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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження зумовлена наростанням викликів 

національній безпеці України та глобальному сталому розвиткові, що постали 

унаслідок експансіоністської політики Російської Федерації, спрямованої на 

відновлення статусу наддержави шляхом посилення регіонального та глобального 

впливу. Росія задля реалізації своїх геостратегічних інтересів діє як з допомогою 

силових, так і гібридних (нелінійних, неконвенційних) методів у межах попередньо 

визначених геополітичних просторів. Реалізація стратегії керованого хаосу 

зумовлює системну кризу світопорядку та дедалі руйнує структуру глобальної 

безпеки. В умовах транзитивної світ-системи РФ намагається забезпечувати свій 

вплив переважно через проектування дестабілізації політичної й політико-

економічної ситуації на різних напрямках та рівнях. Геостратегічним пріоритетом 

для Росії став пострадянський простір, де вона найактивніше культивує свої 

експансіоністські імперативи через втручання у внутрішні справи суверенних 

держав аж до воєнної інтервенції, що зокрема й зафіксовано в російських ключових 

основоположних документах із забезпечення зовнішньої політики та національної 

безпеки.    

Російська агресія проти Молдови, Грузії та України викликана неприйнятністю 

для Російської Федерації зовнішньополітичного курсу цих держав, що спрямований 

на зближення з європейськими та євроатлантичними структурами. З метою тиску 

на прозахідно налаштовані пострадянські країни Росія вдалася до збройної агресії 

з подальшим «заморожуванням» конфліктів та створенням на їх суверенних 

територіях квазідержавних утворень на кшталт ПМР, Абхазії, Південної Осетії 

тощо. Водночас такими діями вона домагається перетворення названих держав на 

«сіру» буферну зону безпеки між нею та ЄС і НАТО.   

Російська Федерація прагне поширення свого силового впливу за межами 

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

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

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

посилення своєї глобальної присутності Росія вдається до використання цілого 

набору новітніх інструментів, як от: пропаганда та дезінформація світової 

громадськості через соціальні мережі, російські та лояльні до неї ЗМІ з метою 

«м’якого» примусу світової громадськості до прийняття російської точки зору; 

підтримка проросійських та націоналістичних політичних сил у країнах 

Євросоюзу; втручання у виборчі кампанії пострадянських країн, а також країн ЄС і 

США, зокрема й шляхом кібератак; координація власних геостратегічних інтересів 

з країнами Азії, Африки та Латинської Америки – передусім з тими, що перебували 

у сфері геополітичного впливу СРСР та наразі проявляють політичні симпатії до 

РФ, а також не сприймають політики глобального лідерства США.  

Тому, з метою захисту національного суверенітету, територіальної цілісності, 

збереження України у якості незалежної держави, та забезпечення стабільності 

світопорядку, необхідним є наукове розуміння та прогнозування подальших 

геополітичних дій Росії. Ситуація, що наразі склалася в міжнародній структурі 
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безпеки, зокрема й унаслідок дій РФ, спонукає до експертного обґрунтування й 

вироблення колективної стратегії протистояння новим геополітичним викликам. 

Наразі надважливим завданням для провідних акторів міжнародних відносин, окрім 

протидії російській пропагандистській політиці та гібридній війні, є недопущення 

остаточного перетворення України, Молдови, Грузії, Сирії на точки розподілу 

геополітичних сфер впливу і появи нових розділових ліній в Європі та інших 

регіонах.   

Визначена актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлює 

розв’язання наукової проблеми, суть якої полягає в комплексному аналізі 

геополітичних інтересів та зовнішньої політики РФ, спрямованої на поширення її 

геополітичного впливу на локальному, регіональному та глобальному 

просторовому рівні шляхом створення трансконтинентального поясу 

нестабільності, що становить реальну загрозу для міжнародної безпеки.  

З метою вирішення наукової проблеми запропоновано авторську концепцію, 

яка полягає у обстоюванні позиції, що політика імперського експансіонізму є 

ключовою причиною неможливості перетворення Росії на демократичну державу з 

високотехнологічною ринковою економікою та неагресивною зовнішньою 

політикою, а також у доведенні хибності геостратегії РФ, спрямованої на 

реставрацію трансрегіоналізму, нової євразійської імперії та відновлення статусу 

наддержави через дестабілізацію транзитивного світового порядку на 

регіональному й глобальному рівні шляхом підтримання так званої Великої 

євразійської дуги геополітичної нестабільності, що постала унаслідок зіткнення 

інтересів провідних центрів сили та простягається від Балкан, йде через південний 

схід України, Південний Кавказ, Близький Схід аж до Африканського Рогу.    

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

робота виконана в межах наукової теми Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах 

світових процесів глобалізації» (затвердженої протоколом Вченої ради 

Університету № 13 від 20 червня 2011 року) в рамках наукової теми Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» (№ 16БФ048-01, 

номер державної реєстрації 0116U004782).    

Мета і завдання дослідження. Головна мета дисертаційного дослідження 

полягає у формуванні політологічного розуміння сутності і завдань реалізації 

геостратегії Російської Федерації на різних напрямках і рівнях, спрямованої на 

відновлення статусу наддержави, з’ясуванні та усвідомленні загроз і викликів, що 

постають у ході геополітичної активності Росії, а також передбаченні наслідків 

експансіонізму РФ і наукове доведення обмеженості її можливостей транзиту до 

набуття статусу глобального гравця через слабкість ресурсної бази, що втім не 

применшує ризиків для всього світу. Досягнення поставленої мети потребує 

вирішення наступних завдань:   
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– проаналізувати теоретико-методологічні засади та основні російські 

геополітичні концепції задля визначення ступеня їх впливу на формування й 

реалізацію геостратегії РФ;    

– дослідити рівень взаємозв’язку внутрішньополітичного стану та процес 

формування геостратегії Російської Федерації;    

– схарактеризувати ресурсний та економічний стан забезпечення реалізації 

геостратегії РФ;   

– проаналізувати процес реалізації інтеграційних проектів Росією, що є 

механізмами забезпечення геополітичного впливу на пострадянському просторі, а 

також з’ясувати причини непопулярності таких об’єднань як для реальних держав-

членів, так і потенційних учасників;    

– актуалізувати розуміння та ступінь ефективності для РФ неконвенційних та 

військово-політичних механізмів експорту нестабільності й конфліктів на 

пострадянському просторі;    

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

перевагу євроатлантичному зовнішньополітичному вектору, в геостратегічних 

сценаріях Росії, спрямованих на створення «сірої» зони безпеки між 

пострадянським простором і НАТО;   

– простежити динаміку геостратегії відносин між РФ та США задля розуміння 

причин їхнього транзиту від зближення до протистояння, а також визначити ступінь 

напруженості двосторонніх стосунків й аргументувати неспроможність здобуття 

Росією симетричного статусу щодо Сполучених Штатів;    

– з’ясувати специфіку забезпечення реалізації геостратегії РФ на 

європейському напрямку, а також довести безперспективність російської політики, 

спрямованої на дестабілізацію ЄС;   

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

Близькосхідному регіоні, визначити ключові причини й можливі наслідки участі РФ 

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

регіону – Туреччиною та Іраном;   

– визначити геостратегічні пріоритети Росії на азійсько-тихоокеанському 

напрямку в контексті формування стратегічного трикутника «Москва – Пекін – 

Делі», проаналізувати перспективи створення антизахідного блоку за участю Росії, 

Китаю, Індії та інших країн цього регіону;   

– схарактеризувати африканський та латиноамериканський вектори 

геостратегії Росії, спрямовані на відновлення геополітичного впливу в цих регіонах 

задля послаблення глобальної присутності Заходу, побудови багатополярного 

світопорядку, простежити ступінь реалізації РФ геостратегічних завдань в Африці 

та Латинській Америці.   

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

дослідження, яким виступає геостратегія Російської Федерації, тоді як предметом 

даного дослідження є сутність, теоретичне підґрунтя, практичні механізми, 

напрямки й рівні реалізації геостратегії Росії, спрямованої на відновлення її статусу 

наддержави.    
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Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертації складають 

загальнонаукові і спеціальні методи дослідження геостратегічного виміру 

зовнішньої політики Російської Федерації.   

Дисертант у ході дослідження дотримувався передусім принципів 

об’єктивності, науковості, системності, наукової неупередженості, послідовності, 

конкретності та історизму, які забезпечили вивчення теоретико-методологічних 

дискурсів, процесів, подій, фактів і явищ, пов’язаних із формуванням і реалізацією 

геостратегії РФ у пострадянському та глобальному вимірах.    

При написанні дисертаційного дослідження було використано передусім 

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

абстрагування та моделювання. Так, лише детальний аналіз теоретичного та 

фактографічного матеріалу уможливлює чітке розуміння реалізації геостратегії 

зовнішньої політики Російської Федерації на всіх рівнях. Водночас застосування 

індуктивного та дедуктивного методів, а також синтетичного методу дозволило 

дисертантові прийти до узагальнень та логічних висновків щодо сутності російської 

геостратегії. Гіпотетичний метод та метод моделювання дозволив стисло 

охарактеризувати та сконструювати сценарії можливого розвитку подій у процесі 

подальшої реалізації російської геостратегії по відношенню до окремих держав та 

регіонів.   

Системний підхід або принцип системності дозволив комплексно підійти до 

цілісного сприйняття і розгляду просторового виміру зовнішньої політики Росії, 

окреслити алгоритм формування її геостратегії, а також виявити ключові фактори 

впливу на російську політику загалом. Серед таких факторів зокрема виділено 

ресурсний потенціал забезпечення реалізації геостратегії РФ і взаємозв’язок 

внутрішньополітичного стану та формування геостратегії Росії. Водночас принцип 

системності дозволив визначити різнорівневі зв’язки Росії з державами 

пострадянського простору, зокрема й у рамках реалізації євразійських 

інтеграційних проектів, а також взаємини з провідними країнами світу – США, 

Китаєм, Індією та ін. Отже даний метод дав можливість зрозуміти структурний 

рівень формування російської геостратегії.   

Серед спеціальних політологічних та історичних методів дослідження 

виділимо термінологічний аналіз та логіко-семантичний підхід, які стали 

ключовими у з’ясуванні та визначенні найважливіших понять дисертаційного 

дослідження. Задля концептуального аналізу явищ геополітики та геостратегії було 

також застосовано принцип методологічного дискурсу. Даний принцип дав 

можливість дисертантові чітко розрізнити поняття геостратегії, геополітики, 

політичної географії тощо.    

