комплексу безпеки на додачу до вищенаведених теоретичних 

інструментів необхідне історичне підгрунтя. Європейський континент, з 

точки зору історичного розвитку, відрізняється від решти регіонів світу, як 

такий, де міжнародні відносини взагалі і безпекові форми зокрема почали 

формуватися раніше. Спираючись на теорію комплексів регіональної 

безпеки, можна зробити висновок, що Європейський регіон з часів падіння 

Римської імперії проіснував в умовах постійно мінливої структури: 

починаючи від багатьох міні-комплексів до єдиного континентального 

комплексу.  

Велику роль у європейській безпековій структурі відігравали системні 

конфлікти, які не тільки змінювали правила функціонування систем 

міжнародних відносин, але і вводили в дискурс і практику нові загрози, а 

отже, змушували створювати нові механізми та інструменти нейтралізації 

цих загроз, змінюючи з кожним новим конфліктом системного характеру 

складові уявлення про те, чим є безпека як така. 
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Наприкінці ХVІІ - початку ХVІІІ століття виділяється комплекс, який 

охоплює весь Європейський континент, включає Московську державу, а 

потім Російську імперію. Європа в цей час є центральним регіоном, саме тут 

формуються тенденції, які впливають на динаміку безпекових взаємодій у 

світі. Ця центральна роль буде зберігатися до кінця Другої світової війни. 

Біполярна система міжнародних відносин в контексті безпекового 

структурування на регіональному рівні справила визначальний вплив на 

просторі Європи. Кордон між Західним та Радянським блоками проходив 

посеред Європи і рівень напруженості тут завжди був високим. Безпековий 

дискурс було зосереджено на питаннях блокового протистояння, і для 

Європи це означало пригнічення безпекових взаємодій, а також 

деформування регіональних питань з врахуванням реалій глобального рівня. 

Навіть у 1960-ті коли почалася хвиля деколонізації і процеси 

регіоноструктурування охопили Азію, Африку та Латинську Америку, 

європейський регіон був фактично поглинутий блоковим протистоянням. 

Початок зміни ситуації було покладено зі створенням НБСЄ у 1970-ті роки, 

коли секторальні безпекові питання європейського простору було 

виокремлено. Проте ситуація докорінно змінилася з розпадом СРСР. 

5. З початку 1990-х років на просторі Європейського континенту 

існувало два окремих комплекси регіональної безпеки: комплекс Європа-ЄС, 

який поступово включив держави Центральної Європи, що раніше входили 

до радянської сфери впливу, а також держави Балтії, що безпосередньо були 

союзними республіками; та комплекс регіональної безпеки навколо РФ, яка 

залишила вплив на всі інші колишні республіки СРСР. 

Починаючи з підписання Маастрихтського договору комплекс Європа-

ЄС формується навколо міждержавних інституцій. Ці інституції являють 

собою центр комплексу, що є унікальною ситуацією. Особливе місце 

належало в комплексі НАТО – з домінуванням в альянсі США і більшій 

вагомості в контексті глобальної системи безпеки, НАТО в рамках комплексу 

Європа-ЄС відігравав роль інструменту забезпечення військової, класичної 

безпеки, тоді коли самі європейські держави буди зайняті іншими секторами. 

Ще одним з дієвих інструментів формування не лише безпекового порядку 

денного всередині комплексу, але і найближчого навколишнього середовища 

була інтеграція або перспектива інтеграції. За допомогою цього інструменту 

за рахунок невеликих ресурсних витрат виконувалися завдання контролю 

процесів всередині учасників регіону, а також м’який контроль 

навколишнього середовища, шляхом формування лояльного, а отже, 

відносно безпечного простору. 

У свою чергу РКБ навколо РФ був структурою іншого характеру. Після 

розпаду СРСР зв’язок між державами був об’єктивно досить сильним в 

економічній, у політичний, культурній, соціальній сферах. Утворення СНД 

мало забезпечити зв’язність простору, що складався з незалежних держав. 

Одним з дієвих інструментів формування лояльного відношення до 

російського домінування в короткотерміновій перспективі виявилася 

підтримка проросійських еліт в колишніх республіках. Також значну роль 
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відіграла військова присутність РФ в пострадянських державах і участь у 

врегулюванні етнічних конфліктів і сепаратистських криз. Регіональний 

простір мав централізовану структуру, де кожен з учасників мав тісні 

двосторонні стосунки з РФ, за відсутності ефективної мережі взаємозв’язків 

між всіма учасниками. З боку РФ формувався варіант «жорсткого» 

регіоналізму, за якого учасники комплексу практично не мали можливості 

брати участь у позакомплексних об’єднаннях без участі в них РФ.  