У контексті аналізу специфіки методології варто виділити також соціологічний 

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

здійснювалася різними інституціями з метою вивчення громадської думки відносно 

рейтингу лідера РФ та ставлення широких верств населення до образу Росії як 

великої держави-імперії чи нової ліберальної демократії, її суспільного сприйняття 

на пострадянському просторі та в світі, а також психологічного сприйняття 

росіянами США й Заходу в цілому. Водночас вказані методи були використані у 
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контексті спроб аналізу ментальності росіян, дослідження колективного образу, 

суспільної поведінки, політичної активності, колективної та індивідуальної 

підтримки пересічним росіянином керівництва РФ і його політики на міжнародній 

арені.    

Також на основі методу компаративного зіставлення експертних оцінок 

вдалося виділити найоб’єктивніші характеристики російської геостратегії. 

Статистично-аналітичний метод дозволив дослідити стан ресурсного забезпечення 

реалізації Росією її геостратегії. Так, з допомогою даного методу було 

проаналізовано та сформовано цілісну картину демографічного стану Російської 

Федерації у розрізі скорочення її населення та причин, що зумовили дане явище. 

Комплексне використання порівняльно-статистичного методу та статистично-

економічного підходу дозволило проаналізувати стан російської економіки, зокрема 

дані щодо зростання, спаду та її стагнації залежно від тенденції світових цін на 

енергоресурси. Також це дало змогу проаналізувати показники ВВП, частку Росії в 

світовій економіці, рівень зростання/спаду інвестиційних надходжень у російську 

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

використанням статистичних методів було досліджено політико-економічні 

процеси, які відбуваються у межах патронованих Росією «різношвидкісних» 

об’єднаннях, як от: СНД, ЄврАзЕС, МС, ЄАЕС та зроблено висновки про сумнівну 

доцільність подальшої інтеграції пострадянського простору. Врешті з допомогою 

такої методики було досліджено стан торгівлі Росії з великими державами, зокрема 

Китаєм, Індією, країнами Африки та Латинської Америки.  

Проблемно-хронологічний, історичний, ретроспективний та описовий 

(дескриптивний) методи було використано для аналізу конкретних історичних 

подій і політичних процесів, пов’язаних із формуванням геостратегії РФ та її 

реалізації. Дана методологія дозволила розглянути й проаналізувати в 

хронологічній послідовності різні аспекти геополітики (процесу реалізації 

геостратегії) Російської Федерації, спрямовані на закріплення нею сфер впливу на 

різних геостратегічних рівнях. Також за допомогою означених методів вдалося 

з’ясувати функціонування російської геостратегії на практиці та визначити її вплив 

на стан регіональної та глобальної безпеки. Задля розуміння витоків і природи 

сучасної агресивної політики Росії щодо інших суверенних держав було 

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

можливість віднайти спільність у міжнародній поведінці СРСР та РФ як його 

спадкоємиці.   

Геополітичний метод або метод геополітичного аналізу застосовано для 

дослідження поведінки Російської Федерації у пострадянському та глобальному 

вимірах крізь призму відстоювання її геостратегічних інтересів. Зокрема 

використання вказаного методу дало можливість дослідити процес неконвенційної 

та військово-політичної експансії на пострадянському просторі та в різних регіонах 

світу. Також саме з допомогою геополітичного методу вдалося визначити процес 

формування й завдання геостратегічних конфігурацій «Росія – Азербайджан – 

Вірменія», «Росія – Китай – Індія», «Росія – Китай – США», «Росія – Іран – 

Туреччина» тощо.    
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Зрештою методика вивчення реалізації геостратегічних інтересів та 

забезпечення впливу держав на локальному (місцевому), регіональному та 

глобальному рівні передбачає створення нового методу у вигляді своєрідної 

концептуальної матриці з дослідження геостратегії та геополітики. Даний підхід 

передбачає обґрунтування сутності та реалізації геостратегії держав за наступною 

структурною схемою: аналіз цілей, геополітичного підґрунтя та ресурсних 

можливостей держави → реалізація геостратегічних інтересів держави в сусідніх 

регіонах (периферії) → забезпечення просторового впливу у географічно 

віддалених регіонах.    

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному аналізі 

теоретичних засад геостратегії РФ, дослідженні взаємозв’язку внутрішнього стану 

Росії та реалізації її геостратегічних інтересів, аналізі ресурсного забезпечення 

російської геостратегії, а також з’ясуванні алгоритму дій РФ щодо проектування 

впливу як на регіональному (пострадянському), так і глобальному рівні, що є 

підтвердженням наявності у Російської Федерації великодержавних амбіцій з 

відновлення статусу наддержави та участі у формуванні багатополярного світу. У 

ході дослідження автор отримав результати, які й формують новизну наукового 

дослідження та викладені у таких положеннях:   

Вперше:  

– обґрунтовано безпосередню залежність геополітичного статусу та 

геостратегічних можливостей Російської Федерації від рівня ресурсного 

забезпечення її зовнішньої політики. Зокрема територія та протяжність кордонів 

забезпечує трансрегіональну присутність РФ та статус євразійської держави, тоді як 

демографічний стан, економічна ситуація, науково-технічний ресурс, а також 

можливості ідеологічного впливу не створюють умов для проектування нею 

глобального впливу;  

– обґрунтовано висновок щодо неможливості у довготерміновій перспективі 

збереження геополітичного впливу РФ на пострадянському просторі, оскільки 

агресивна її поведінка дедалі змушуватиме нові незалежні країни зближуватися з 

альтернативними торговельно-економічними та безпековими структурами;   

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

можливість окреслити коло потенційних викликів і загроз для національної і 

глобальної безпеки, а також визначити шляхи й сценарії протистояння теперішній 

політиці РФ, спрямованій на відновлення статусу надпотуги через дестабілізацію 

суверенних країн і транзитивного світопорядку;   

– застосовано авторську інтерпретацію геостратегії Російської Федерації на 

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

на відновлення статусу наддержави, головно через дестабілізацію транзитивного 

світопорядку.   

Удосконалено:   

– твердження, що попри зміну геополітичного статусу Росії унаслідок 

транзитивного переходу від наддержави з глобальними геополітичними 

можливостями, якою був СРСР, до регіональної країни, якою стала РФ у зв’язку з 

його крахом, незмінною для неї залишається експансіоністська стратегія, 
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спрямована на розширення території та просторового впливу, зокрема й силовими 

засобами;   

– розуміння того, що незважаючи на значну внутрішню підтримку широкими 

верствами населення геостратегії російського керівництва, наявні ресурси не дають 

підстав вважати Російську Федерацію повноцінно великою державою глобального 

рівня, підтвердженням чого є депопуляція населення, демографічний дисбаланс 

регіонів, високий рівень корупції, сировинний характер економіки Росії, яка надто 

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

зрештою позначається і на боєздатності армії;   

– уявлення про формування й реалізацію завдань інтеграційної політики РФ на 

пострадянському просторі, спрямованої виключно на посилення та закріплення її 

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

превалюють над економічними й безпековими та не дають країнам-членам цих 

організацій реальних преференцій;   

– розуміння ірраціональності агресивної політики Росії щодо окремих країн 

пострадянського простору, спрямованої на їх дестабілізацію задля утримання у 

сфері свого геополітичного впливу, та блокування процесу зближення з 

європейськими та євроатлантичними структурами;    

– розуміння безперспективності асиметричного протистояння Росії із 

колективним Заходом проти якого вона веде енергетичну, інформаційну та 

пропагандистську війну, зокрема й шляхом підтримки лівих, ультраправих 

(націоналістичних) та загалом популістських сил в ЄС, що виступають за вихід 

своїх країн з його лав;   

– висновок про неможливість реалізації стратегії формування геополітичного 

трикутника «Росія – Китай – Індія», а також хибність та ірраціональність намірів 

РФ щодо країн Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, спрямованих на 

колективне заперечення одноосібного лідерства США та Заходу за участю країн цих 

регіонів.     

Дістало подальшого розвитку:   

– визначення понять «геостратегія», «геополітика», «геополітичний простір», 

«геостратегічний інтерес», на основі чого запропоновано авторське визначення 

дефініцій «геостратегія» та «геополітика» в емпіричному й теоретичному 

розумінні;   

– з’ясування динаміки й визначення подальших перспектив інтеграційних 

процесів на пострадянському просторі, що наразі формують геоекономічний та 

безпековий вплив Російської Федерації на сусідні країни;   

– актуалізація феномена гібридної війни, веденої Росією проти окремих країн 

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

США. Саме такий тип нелінійної агресії є абсолютно новим явищем у світовій 

політиці та потребує подальшого аналізу й вивчення задля протистояння сучасним 

викликам подібного штибу;   

– спростування геостратегічної здатності РФ щодо відновлення 

трансконтинентальної імперії на кшталт СРСР; подальшої участі у повноцінній 

підтримці авторитарних режимів географічно віддалених країн, на кшталт Сирії; 



8 

забезпечення формування геостратегічної противаги США та колективному Заходу 

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

близькосхідних гравців на кшталт Ірану та Туреччини, а також ряду 

латиноамериканських та африканських держав; формування забезпечення 

трансформації транзитивного світопорядку в цілому.     

Практичне значення одержаних результатів дослідження формується його 

актуальністю й новизною і полягає у можливості їх застосування в подальших 

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

дослідження можуть стати основою для написання детальніших і узагальнюючих 

праць стосовно різних аспектів геостратегії та геополітики Російської Федерації у 

політологічному чи історичному викладі. Матеріали даного дослідження 

використовувалися автором у процесі розробки та викладання таких навчальних 

курсів як «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародні інформаційні 

відносини», «Зовнішня політика України», «Цивілізаційні аспекти світової 

політики». Окремі розділи дисертаційного дослідження можуть бути використані в 

подальших розробках навчальних вузівських програм та нормативних лекційних і 

спеціальних курсів для підготовки фахівців політологічних та історичних 

спеціальностей, зафіксованих у відповідних каталогах та номенклатурних 

документах України.   

Водночас основні положення й висновки дисертації окрім освітніх та 

дослідницьких інституцій можуть бути використані інформаційно-аналітичними 

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

Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада 

України, аналітичними центрами, а також посольськими, консульськими та іншими 

відомчими установами й різними організаціями.   

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були 

апробовані в численних доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових, 

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

Міжнародна науково-практична конференція «Полікультуротворча діяльність» 

(Київ, 24–27 березня 2009 р.); ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-

2009» (Київ, 21–23 вересня 2009 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Полікультуротворча діяльність – 2010» (Київ, 12–13 квітня 2010 р.); The fourth 

world congress "Aviation in the XXI-st century". "Safety in Aviation and Space 

Technologies" (Київ, 21–23 вересня 2010 р.); VI Міжнародна наукова конференція 

«Знаки питання в історії України: регіональний вимір» (Ніжин, 21–22 жовтня 2010 

р.); Міжнародна наукова конференція «Інформаційна безпека держави: 

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

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

Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: між традицією 

та модернізацією» (Ніжин, 5–6 квітня 2012 р.); V Міжнародна наукова конференція 

молодих учених «Дні науки історичного факультету – 2012» (Київ, 12–13 квітня 

2012 р.); ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Досягнення соціально-

гуманітарних наук в сучасній Україні» (Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 р.); The 
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fifth world congress "Aviation in the XXI-st century" "Safety in Aviation and Space 

Technologies" (Київ, 25–27 вересня 2012 р.); І–ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (Кривий Ріг, 24 

листопада 2012 р.; Бердянськ, 17 травня 2013 р.); ІІ–V Міжнародна науково-

практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні 

імперативи та виклики» (Київ, 18 квітня 2013 р.; 24 квітня 2014 р.; 23 квітня 2015 

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

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

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

Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-політичні та 

соціокультурні процеси в Україні і світі» (Київ, 31 травня – 1 червня 2013 р.); 

Всеукраїнська науково-практична та Міжнародна наукова конференція «І–ІІІ, VI–

VII Міждисциплінарні гуманітарні читання» (Київ, 3 жовтня 2013 р.; Київ, 26 

лютого 2014 р., Київ, 6–7 червня 2014 р.; Київ, 22 грудня 2017 р.; Київ, 21 листопада 

2018 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Науковий діалог «Схід-Захід» (Бахчисарай, 12–13 жовтня 2013 р.); ІІІ–ІV 

Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми 

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

р.); Всеукраїнська наукова конференція «"Третя хвиля" демократизація на теренах 

Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності» (Київ, 20 березня 2014 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Право на інформацію в 

громадянському суспільстві» (Київ, 25–26 квітня 2014 р.); VIII Всеукраїнська 

науково-практична інтернет-конференція «Модернізація політичної системи 

сучасної України: стан та перспективи розвитку» (Сєвєродонецьк, 15 грудня 

2014 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Право на інформацію в 

громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави» (Київ, 22 

квітня 2015 р.); Міжнародна науково-науково-практична конференція «Україна в 

умовах трансформації міжнародної системи безпеки» (Львів, 15 травня 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 

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

Міжнародна наукова конференція «Держави пострадянського простору в умовах 

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

листопада 2015 р.); Міжнародна наукова конференція присвячена 25-й річниці 

розпаду СРСР «"Крах Радянської імперії: анатомія катастрофи" Соціалістичний 

табір, СРСР та пострадянський простір у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.» 

(Ніжин, 21–22 квітня 2016 р.); Міжнародна наукова конференція «Країни 

пострадянського простору: виклики модернізації» (Київ, 9 червня 2016 р.); 

Міжнародна науково-теоретична конференція «Геостратегічні пріоритети України 

в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» (Київ, 20 жовтня 

2016 р.; 19 жовтня 2017 р.); Міжнародна наукова конференція для студентів та 

молодих науковців «Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні 

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

інтернет-конференція «Трансформаційні процеси у сучасних міжнародних 
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відносинах: політичні, безпекові і комунікативні аспекти» (Київ, 14 квітня 2017 р.); 

IV Заочная Всероссийская электронная конференция «Проблемы модернизации 

современного российского государства» (Стерлітамак, 21 листопада 2017 р.); ІІ 

Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи 

співпраці» (присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин) (Київ, 23 

листопада 2017 р.); Міжнародна наукова конференція «Трансформаційні процеси 

на пострадянському просторі: цивілізаційні засади, історичні етапи та 

перспективи» (Київ, 7 грудня 2017 р.); II International Scientific and Practical 

Conference "Modern Methodology of Science аnd Education" (Варшава, 19 лютого 

2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Європейські інтеграційні 

процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості» 

(Київ, 26–27 березня 2018 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Тенденції 

міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки» (Київ, 29 березня 

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

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

Міжнародний науковий симпозіум «Міждисциплінарність у міжнародних 

відносинах: теорія, методологія, практика» (Київ, 17 травня 2018 р.); Міжнародна 

наукова конференція «Досвід та перспективи трансформації пострадянського 

простору в контексті інтеграційних та глобальних процесів» (Київ, 14 червня 

2018 р.).   

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем особисто, а всі результати роботи, сформульовані висновки і 

положення обґрунтовано на основі особистого доробку автора. Також всі авторські 

ідеї та гіпотетичні припущення належать особистого дисертантові. Для 

підтвердження власних суджень використовувались праці інших вчених та 

експертів, на які зроблено посилання.   

Публікації. За результатами дослідження дисертантом опубліковано 66 

наукових праць загальним обсягом 65,94 д. а. (з них 65,94 д. а. належить особисто 

автору), у тому числі 1 індивідуальну монографію, в якій викладено основні 

результати дисертаційного дослідження, 1 підрозділ у колективній монографії, 38 

наукових статей (24,87 д. а., з них 24,87 д. а. – авторські), з яких 19 статей у наукових 

фахових виданнях України, 11 у закордонних виданнях та фахових виданнях 

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

виданнях України, що входять до наукометричних баз, 6 наукових статей 

апробаційного характеру та 26 тез наукових доповідей за результатами 

міжнародних та всеукраїнських конференцій.   

Структура і обсяг дисертації обумовлені визначеною метою, завданнями, 

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

розділів, 12 підрозділів, висновків до розділів та дисертації, списку використаних 

джерел (1365 найменувань англійською, німецькою, польською, російською та 

українською мовами на 113 сторінках). Робота містить 4 таблиці та 26 додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 565 сторінок, з яких основного тексту – 393 

сторінки.   



11 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, показано її зв’язки з 

науковими програмами і темами, окреслено мету і завдання, об’єкт, предмет, а 

також методи дослідження, обґрунтовано наукову новизну роботи, її практичне 

значення, презентовано апробацію результатів дисертації та особистий внесок 

здобувача, подано інформацію про публікацію результатів, структуру і обсяг 

дослідження.    

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади і документально-

джерельна база дослідження» запропоновано авторське визначення понять 

«геостратегія» і «геополітика», подано теоретико-методологічне обґрунтування, 

проаналізовано стан дослідження сутності, теоретичних засад та практичної 

реалізації геостратегії Російської Федерації, а також джерельну базу 

дисертаційного дослідження.   

У підрозділі 1.1. «Теоретико-методологічне обґрунтування геостратегії 

та геополітики Росії» дисертант обґрунтовує поняття геостратегії РФ, як 

здатності держави досягати поставленої мети та розв’язувати завдання відповідно 

до їх постановки в межах конкретно означеного економічного, інформаційного, 

гуманітарного та культурного простору з допомогою оптимального використання 

національної сили і наявних ресурсів та інструментів.   

З початку 2000-х рр. набув популярності такий теоретико-методологічний та 

ідеологічний напрям, як неоєвразійство, покликаний обґрунтувати реалізацію 

Росією стратегії розширення регіональної (на пострадянському просторі) та 

глобальної експансії задля реставрації євразійської імперії як нового наддержавного 

утворення, геополітичного полюса та своєрідного трансрегіонального євразійського 

«мосту» між Європою й Азією. Неоєвразійцями виокремлюються такі пріоритетні 

для РФ геостратегічні завдання: відновлення так званої Великої Росії за рахунок 

об’єднання східнослов’янського простору в одній державі; посилення впливу Росії 

на пострадянському просторі через створення сучасної євразійської імперії з 

перспективою її континентального розширення передусім за рахунок країн 

Південно-Східної Європи; встановлення стратегічного союзу з Іраном, а також 

Китаєм та Індією й низкою держав третього світу.   

Зроблено висновок, що політичний дискурс державників стосується обрання 

Росією так званого «третього шляху» – балансування між Заходом та Сходом без 

надання переваги жодному з цих векторів. Державники обстоювали передусім 

захист життєвих інтересів Росії у близькому зарубіжжі, а також визнання сили як 

головного інструмента в міжнародних відносинах. Актуальним для Росії видається 

питання підтримки міжімперських буферних зон і поясів. Так, В. Цимбурський 

характеризував Росію у якості своєрідного острова, відокремленого від Заходу 

поясом Великого Лімітрофу – тобто ланцюгом територій, населених народами, які 

не належать до жодної з існуючих цивілізацій чи імперій.   

Встановлено, що з крахом СРСР в Росії популярності набули й ліберальні ідеї. 

Так звана «доктрина Козирєва» передбачала переорієнтацію Росії на 

високорозвинені демократичні держави, передусім США. Не відкидалася при 

цьому й перспектива інтеграції РФ до західних інституцій. Р. Хасбулатов, відзначив 



12 

зміну біполярності поліцентризмом та виступав проти перебільшення 

міжнародного статусу РФ, акцентуючи увагу на відмові від стереотипів 

біполярності. Досить нестандартною була ідея ліберальної імперії А. Чубайса, 

одначе в її основу було покладено два цілком протилежні імперативи – лібералізму 

та імперії, які передбачають зовсім різні підходи до організації державного устрою. 

Очільник МЗС РФ Є. Примаков запропонував новий геостратегічний пріоритет для 

Росії, що визначав альтернативну багатовекторність зовнішньої політики, 

«різношвидкісну» інтеграцію пострадянського простору та балансування як 

західного, так і східного геостратегічного вектора, що врешті трансформувалося у 

доктрину «багатополярної альтернативності». У дискурсі зовнішньої політики та 

геостратегії Росії відзначилися й так звані імперці. Ідея радника російського 

президента С. Караганова щодо відродження РФ у якості нової імперії є прямим 

свідченням того, що РФ вибудовує стратегію геополітичного реваншу за поразку в 

холодній війні шляхом проведення ревізіоністської політики експансіонізму. За 

самостійний шлях у зовнішній політиці та захист Росії від впливу Заходу виступав 

В. Путін. Основними тезами риторики російського президента стали: 

неприпустимість розгортання системи ПРО в Східній Європі, неприйнятність 

розширення НАТО на схід та невизнання однополярного світу й глобального 

домінування США. Сутність нелінійної війни, у якій превалюють неконвенційні 

(невоєнні) засоби її ведення, обґрунтували військові теоретики – А. Подбєрьозкін та 

В. Герасимов. Згідно їх позиції, у сучасних війнах протиборство переміщується з 

воєнної до інформаційної, політичної, економічної та гуманітарної площини.    