6. Період функціонування двох окремих комплексів на просторі 

Європейського континенту, на думку автора, був перехідним. У цей період 

закладається конфлікт концепцій нового атлантизму і континенталізму щодо 

бачення майбутнього європейської безпеки. Концепція нового атлантизму 

спирається на герметичність та самодостатність Євроатлантичної спільноти. 

Прихильники концепції наголошують на факторі демократичного вибору, як 

завданні для НАТО і відновленні функції організації у стриманні РФ. Новий 

атлантизм тісно пов’язаний з уявленням про ширшу Європу - розгортанням 

інтеграційних процесів на основі розширення ЄС і розповсюдження ідей, на 

яких Союз засновано. 

Поряд з вищенаведеною концепцію існує концепція європейського 

континенталізму, яка передбачає мультиполярний континент з декількома 

центрами сили і без єдиної ідеологічної складової. Основною ідеєю є 

плюралізм і зміщення ядра загальноєвропейського комплексу безпеки до 

геополітичного місця знаходження, де Росія та ЄС є двома рівними 

частинами великого європейського простору, а держави межового положення 

(Україна, Молдова, Грузія) є транзитними, вузловими у поєднанні та 

співіснуванні ідей, економічних систем, політичних засад. 

У даному дослідженні під конфліктом концепцій нового атлантизму та 

континенталізму вбачається не лише концептуальний підхід, проте 

практичний і стратегічний конфлікт бачень основних рис системи 

регіональної безпеки на Європейському континенті, на тлі якого виділяється 

регіональний комплекс безпеки. 

7. Уже з 2008 року року, базуючись на вищенаведеному 

концептуальному зіткненні, почався процес об’єднання комплексів 

регіональної безпеки на Європейському континенті у єдиний безпековий 

комплекс з конфліктом у своїй основі. Витоки даного конфлікту були 

закладені ще на початку 1990-х років. Закінчення холодної війни не призвело 

до нормативної перебудови системи міжнародних відносин, тобто формально 

нові принципи міжнародної взаємодії, в першу чергу в галузі безпеки, не 

було вироблено. Спроби адаптацій біполярних інструментів, що діяли на 

європейському просторі (надання більших повноважень ОБСЄ і 

перетворення організації та спільноту безпеки інклюзивного характеру, 

перегляд ДЗЗСЄ, ініціювання створення всеосяжного європейського 

Договору про безпеку на континенті) провалилися і фактично тривав період 

розпаду старого порядку. 

У 2008 році кілька подій засвідчили початок регіональних перетворень. 

Мова, зокрема, йде про економічну кризу, яка значно послабила 
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Європейський Союз, і силу перспектив інтеграції як інструменту формування 

лояльного простору; ініціювання з боку ЄС програми «Східне партнерство», 

яка мала посилити зв’язки ЄС з державами межового простору між Союзом 

та Росією; надання Україні та Грузії перспективи членства в НАТО, що 

раніше вважалося недопустимим з точки зору РФ; і врешті грузинський 

конфлікт, який відбувся в серпні 2008 року і став свідченням того, що РФ 

готова підтвердити свій статус великої держави власними практичними 

діями. Ці події позначили структурні складові конфліктних відносин, які 

стали центром процесу трансформації в регіоні.  

8. Так починається формування регіонального коплексу безпеки, що 

охоплює весь Європейський континент. Конфлікт, який є центром нового 

комплексу регіональної безпеки, має багаторівневий та кроссекторальний 

характер і є комплексним явищем. Саме така форма сучасного комплексу є 

втіленням континентального бачення європейської системи безпеки. 

Декілька проявів центрального комплексного конфлікту позначили 

трансформаційні процеси в регіональній безпеці. Мова йде про російсько-

грузинську війну 2008 року, газові конфлікти, анексію Криму Російською 

Федерацією у 2014 році, санкційний конфлікт, спричинений цією подією та 

врешті реалізацію конфліктного потенціалу в Україні. Дані етапні прояви 

конфліктогенності розкривають кроссекторальну природу конфлікту, його 

роль в процесах сек’юритизації та десек’юритизації в регіоні. 