З’ясовано, що представники західної геополітичної думки характеризують 

Росію як центр Євразії. К. Гаусгофер був автором ідеї встановлення колективного 

контролю над євразійським мегапростором через укладання стратегічного союзу 

Німеччини, Росії та Японії, що інтерпретувався ним як континентальний тип 

цивілізації, покликаний протистояти морській осі «Велика Британія – США». 

Британський геополітик Г. Маккіндер розглядав Росію у якості держави-

конкурента США, що веде боротьбу за «серце Євразії» – Гартленд як ключовий 

регіон для встановлення світової гегемонії. Дж. Кеннан, З. Бжезинський, 

Г. Кіссінджер, П. Вулфовіц, Дж. Фрідман з метою упередження російської 

гегемонії першочерговим завданням для США визначали поширення впливу над 

Євразією та Східною Європою, а також створення довкола Росії поясу прозахідних 

держав. Теорію центр-периферії, яка зокрема характеризує й відносини на 

пострадянському просторі, сформулювали І. Валлерстайн та Т. Барнет. Небезпеку 

відродження радянської імперії для світового порядку відзначали Т. Хопф, 

Р. Коллінз та Дж. Шерр.   

У підрозділі 1.2. «Стан наукової розробки теми та джерельна база 

дослідження геостратегії Російської Федерації» автором встановлено, що дане 

питання вже тривалий час розробляється представниками як вітчизняної, так і 

зарубіжної історіографії, політичної та експертної думки, а також представлене 

значною кількістю наукових праць та джерел.   

Досить важливими для даного дослідження є роботи, присвячені 

методологічним аспектам геостратегії, геополітики та зовнішньої політики 
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Російської Федерації. Сюди варто віднести праці українських науковців, зокрема: 

С. Андрущенко, М. Дністрянського, А. Гольцова, Т. Ігнатьєвої, Є. Камінського, 

С. Кононенка, О. Майбороди, І. Погорської, Р. Рукомеди, О. Скребець, С. Толстова 

та М. Шульги, а також роботи західних вчених, як от: А. Аслунд, З. Бжезинський, 

Дж. Блек, Бобо Ло, Е. Качинс, Р. Легвольд та ін. Питання модернізації сучасної 

Росії в умовах неоімперської моделі її розвитку та експансіоністської геостратегії 

досліджували такі вітчизняні науковці як В. Будкін, А. Бульвінський, 

І. Вєтринський, І. Піляєв, С. Фомін, О. Шморгун та ін.  

Автором було використано роботи, присвячені посиленню впливу РФ на 

пострадянському просторі. Серед таких назвемо праці українських вчених, 

зокрема: О. Алєксєйченка, І. Волошенко, О. Волошина, О. Власюка, 

П. Гайдуцького, С. Гвоздкова, М. Гнатюка, В. Головченка, А. Гольцова, 

І. Гончаренка, В. Горбуліна, М. Дорошка, Д. Дубова, Р. Жангожі, Г. Зеленько, 

О. Ірхіна, В. Каспрука, М. Кірсенка, Л. Коврик-Токар, О. Ковтун, В. Кравченка, 

Б. Левика, Є. Магди, І. Мельничука, М. Ожевана, А. Окситюка, Б. Парахонського, 

Г. Перепелиці, О. Потєхіна, М. Розумного, М. Фесенка, Л. Чекаленко, 

В. Шамраєвої, С. Шергіна, а також розвідки західних науковців: М. Адоманіса, 

Р. Аллісона, Л. Арона, С. Бланка, Я. Бугайські, Б. Віткіна, К. Гілла, А. Ґріґаса, 

А. Даниловича, М. Евангелісти, М. Калба, А. Коена, С. Коткіна, А. Лібмана, 

В. Ліндермана, М. Люксмоора, Н. Макфаркуара, М. Макфола, Дж. Манкоффа, 

Дж. Міршаймера, К. Мішеля, О. Мотиля, А. Мошеса, Б. Нігрена, Р. Пайпса, 

Г. Рахмана, Н. Роубіні, С. Сестановича, Дж. Фарху, Дж. Фрідмана тощо.   

При вивченні стосунків Росії зі США, автор аналізував праці С. Галаки, 

О. Пархомчук та П. Сіновець. Різним аспектам взаємин Росії з Китаєм, зокрема й 

стосовно питань стратегічного партнерства, присвячені роботи С. Бут та 

В. Константинова. В роботах М. Мурашкіної, Н. Слободян, О. Шевчука 

висвітлюється російсько-китайське зближення та водночас суперництво Росії, 

Китаю та США в ЦА і Перській затоці. Відносинам Росії з Японією присвячене 

дослідження С. Проня.   

Аналізуючи ключові вектори російської геостратегії регіонального та 

глобального виміру, дисертант звертався до робіт таких західних науковців як 

Д. Андерліні, А. Баркер, П. Болт, Н. Буклей, Т. Варол, Р. Вейтц, М. Гаас, 

М. Голдман, Т. Грем, Дж. Гудбі, К. Джонсон, Р. Каплан, Р. Кенет, Г. Кіссінджер, 

С. Коткін, Р. Легвольд, Дж. О’Локлін, Ш. Майстер, Т. Маркетос, І. Оверленд, 

Г. Рахман, С. Розфілд, Е. Румер, Р. Саква, С. Старр, А. Стент, Дж. Cтоукс, 

А. Фаркас, О. Фортен, Н. Цафос тощо.   

Висвітлення спектру питань геостратегії РФ у російській політичній та 

історичній думці представлене роботами О. Арбатова, Н. Арбатової, 

О. Бельянінова, О. Богатурова, В. Іноземцева, С. Караганова, А. Кокошина, 

А. Кортунова, Ф. Лук’янова, К. Мещрякова, Ю. Нікулічева, А. Піонтковського, 

А. Сівіцького, А. Суздальцева, Д. Треніна, М. Троїцького, Т. Шаклеїної та ін. У 

ході аналізу дисертант дійшов висновку, що переважна більшість робіт російських 

науковців та експертів здебільшого відрізняється суб’єктивністю та виправданням 

російської агресивної політики.   
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Автор виокремлює чотири групи джерел, які були використані в ході 

дослідження. Так, перша група включає опубліковані документи: концепції 

зовнішньої політики та національної безпеки РФ різних років, військові доктрини 

РФ, стратегії економічного розвитку СНД та договори про співпрацю Росії з 

країнам СНД, договори, хартії, угоди Росії зі США, Китаєм, Індією, Україною та 

іншими державами, двосторонні декларації РФ з різними державами тощо. До 

другої групи варто віднести власне монографії, наукові статті та аналітичні доповіді, 

які містять значний методологічний і фактографічний масив інформації. Третя 

група представлена виступами, інтерв’ю, мемуарами перших (офіційних) осіб 

різних країн, а також очільників російських та зарубіжних міністерства і відомств, 

зокрема: промови, виступи, послання до Федеральних Зборів РФ, інтерв’ю та 

спогади президентів Росії та США, очільників МЗС РФ та держсекретарів США. 

Четверту групу формують електронні та Інтернет-ресурси. Важливими для 

дисертаційного дослідження є сайти і портали вітчизняних та зарубіжних 

академічних інституцій, а також недержавних дослідницьких організацій і 

аналітичних мозкових центрів, компаній тощо.  

У другому розділі – «Геополітичне підґрунтя реалізації геостратегії 

Російської Федерації» проаналізовано взаємовплив внутрішньополітичного стану 

та реалізації геостратегії РФ, а також рівень її ресурсного забезпечення, зокрема 

геостратегічне значення території, демографічної ситуації, військових 

можливостей та «м’якої сили». Окремо схарактеризовано вплив економічного 

стану на формування й реалізацію російської геостратегії.    

У підрозділі 2.1. «Взаємозв’язок внутрішньополітичного стану та 

формування геостратегії Російської Федерації» з’ясовано, що пошук в РФ 

«сильної руки» в організації влади був зумовлений соціально-економічною кризою 

та наростанням відцентрових сепаратистських тенденцій упродовж 1990-х рр. 

Прихід до влади екс-керівника ФСБ В. Путіна ознаменував початок 

систематичного вибудовування авторитаризму, політичної й економічної автаркії 

та одноосібної влади, заснованої на підтримці вузької групи працівників силових 

структур, так званих системних лібералів та лояльних до Кремля олігархів. 

Жорсткий контроль та відсутність колективного дискурсу у прийнятті 

зовнішньополітичних і геополітичних рішень в РФ врешті нівелює їх об’єктивність 

та прагматизм. Дедалі простежуються тотальні суперечності між декларуванням 

зовнішньополітичної стратегії РФ у основоположних документах та її реальними 

діями у реалізації своїх геостратегічних інтересів.  

Операції НАТО в Югославії у 1999 р., в Іраці у 2003 р. та Лівії у 2011 р., під 

впливом пропаганди підсилили російську суспільну думку про те, що Захід більше 

не рахується з РФ. Це врешті давало підстави російському керівництву 

підтримувати образ НАТО як головного геополітичного супротивника Росії та 

забезпечувати подальше формування й реалізацію стратегії щодо неприпустимості 

розширення інфраструктури Альянсу на терени пострадянського простору. Так 

звані локальні перемоги Росії у Чечні та на пострадянському просторі необхідні як 

задля підвищення електорального рейтингу В. Путіна, так і з метою відволікання 

населення від наростання соціально-економічних проблем. Анексію Криму 
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російська влада пояснює на внутрішньополітичному рівні, як вимушений крок до 

попередження розміщення бази НАТО на півострові. Характерною рисою для 

російської влади є пропагандистське формування образу внутрішнього та 

зовнішнього ворога особі США та колективного Заходу, розпалювання ксенофобії, 

а також образного перетворення Росії на «оточену фортецю».   

Активна підтримка населенням дій влади на міжнародній арені забезпечується 

завдяки пропаганді прокремлівських ЗМІ. Російське населення надто потребує 

сильної держави, з іншого ж боку влада зацікавлена у забезпеченні суспільної 

підтримки реалізації своєї експансіоністської стратегії на зовнішньому та зміцнення 

своїх позицій і легітимізації на внутрішньому рівні. Все це підтверджує існування 

потужного суспільного запиту на імперську політику, а інтереси російського 

суспільства і влади у вигляді імпульсів «зверху» та «знизу» тісно переплітаються. 

Російське керівництво дедалі активніше апелює до таких почуттів росіян, як 

історичні образи і втрати, колишня слава, – відкрито при цьому вихваляючи 

мілітаризацію та іредентизм. У свою чергу владою активно культивується 

обґрунтування стратегічної необхідності повернення РФ статусу наддержави, якого 

вона була «несправедливо позбавлена».   

Доведено, що нинішній внутрішньополітичний стан РФ з його впливом на 

російську геостратегію несе загрози на всіх рівнях. На локальному (як 

внутрішньому) рівні імперська та експансіоністська психологія не сприяє побудові 

громадянського демократичного суспільства, ліберальних політичних інститутів та 

сучасної економіки, що базується на ринкових засадах; на регіональному рівні 

стратегією збереження влади для російського керівництва залишається його 

агресивна політика, спрямована на підтримку старих і розпалювання нових криз; на 

глобальному рівні запит широких верств населення на відновлення Росії у якості 

наддержави несе ризики активізації експансіоністської політики РФ та подальшої 

дестабілізації транзитивного світопорядку.     

У підрозділі 2.2. «Ресурсне забезпечення геостратегії та геополітики Росії» 

стверджується, що з розпадом СРСР Росія зіштовхнулася зі значною асиметрією 

зовнішньополітичної ресурсної структури, що безумовно позначається на її 

геополітичних можливостях. Із розпадом СРСР Росія втратила 25 % території та 

ключові порти, що забезпечують вихід до Чорного й Балтійського морів, оскільки 

значна їх частина наразі належать новим незалежним державам. Вона також 

втратила своїх традиційних союзників в інших регіонах, зокрема це стосується 

країн ЦСЄ, що входили до ОВД та РЕВ. Така ситуація призвела до різкого 

пониження її геополітичного статусу й ступеню могутності та спричинила транзит 

Росії з глобальної держави в регіональну. Незважаючи на це, РФ залишається 

територіально найбільшою державою світу, що забезпечує РФ 

трансконтинентальну присутність як в Європі, так і в Азії.   

Демографічна криза в Росії, зумовлена скороченням населення, тісно пов’язана 

із зниженням мобілізаційного ресурсу як запоруки стабільності її армії та безпеки 

державних кордонів. Постійна міграція населення із Зауралля, Далекого Сходу та 

Сибіру до європейської частини Росії у віддаленій перспективі загрожує 

демографічним спустошенням азійської частини РФ, заселенням її вихідцями з 
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Китаю. За низкою прогнозів, частка росіян, яка нині складає біля 2 % від жителів 

планети, буде постійно скорочуватися як у світі загалом, так і самій Росії.  

Важливим критерієм геополітичної могутності Росії залишаються її збройні 

сили. Попри те, що РФ має одну з найчисельніших армій у світі, характерними її 

рисами залишаються: застарілість, недостатні темпи розробки та прийняття на 

озброєння новітніх зразків військової техніки; проблеми кадрового складу та 

мобілізаційного резерву тощо. І лише поодинокі експериментальні зразки 

військової техніки створюють фон процесу реформування ЗС РФ. Потужний 

ядерний стратегічний арсенал є по суті єдиним критерієм, за яким її характеризують 

як світову державу. Однак, внаслідок активного розвитку високоточного 

озброєння, ядерна зброя дедалі більше перетворюється на рудимент холодної війни 

та не відповідає сучасним засобам досягнення геостратегічних цілей.   

В РФ наразі практично відсутня «м’яка сила» класичного зразка, передусім за 

умов її низької репутації на міжнародній арені. Тим більше, що межа між «м’якою 

силою» Росії та її агресивними пропагандистськими, гібридними та воєнними діями 

надто розмита. Росія здійснює публічну та культурну дипломатію через 

функціонування за кордоном відповідних фондів та неурядових організацій. З 

метою підвищення свого іміджу РФ надає освітні послуги через залучення 

іноземних студентів відкриття за кордоном філій університетів. Російська мова, яка, 

поряд з російською культурою, є ще однією з підвалин «русского мира», і є їх 

носієм. Однак, вона дедалі більше втрачає значення інструменту «м’якого впливу» 

на пострадянському просторі через відродження мов корінних і титульних націй. 

РФ поширює пропаганду на міжнародному рівні через ЗМІ. Для забезпечення 

геополітичного впливу РФ використовує РПЦ через її екзархати в пострадянських 

країнах, а також власну діаспору як у ближньому, так і в дальньому зарубіжжі.   

Доведено, що характерною ознакою сучасної геостратегії РФ є відсутність 

будь-якого потужного ідеологічного забезпечення, здатного мобілізувати більш-

менш значне коло союзників. У РФ, на тлі низького іміджу, простежується 

відсутність власного глобального історичного проекту лідерства, який базувався б 

на привабливості.   

У підрозділі 2.3. «Економічний фактор у реалізації геостратегії Росії» 

доведено, що її економіка не відзначається оптимістичною динамікою. З розпадом 

СРСР Росія втратила промислову та технологічну здатність, перетворившись на 

державу, у якій спостерігається значне превалювання сировинного сектора в 

економіці. Росія експортує високотехнологічної продукції на 60 % менше ніж США 

і на 16 % менше ніж Китай. Продуктивність праці в РФ у чотири рази нижча 

порівняно із США, навіть найпотужніші російські компанії поступаються 

зарубіжним за даним критерієм. Понад 70 % російського експорту займають саме 

енергоресурси, сировинна та низькоінтелектуальна продукція. Наразі частка Росії у 

світовому ВВП становить лише близько 2 %, що не дає РФ підстав для забезпечення 

глобального геополітичного та геоекономічного впливу.  

Частка російського бізнесу в науково-дослідних розробках становить не 

більше 35 %, у той час як у розвинених державах вона сягає близько 70 %. Тільки 

високі ціни на нафту дозволяли забезпечувати економічне зростання російської 
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економіки початку 2000-х рр. і лише озброєння, авіакосмічна техніка та атомна 

енергетична галузь дозволяє РФ займати ту незначну частку на ринку 

високотехнологічної продукції. Через накопичені проблеми і спад економіки Росія 

не в змозі в найближчі роки економічно підтримувати і субсидіювати реальних та 

потенційних союзників. Порівняно низький рівень наукового цитування РФ, 

низькотехнологічний уклад російської економіки не дозволяє РФ брати повноцінну 

участь у глобальній геоекономічній боротьбі за перерозподіл трудових та 

інтелектуальних ресурсів. Енергоресурсна структура експорту робить 

геоекономічний аспект російської зовнішньої політики досить вразливим через 

коливання світових цін на вуглеводні та сировину. Уведені колективним Заходом 

антиросійські санкції у зв’язку з агресивною політикою РФ щодо України також не 

сприяють економічному зростанню та модернізації, а разом з тим знижують її вплив 

на світовій економічній арені.   

У третьому розділі – «Пострадянський вектор геостратегії Росії» 

аналізуються механізми забезпечення геополітичного впливу РФ на 

пострадянському просторі через реалізацію інтеграційних проектів та за 

допомогою неконвенційних і військово-політичних засобів. Окрема увага 

надається розгляду політики Росії щодо України, що займає ключове місце в її 

геостратегії.   

У підрозділі 3.1. «Інтеграційні проекти як механізми реалізації 

геостратегічних інтересів Російської Федерації» підтверджено, що 

пострадянський простір є основою забезпечення російської геостратегії на 

регіональному рівні через спроби його реінтеграції. Старі економічні зв’язки досі 

зберігаються на пострадянському просторі, а переважно сировинна економіка 

нових незалежних держав зробила їх надто залежними від російського ринку. Саме 

через створення СНД та економічне узалежнення пострадянських країн Росії 

вдалося відносно швидко відновити та зберегти свій геополітичний вплив на 

більшості території колишнього СРСР. Пострадянська політико-економічна та 

безпекова інтеграція вже з початку 1990-х рр. розглядається Росією як один з 

інструментів її реставрації в якості наддержави. Через ЄврАзЕС, МС, ЄЕП, СДРБ, 

ОДКБ, ЄАЕС РФ передусім прагне захистити свої передусім геостратегічні 

інтереси. Однак, попри намагання Росії утримати пострадянські країни у сфері 

свого геополітичного впливу, в тому числі й через дотування їх економік, еліти 

останніх орієнтуються здебільшого на потужні економічні центри, такі як ЄС чи 

Китай або ж намагаються створити власні інтеграційні об’єднання на кшталт 

ОДЕР-ГУАМ. Тому основою інтеграційних проектів РФ є саме геополітична, а не 

економічна складова, що врешті не призводить до надання особливих торговельних 

і промислових переваг країнам-членам євразійських об’єднань.   

Однотипний економічний характер усіх учасників ЄАЕС, як найвищого поки 

ступеню інтеграції РФ, Білорусі, Казахстану, Вірменії та Киргизстану, не забезпечує 

торговельно-економічну кооперацію між цими країнами, а здебільшого породжує 

асиметричну конкуренцію. Після агресії Росії проти України пострадянські країни 

не бажають делегувати національний суверенітет в рамках ЄАЕС, що не сприяє 

його інтеграційній динаміці та породжує дезінтеграційні відцентрові тенденції. У 
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зв’язку з подіями в Грузії, а згодом в Україні, ЄАЕС втрачає свою популярність 

навіть серед його нинішніх учасників, передусім Білорусі та Казахстану. В якості 

своєрідної альтернативи НАТО та прототипу ОВД, Росією було ініційовано 

створення ОДКБ, що слугує засобом збереження колективного безпекового й 

оборонного простору за участі Росії, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану й 

Таджикистану. Проте ефективність даної організації, як інструментe збереження 

безпекового контролю, є надто сумнівною, оскільки вона не сприяла забезпеченню 

серйозної участі в урегулюванні жодного з конфліктів на пострадянському просторі, 

а тому поступово перетворюються на черговий інтеграційний рудимент. Статус 

Росії в ШОС, яку вона розглядає у якості об’єднання країн, які не сприймають 

однополярного світопорядку, глобального домінування США та політики 

колективного Заходу, є здебільшого номінальним через неофіційне лідерство 

Китаю, який є головним її ресурсним донором, та окрім безпекового, прагне надати 

цій організації ще й економічного виміру, оскільки ним розпочато реалізацію 

потужного інфраструктурного мегапроекту «Один пояс, один шлях» у якому ШОС 

відіграватиме в кращому разі допоміжну роль.  