Отже, наразі регіональний комплекс безпеки на Європейському 

континенті, на думку автора, має єдине ядро усвоїй основі, яким виступає 

комплексний конфлікт. Автор визначає, що конфліктність була закладена на 

етапі розпаду біполярної системи міжнародних відносин, а оформлення її 

триває і донині. Конфлікт проявляється в усіх секторах, виділених згідно з 

теорією комплексів регіональної безпеки. Таким чином, безпекова 

архітектура в Європі з 1990-го року до сьогоднішнього дня пройшла етап 

невизначеності і знаходиться на етапі завершення оформлення єдиного 

комплексу регіональної безпеки. До 2008 року на просторі можна було 

виділити два регіональні комплекси - Європа-ЄС та комплекс навколо РФ. У 

2008 році почався період об’єднання комплексів навколо конфлікту, що 

зародився на просторі спільного сусідства, а завершальний етап цього 

процесу позначив 2014 рік, коли відбулися анексія Криму, втручання Росії на 

Сході України та розгортання системного протистояння Росії та Заходу. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04. – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса 

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

Безпека сучасного світу вже являє собою кардинально відмінне явище 

від того, яким воно було у ХХ столітті. Світ стоїть перед загрозами 

економічного, інформаційного, соціального та інших некласичних видів. На 

перший план виходить регіональний рівень безпекової системи відносин. 
У дисертації окреслені особливості формування регіональних 

безпекових формацій на європейському просторі; проаналізовано концепції 

нового атлантизму та континенталізму, що стали двома альтернативами 

розбудови системи безпеки на Європейському континенті після завершення 

холодної війни.  

Безпекова архітектура в Європі знаходиться на етапі завершення 

оформлення єдиного комплексу регіональної безпеки. До 2008 року на 

просторі можна було виділити два регіональні комплекси - Європа-ЄС та 

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

навколо кроссекторального конфлікту. А у 2014 з проявом конфліктного 

потенціалу в Україні почалося завершення оформлення комплексу.  

Ключові слова: регіональний комплекс безпеки, безпека, Європейський 

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

 

АННОТАЦИЯ 

Швечикова-Плавская Я.П. Трансформация европейского 

регионального комплекса безопасности в постбиполярный период. - 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04. - политические проблемы международных систем 

и глобального развития. - Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко Министерства образования и науки Украины. - Киев, 2017. 

Безопасность современного мира уже представляет собой кардинально 

отличное явление от того, каким она была в ХХ веке. Мир стоит перед 

угрозами экономического, информационного, социального и других 

неклассических видов. На первый план выходит региональный уровень 

системы безопасности. 

В диссертации очерчены особенности формирования региональных 

формаций безопасности на европейском пространстве; проанализированы 

концепции нового атлантизма и континентализма, которые стали двумя 

альтернативами развития системы безопасности на Европейском континенте 

после завершения холодной войны. 

Архитектура безопасности в Европе находится на этапе завершения 

оформления единого комплекса региональной безопасности. До 2008 года 

можно было выделить два региональных комплекса - Европа-ЕС и комплекс 

вокруг РФ. В 2008 году начался период объединения комплексов вокруг 
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кроссекторального конфликта. А в 2014 с проявлением конфликтного 

потенциала в Украине началось завершение оформления комплекса. 

Ключевые слова: региональный комплекс безопасности, безопасность, 

Европейский Союз, Российская Федерация, сикьюритизация, угрозы 

безопасности.  

 

АBSTRACT 

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

security complex in the post-bipolar period.  Manuscript. 

The dissertation for a Candidate Degree in Political Sciences. Specialty 

23.00.04. - Рolitical problems of international systems and global development. - 

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

of Ukraine. - Kyiv, 2017. 

For over twenty years, the world faces threats to economic, informational, 

social and other non-classical species. The regional level of the security system, 

where the threats are equally dangerous for geographically close states, comes to 

the fore.  

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

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

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

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

branches. 

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

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

the Copenhagen School of International Relations. Research using this theory 

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

such interactions. 

The author notes that in different periods of the functioning of security 

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

widest representation was during the Vienna concert, when the Russian Empire 

became one of the centers of power of the European system. After the First World 

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

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

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

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

NATO-Warsaw Pact confrontation system, with the onset of the transition period, 

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

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

2008, when the regional security complex began to be completely continental with 

the conflict on its basis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

which was a prerequisite for close cooperation in many areas. 

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

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

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

separatist conflicts in the states of the complex. 

The dissertation analyzes the concepts of new Atlanticism and continentalism, 

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

European continent after the end of the Cold War.  

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

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

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

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

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

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

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

the ranks of the states of the European security structure. Russia has been 

suspended from Euro-Atlantic processes, as well as from European integration 

processes, having lost all possible means of direct influence on the formation of 

new rules and principles for the functioning of the security complex, which 

gradually began to include states that were not so long ago belonged to the range of 

influence of the Soviet Union. Thus, the Russian Federation sought to restore the 

credibility lost after the collapse of the USSR, or at least get a seat at the 

negotiating table among the direct participants.  

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

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

an ideological and value conflict. 

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

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

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

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

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

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

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

of opposition vectors is currently observed in the Ukrainian conflict unit. 

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

Federation, securitization, security threats. 