У підрозділі 3.2. «Неконвенційні та військово-політичні засоби реалізації 

геостратегії Росії на пострадянському просторі» стверджується, що Росія, 

намагаючись закріпити тотальний геополітичний вплив на пострадянському 

просторі, комбінує поєднання неконвенційних (невоєнних) та воєнних засобів при 

збереженні надзвичайної розмитості лінії між «м’яким» і жорстким компонентом 

його забезпечення. Одними із головних інструментів геополітичного впливу на 

пострадянському просторі є гарантії захисту прав співвітчизників за кордоном, що 

безпосередньо пов’язується з політикою захисту суверенітету РФ. Відтоді 

пострадянський простір було визначено сферою виняткових російських 

геостратегічних інтересів. Території пострадянських країн з компактним 

проживанням етнічних росіян й так званого російськомовного населення є зонами 

ризику потенційного сепаратизму та підставою для військового втручання й анексії 

їх Росією. Таким прикладом став Крим та можуть бути північні області Казахстану, 

східні області Білорусі, райони компактного проживання російської нацменшини 

країн Балтії. За безпосередньої участі РФ відбувається підтримка проросійських 

політичних сил та політиків у пострадянських країнах.   

Доведено, що «експорт» та «заморожування» конфліктів на пострадянських 

теренах дає Росії значний козир для геополітичних торгів із країнами щодо вибору 

ними вектора зовнішньополітичного курсу. Підтверджено, що інспірація Росією 

конфліктів, створення квазідержавних анклавів та анексія територій відбулася в тих 

нових незалежних державах, які взяли курс на зближення з євроатлантичними 

структурами. Саме тому Україна, Молдова та Грузія, в яких РФ інспірувала кризу, 

залишаються досі зоною геополітичної невизначеності між Росією і ЄС. Росія 

інспірувала відділення Придністров’я від Молдови та створення маріонеткової 

ПМР, що знаходиться під її економічним та військовим протекторатом. Щодо 

нагірно-карабаського конфлікту, то РФ провадить політику подвійних стандартів, 

постачаючи зброю як Азербайджану, так і Вірменії з тим щоб унеможливити або ж 

максимально відтермінувати врегулювання даної кризи задля утримання їх у межах 



19 

свого геополітичного поля. Результатом експансії РФ в Грузію у 2008 р. став 

остаточний підрив її суверенітету через визнання Москвою квазідержав – Абхазії та 

Південної Осетії. Результатом закриття Росією шляху України до ЄС та НАТО стала 

анексія Криму та гібридна агресія на Донбасі. Доведено, що Крим разом з 

Донбасом, Грузією, Вірменією та Азербайджаном є складовою Великої євразійської 

дуги геополітичної нестабільності. Однак стратегія, спрямована на дестабілізацію 

пострадянського простору, не приносить Росії очікуваного успіху та ще більше 

відштовхує від неї пострадянські країни, змушуючи їх інтегруватися до інших 

систем регіональної безпеки та/або координувати свої безпекові інтереси в межах 

пострадянського простору без участі Росії.    

У підрозділі 3.3. «Україна в геостратегії Російської Федерації» доводиться, 

що Україна на пострадянському просторі посідає ключове місце в геостратегії Росії, 

спрямованій на відновлення нової трансрегіональної наддержави. Для Росії 

неприпустимим є самостійне визначення Україною її внутрішньої та зовнішньої 

політики, власне тому РФ заперечує сам факт її існування в якості окремої 

суверенної держави. Підсилення геополітичного потенціалу РФ за рахунок 

демографічних та територіальних ресурсів України покликане задовольнити її 

амбіції щодо розширення просторового впливу на пострадянському та інших 

регіональних просторах. Тим часом, Україна стала по суті ініціатором та одним з 

учасників організації ОДЕР-ГУАМ, яка виступала альтернативою євразійських 

інтеграційних проектів РФ. Російське й так зване російськомовне населення 

залишається для РФ одним із ключових важелів впливу на Україну й відіграло одну 

з ключових ролей в інспіруванні нестабільності в південно-східних областях.  

З крахом російського сценарію щодо її втягнення до євразійських структур, 

зокрема ЄАЕС, РФ вдалася до гібридної агресії, що призвела до порушення 

територіальної цілісності України через анексію Криму 2014 р. та створення 

самопроголошених республік – Л/ДНР. Агресія Росії стала реакцією на зміну влади 

в Україні, підписання нею Угоди про асоціацію з ЄС, а також на остаточну 

переорієнтацію в бік євроатлантичних структур. Перетворення Криму на потужну 

військово-морську базу та розширення воєнної присутності в Азовському морі 

значно знижує рівень безпеки країн усього Чорноморського регіону. За рахунок 

підтримки нестабільності в Україні РФ намагається створити «сіру зону» 

нестабільності та своєрідний геополітичний буфер на своєму південно-західному 

геостратегічному фланзі. Утім, РФ здобула лише відносну тактичну перевагу в 

Україні, а в геостратегічному плані такі її дії позбавлені раціональності, головно 

через унеможливлення будь-якої участі України в євразійських інтеграційних 

проектах. Примітним стало згортання участі України в роботі СНД та припинення 

дії Договору про дружбу, партнерство і співпрацю з Росією у 2018 р.    

У четвертому розділі – «Глобальний вимір ключових напрямків 

російської геостратегії» характеризується глобальний аспект геостратегії 

Російської Федерації в контексті її великодержавних амбіцій, а також домагання 

рівності статусу поряд зі США та Китаєм й участі в побудові багатополярного світу. 

З’ясовано, що через спроби проектування впливу в таких регіонах як Близький 

Схід, АТР, Африка та Латинська Америка, Росія намагається заручитися 
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підтримкою тих країн, які не сприймають глобального лідерства США та 

колективного Заходу в цілому.    

У підрозділі 4.1. «Геостратегія Російської Федерації у відносинах із США» 

показано, що питання взаємин РФ та США є одним із нагальних у становленні 

нового світового порядку, оскільки є дотичним до перманентних криз та конфліктів 

як на пострадянському просторі, так і в інших регіонах світу. Взаємини між РФ та 

США після завершення холодної війни були спрямовані на подолання інерції 

протистояння, що склалася в часи біполярності. Із крахом СРСР Росія, як новий 

суб’єкт міжнародного права, взяла курс на зближення зі США та Заходом в цілому, 

оскільки потребувала значних кредитів та інвестицій в умовах трансформації 

економіки та переведення її із планової на ринкову модель. Першими серйозними 

кроками до прагматизації відносин двох держав стало підписання в лютому 1992 р. 

«Декларації про закінчення холодної війни» в Кемп-Девіді та у червні того ж року 

«Хартії російсько-американської співпраці і дружби». Російська Федерація, як 

правонаступниця СРСР, намагалася встановити рівноправні відносини зі США та 

спільно формувати світоустрій, міжнародну систему безпеки й разом реагувати на 

глобальні виклики і загрози. Таке прагнення полягало у налагодженні 

рівнозначного діалогу щодо врегулювання ключових геополітичних безпекових 

питань – міжнародного тероризму, непоширення ЗМЗ, іранського та корейського 

ядерного питання тощо. РФ необхідно було хоча б частково повернутися на 

міжнародну арену через встановлення прагматичних відносин зі США задля 

визнання за Росією власної сфери геостратегічних інтересів.   

У 1994 р. Росія приєдналася до програми «Партнерство заради миру» (ПЗМ), 

а у 1997 р. РФ стала членом «Великої сімки» та підписала Основоположний акт з 

НАТО, проте вже невдовзі її керівництво висловило неприпустимість розширення 

Північноатлантичного Альянсу за рахунок колишніх держав-членів ОВД, а тим 

паче за рахунок пострадянських країн. Після масштабних терактів у США у вересні 

2001 р. РФ висловила бажання долучитися до антитерористичного блоку країн, 

вбачаючи в цьому шанс на утвердження її як одного із впливових геополітичних 

центрів багатополярного світу. Однак двосторонні стосунки значно погіршилися 

після виходу США з Договору ПРО у 2002 р. та розгортання її системи в кранах 

Східної Європи. Після Мюнхенської промови 2007 р. В. Путіна, у якій він 

висловився про перехід від фактичної співпраці до конфронтації Росії із Заходом, а 

також початку систематичного порушення Росією повітряного і морського 

простору країн-членів НАТО, Захід змушений був перейти до стратегії 

стримування РФ. Підтверджено, що ключовим імперативом несприйняття 

розширення ЄС і НАТО на схід з боку РФ є передусім не безпекове, а цивілізаційне 

питання – тобто відчуття загрози поширення ліберально-демократичних цінностей 

Заходу на країни пострадянського простору. За умов агресії Росії проти України 

США перейшли до посилення тиску на РФ через введення санкцій, визначивши при 

цьому її як «екзистенційну загрозу» Заходу та як головного геополітичного 

суперника США поряд з Китаєм.   

У підрозділі 4.2. «Європейський напрямок російської геостратегії», 

зазначається, що російський істеблішмент на початку 1990-х рр. цілком серйозно 
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ідентифікував свою державу з європейськими цінностями та культурою. Було 

ухвалено низку документів щодо зміцнення відносин Росії із ЄС. У 2005 р. 

укладено Угоду (відому як чотири «дорожні карти» або чотири простори), що 

регламентувала співпрацю між сторонами в чотирьох сферах: економіці, 

внутрішній безпеці та правосудді, зовнішній безпеці, науці й освіті. Реалізація 

проекту «Велика Європа», покликана була унеможливити виникнення нових 

розмежувальних ліній між європейськими регіонами. РФ здійснювала політику 

розширеного діалогу з Європою, сподіваючись навіть на інтеграцію до 

європейських та євроатлантичних структур й керуючись ідеєю побудови спільного 

безпекового, економічного та правового простору від Лісабона до Владивостока 

про що зокрема свідчив «Договір про європейську безпеку», підписаний між РФ та 

ЄС у 2008 р.  

Утім, в 2000–2010 рр. стратегічні пріоритети РФ щодо зближення з ЄС були 

змінені, а перспективи її інтеграції до Євросоюзу зникли з геостратегічного порядку 

денного на тлі актуалізації ідеї «третього шляху» як рівновіддаленості від Заходу та 

Сходу. Задля посилення свого впливу РФ прагне максимально використовувати 

енергетичну залежність країн ЄС, передусім з метою розколу європейської та 

трансатлантичної єдності, що зокрема наростає у контексті будівництва Росією 

газопроводу «Північний потік-2». Однак її вплив буде знижуватися із введенням 

енергозберігаючих технологій в ЄС та з виходом на європейський ринок США. 

Попри те, що Росія прагне відновити свій вплив на Балканах через участь в 

управлінні безпековою ситуацією, країни даного регіону активно тримають курс на 

інтеграцію з ЄС та НАТО. Лише Сербія та Боснія і Герцеговина лишаються тими 

країнами, з допомогою яких РФ намагається здійснювати вплив в даному регіоні та 

об’єднаній Європі в цілому.    

Встановлено, що Росія прагне підірвати Євросоюз через пропагандистську 

діяльність проросійських та російських зарубіжних ЗМІ, підтримку лівих, 

ультраправих, націоналістичних і популістських політичних сил, які виступають 

проти збільшення числа мігрантів, розширення Євросоюзу за рахунок нових членів 

і т. д. Також РФ намагається пропагувати в ЄС антиамериканізм. Врешті, підтримка 

Росією лівих та ультраправих сил не забезпечила приходу їх до влади в провідних 

європейських країнах – Німеччині, Франції та Нідерландах, а тісні стосунки 

В. Путіна з першими особами Чехії, Угорщини та Італії не заважають їм голосувати 

за підтримку антиросійських санкцій. Геостратегія РФ, спрямована в остаточному 

сенсі на підрив інтеграційної стабільності в ЄС є контпродуктивною, оскільки 

унеможливлює її доступ до високих технологій, спонукає Захід до дій, спрямованих 

на стратегічне протистояння російській політиці через посилення контрпропаганди 

та зміцнення кібербезпеки, а також впровадження нових антиросійських санкцій.   

У підрозділі 4.3. «Близькосхідний геостратегічний вектор Російської 

Федерації» доводиться, що задля відновлення статусу одного із потужних 

геополітичних центрів нового світопорядку РФ прагне повернутися на Близький 

Схід, а також змінити баланс сил в арабському світі, насамперед через закріплення 

свого впливу в регіоні, що колись був сферою геостратегічних пріоритетів 

Радянського Союзу.    
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Від часів утвердження доктрини «багатополярної альтернативності», Росія 

позиціонує себе в якості коспонсора врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. З 

середини 1990-х років РФ вибудовувала стратегію формування геостратегічного 

чотирикутника «Росія – Ірак – Іран – Сирія». Вона активно виступала проти операції 

США в Іраці по усуненню режиму С. Хусейна. Так звану «Арабську весну», що 

розпочалася у 2011 р. та ознаменувала зміну режимів у низці арабських країн, РФ 

розцінила як заздалегідь сплановані спецоперації США. В Сирії та на Близькому 

Сході загалом РФ веде як мінімум чотири геостратегічні гри, оскільки, по-перше 

під приводом боротьби з ІДІЛ РФ насправді забезпечує підтримку авторитарного 

режиму Б. Асада у його протистоянні з опозиційними силами. По-друге, під 

виглядом врегулювання сирійської кризи Росія намагається відволікати від 

проблеми анексії Криму та гібридної агресії на Донбасі. По-третє, РФ своїми діями 

по затягуванню врегулювання конфлікту спричиняє потік біженців до країн ЄС та 

підриває його безпеку і єдність. По-четверте, дестабілізуючи ситуацію на Близькому 

Сході РФ намагається усунути тим самим енергетичних конкурентів серед числа 

перських нафтових монархій. Участю в сирійському конфлікті РФ демонструє, що 

сфера її геостратегічних інтересів відтак не обмежується пострадянським 

простором. Не вступаючи у конфлікт з Ізраїлем як найближчим союзником США на 

Близькому Сході, РФ все ж намагається реалізувати стратегію послаблення впливу 

обох країн в регіоні. Близький Схід у геостратегії Росії виступає у ролі ще однієї 

складової Великої євразійської дуги геополітичної нестабільності.    

Доведено, що РФ будучи свого часу причетною до ядерної програми Ірану, 

розглядає його у якості чи не одного з ключових ситуативних союзників на 

Близькому Сході, передусім у підтримці режиму Б. Асада. Однак Росія може мати 

в своєму активі стратегію формування паралельної коаліції із Саудівською 

Аравією, Ізраїлем та урядом Ємену. Російсько-турецькі відносини, попри спільний 

проект газогону «Турецький потік», є нестабільними, передусім через 

несприйняття Туреччиною сирійського режиму та підтримку антиурядової 

опозиції. У якості засобів тиску на Туреччину Росія розглядає курдське питання, з 

допомогою якого вона може дестабілізувати ситуацію всередині країни. Тим не 

менш, РФ намагається зреалізувати стратегію ситуативного трикутника «Росія – 

Іран – Туреччина», а також у віддаленій перспективі має на меті сформувати 

антизахідну коаліцію на Близькому Сході до якої окрім Ірану та Туреччини можуть 

долучитися Лівія, Сирія та Єгипет. Проте, Іран та Туреччина, що ведуть боротьбу 

за регіональне лідерство, водночас є й геостратегічними конкурентами РФ 

(Туреччина – в Чорноморському регіоні, а Іран як потенційний конкурент на ринку 

постачання енергоресурсів до ЄС). Загалом геостратегія РФ, що базується на 

дестабілізації Ситуації на Близькому Сході передусім через ускладнення нею 

врегулювання сирійського конфлікту, ще більше зумовлює ізоляцію Росії та 

посилення санкцій з боку Заходу, а також не знаходить підтримки її політики як у 

більшості країн Близькосхідного регіону, так і на міжнародній арені загалом.   

У підрозділі 4.4. «Азійсько-тихоокеанський, африканський та 

латиноамериканський регіони як об’єкти геостратегії Росії» йдеться про те, що 

РФ намагається залучитися підтримкою країн АТР, передусім Китаю, а також як і 
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у випадку зі стратегією щодо Близького Сходу, прагне відновити свій вплив у 

Африці та Латинській Америці, який мав свого часу СРСР.   

Активізація агресивної політики РФ на пострадянському просторі та 

Близькому Сході стала причиною погіршення її стосунків із Заходом та призвела до 

коригування її зовнішньополітичної діяльності через активізацію східного 

геостратегічного вектора. Тривалий час РФ прагне реалізувати стратегію 

формування геостратегічного трикутника «Москва – Пекін – Делі». У ситуації, коли 

російська економіка перебуває в стані рецесії та фінансовій ізоляції, постає 

необхідність залучення/заміщення кредитів та інвестицій із Китаю, що водночас 

формуватиме економічне узалежнення РФ від Пекіну. За умов ситуативного 

зближення з КНР та нарощування йому експорту свого озброєння, Росія 

намагається реалізувати стратегію диверсифікації постачання енергоресурсів, 

оскільки не виключає погіршення своїх позиції на європейському енергоринку. 

Китай, зі свого боку, реалізує власний інфраструктурний проект «Один пояс, один 

шлях», що є потужною конкурентною альтернативою ЄАЕС. До того ж Китай досі 

надто залежний від торговельно-економічних відносин із Заходом, а тому не має 

намірів вступати у протистояння із ним на боці Росії. РФ реалізує стратегію 

лобіювання своїх енергетичних інтересів в Індії, сприяючи будівництву нових АЕС 

і маючи стратегію постачання енергоносіїв до цієї країни. Проте ринкова 

взаємозалежність змушує як Індію, так і Китай підтримувати прагматичність 

стосунків зі США, що не дає підстав говорити про формуванню коаліції, а тим паче 

військово-політичного блоку за участі Росії, Китаю та Індії.    

Доведено, що спір довкола Курильських о-вів між РФ та Японією значною 

мірою ослаблює східний геостратегічний вектор, оскільки японські технології та 

інвестиції значною мірою сприяли б модернізації російської економіки. Відносини 

РФ з Республікою Кореєю відзначаються погіршенням на фоні введення 

антиросійських санкцій, що також обмежує імпорт високотехнологічної продукції. 

Росія намагається стабілізувати взаємини із КНДР як ядерною державою, сприяючи 

обходженню санкцій Пхеньяном та постачаючи до КНДР нафтопродукти, вугілля, 

сільгосппродукцію тощо. Важливою країною для Росії в Південно-Східній Азії є 

В’єтнам, головно через зацікавленість у збереженні колишньої радянської 

військової бази в Камрані.  

Росія активно культивує «геостратегію повернення» на «чорний континент», 

через розширення співпраці з країнами Північної, Східної, Південно-Східної та 

Південної Африки, насамперед Алжиром, Лівією, Єгиптом, Суданом, Еритреєю, 

ЦАР, Ефіопією, Сомалі, Мозамбіком та Анголою. Прагнучи посилити свою 

присутність в морських країнах Північної та Східної Африки, Росія, за участі в 

сирійському та українському конфліктах, формує стратегію синхронного 

нарощування геополітичного впливу одразу в чотирьох морях – Азовському, 

Чорному, Середземному й Червоному, а також у чотирьох регіонах – 

Пострадянському, Близькосхідному, Африканському та Латиноамериканському. РФ 

прагне відновити вплив у Африці та Латинській Америці з перспективою очолити 

країни цих регіонів у якості антизахідної геостратегічної противаги. Росія має 

наміри розгорнути мережу військових баз та здобути прихильність серед кола 
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африканських та латиноамериканських країн через скасування колишніх 

радянських боргів, інвестиції в енергетичну та видобувну галузь тощо. За 

допомогою геополітичного проникнення до таких латиноамериканських країн як 

Нікарагуа, Куба, Венесуела та частково Бразилія (в рамках БРІКС), РФ намагається 

закріпити свою присутність в басейні Карибського моря – так званому задньому 

дворі США з перспективою зниження їх впливу в Латинській Америці в цілому.   

Утім, шанси на масштабне встановлення геополітичного впливу Росії у 

Африці та Латинській Америці у Росії наразі незначні, передусім через обмеженість 

інвестиційних можливостей та відсутність у її розпорядженні привабливої ідеології 

для країн, що розвиваються. Як в Африці, так і в Латинській Америці точками 

геостратегічної опори Росії залишаються порівняно невеликі авторитарні країни на 

кшталт Нікарагуа, Куби чи Венесуели, або ж країни, що фактично втратили свою 

державність – Лівія, ЦАР та Сомалі, у той час як більшість великих та середніх 

держав вказаних регіонів орієнтуються переважно на провідні центри 

геоекономічного впливу. Саме тому для РФ зростають ризики геоекономічного 

витіснення з Африки та Латинської Америки, такими гравцями як США, ЄС та 

Китай, що інвестують у сферу енергозбереження, інфраструктуру, сільське 

господарство й освіту африканських та латиноамериканських країн.   

ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні вперше здійснено теоретичне узагальнення й 

вирішення наукової проблеми формування, а також наслідків і перспектив 

практичного процесу реалізації геостратегії РФ шляхом аналізу теоретичних засад 

та алгоритму її дій щодо синхронізації забезпечення впливу як на пострадянському 

просторі, так і на глобальному рівні. За результатами дослідження відповідно до 

мети та завдань сформульовано наступні висновки:    

1. Визначено, що геостратегія держави безпосередньо спрямована на 

забезпечення її впливу в межах певного географічного простору, а також є процесом 

планування способів реалізації геостратегічних інтересів, геостратегічної доктрини 

і просторових її пріоритетів на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу. 

Встановлено, що геостратегія Російської Федерації сформувалася під впливом 

теоретичних постулатів євразійства, імперства та державництва. Неоєвразійство 

покликане обґрунтувати відродження Росії як трансрегіональної імперії. У свою 

чергу, державниками та імперцями обстоюється ідея побудови світоустрою, в якому 

б Росія зайняла рівноцінну позицію поряд з такими потужними центрами 

геополітичного впливу, як США, Китай та Індія.   

З’ясовано, що під впливом неоєвразійства та державництва сформовано 

концепт геостратегічного прагматизму й багатовекторної зовнішньої політики РФ, 

котрий підвереджував ідею класиків євразійства щодо «третього шляху» 

покликаного підкреслити геополітичну рівновіддаленість та самостійність 

держави. Встановлено, що такі альтернативні державництву західницькі концепції 

1990-х рр., як «доктрина Козирєва» стосовно деідеологізації та динамічної 

переорієнтації Росії на високорозвинені демократичні держави та ідея ліберальної 

імперії А. Чубайса, що базується на повазі норм міжнародного права й 
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територіальної цілісності інших країн, постулатів лібералізму і демократії, так і не 

знайшли підтримки в російському політикумі. Натомість популярними стали 

концепти Є. Примакова, який визначив багатовекторність зовнішньої політики 

Росії у якості пріоритетної, С. Караганова, який виступав за відродження Росії як 

нової імперії, А. Подбєрьозкіна та В. Герасимова, що обґрунтовують основи 

ведення нелінійної (гібридної) війни, де превалюють неконвенційні (невоєнні) 

засоби.    

Західні геополітики – К. Гаусгофер та Г. Маккіндер характеризували Росію як 

центр Євразії (Гартленда). Задля противаги експансіоністській політиці Росії та 

появі нового трансконтинентального конкурента в Євразії такі геополітики, як 

Дж. Кеннан, З. Бжезинський, Г. Кіссінджер, П. Вулфовіц, Дж. Фрідман у якості 

пріоритетного завдання для США визначали створення довкола неї поясу 

прозахідних держав. Також ними було сформовано концепт недопущення 

формування російсько-німецького альянсу, який би дозволив встановити тотальний 

контроль над Євразією.    

2. Доведено, що пошук в Росії «сильної руки» був обумовлений соціально-

економічною кризою та наростанням відцентрових сепаратистських тенденцій за 

президентства Б. Єльцина. Прихід до влади В. Путіна ознаменував початок 

систематичного вибудовування піраміди одноосібної влади. Надмірно 

централізована організація російської влади з яскраво вираженим президентським 

інститутом, а також практична відсутність колективного дискурсу відносно 

прийняття зовнішньополітичних рішень, не сприяє формуванню об’єктивного 

алгоритму стратегічних дій Росії на міжнародній арені. Встановлено, що різкі 

«стрибки» політичного й електорального рейтингу В. Путіна були прямо пов’язані 

з участю РФ у воєнних кампаніях у Чечні, Грузії та Україні й так званими її 

локальними перемогами, що було сприйнято в російському суспільстві не інакше, 

як процес відродження Росії у якості наддержави. Невдоволення політикою влади 

часто трактується в РФ не інакше, як підготовка Заходом сценарію державного 

перевороту. 

Всі дії РФ на міжнародній арені супроводжуються пропагандистською 

підтримкою провладних ЗМІ. З’ясовано, що експансіоністські дії російської влади 

на міжнародній арені знаходять широку підтримку фактично всіх верств 

російського суспільства, якому характерна імперська свідомість, породжена 

ностальгією за втратою величі СРСР. Тож інтереси російського суспільства та влади 

у вигляді імпульсів «зверху» й «знизу» тісно переплітаються. Саме тому в РФ існує 

суспільний запит на імперську політику. Власне ж імперська ментальність 

російського суспільства, зокрема й відносно приналежності до РФ частини 

територій сусідніх держав, несе регіональні загрози, які перманентно виражаються 

в територіальній експансії Росії, а також породжує ризики для міжнародної безпеки 

через можливе подальше розширення її глобального експансіонізму.    

3. Обґрунтовано, що РФ, порівняно із СРСР, удвічі поступається за кількістю 

населення та ще більше за економічним потенціалом. Із розпадом СРСР Росія 

втратила 25 % території та ключові портові виходи до Чорного й Балтійського морів. 

Скорочення населення прямо відображається на мобілізаційних можливостях 
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економіки та збройних сил Росії. ЗС РФ як один із найвагоміших геополітичних 

силових ресурсів перебувають на межі переходу від пострадянської оборонної 

моделі до формату, який би відповідав світовим стандартам мілітаризації. За 

винятком поодиноких зразків новітнього озброєння, оборонний технологічний стан 

Росії загалом переживає кризу, а більшість військової техніки є зразками ще 

радянського виробництва. Саме тому Росія делегує свій ядерний потенціал у 

міжнародну площину, використовуючи його переважно як предмет геополітичного 

тиску і шантажу. Встановлено, що такий зовнішньополітичний ресурс, як «м’яка 

сила», РФ перебуває наразі в кризовому стані, передусім через скорочення 

російського етнокультурного та лінгвістичного ареалу, а також низький рівень 

міжнародної репутації Росії.    

Зроблено висновок, що наявна ресурсна база Росії не дає їй можливості 

повноцінно забезпечувати реалізацію геостратегії як у регіональному, так і 

глобальному масштабі. За такими критеріями, як вплив на перебіг подій у світі, 

представництво в міжнародних організаціях, наявність ядерної зброї, розмір 

території, військово-стратегічні можливості, Росія залишається великою державою. 

Проте, за такими характеристиками, як демографічна ситуація, якість життя 

населення, можливості «м’якого впливу», РФ здебільшого відповідає категорії 

держав другого порядку.   

Економіка Росії, як один з ключових факторів забезпечення реалізації її 

геостратегії, має низький рівень складності та наукоємності. Встановлено, що РФ 

на тлі деіндустріалізації дедалі помітніше перетворюється на державу із яскраво 

вираженою сировинною складовою в експорті. Наразі понад 70 % російського 

експорту займають саме енергоресурси, сировинна та низькоінтелектуальна й 

низькотехнологічна продукція. Частка Росії у світовому ВВП (близько 2 %) не дає 

їй можливості забезпечувати глобальний геополітичний та геоекономічний вплив. 

Хоча Росія й значно впливає на глобальну систему безпеки завдяки значним обсягам 

експорту енергоносіїв, зброї, однак низький рівень інноваційного та науково-

технічного супроводу, а також недостатній рівень привабливості для ведення 

бізнесу не дозволяє їй брати повноцінну участь у глобальній геоекономічній 

боротьбі за перерозподіл товарів і послуг, а також трудових та інтелектуальних 

ресурсів. Погіршують внутрішню ситуацію в РФ і введені Заходом антиросійські 

санкції, які гальмують економічне зростання та знижують її вплив на світовій 

економічній арені.  

4. Підтверджено, інтеграційні проекти, що реалізовує РФ після розпаду СРСР, 

слугують інструментом остаточного закріплення впливу на пострадянський 

простір. СНД розглядалася Росією насамперед як засіб збереження єдиного 

політико-економічного простору. Однак, жоден інтеграційний проект РФ не був до 

сьогодні вдалим через однотипний та низькотехнологічний характер 

пострадянських економік, що врешті не несе особливих торговельних та 

промислових переваг для всіх країн-членів євразійських організацій. Росія через 

ЄврАзЕС, МС, ЄЕП, СДРБ, ОДКБ, ЄАЕС прагне захистити власні геостратегічні 

інтереси в межах політико-економічної та безпекової площини. Встановлено, що 

причиною низького інтеграційного потенціалу пострадянських об’єднань для 
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країн-членів є передусім імперські амбіції Росії та домінування геополітичної 

складової над економічною й безпековою. Саме це змушує нові незалежні держави 

шукати інтеграційну альтернативу шляхом поступового зближення з ЄС (Україна, 

Молдова, Грузія) чи Китаєм (країни ЦА), або ж мотивує до створення інтеграційних 

об’єднань на кшталт ОДЕР-ГУАМ.   

Визначено, що РФ розглядає ЄАЕС в якості нового суб’єкта міжнародних 

відносин (своєрідного аналога СРСР), а тому навіть найближчі її партнери та 

учасники євразійських інтеграційних об’єднань, зокрема Білорусь і Казахстан, 

після агресії РФ проти України, не схильні надто делегувати свій національний 

суверенітет у рамках ЄАЕС. Проектом збереження пострадянської сфери безпеки 

під протекторатом РФ була ОДКБ, утім ефективність даної організації є також надто 

сумнівною, оскільки вона так і не стала інструментом підтримки стабільності в 

регіоні. Все це свідчить про безперспективність російської стратегії з реінтеграції 

пострадянського простору. ШОС же Росія значною мірою розглядає у якості 

об’єднання країн, які не сприймають однополярного світопорядку, глобального 

домінування США та політики колективного Заходу, утім неофіційне лідерство в 

ШОС, як відомо, належить Китаю, який прагне надати цій організації не 

безпекового, а переважно торговельно-економічного виміру на тлі реалізації 

трансконтинентального інфраструктурного проекту «Один пояс, один шлях».    

5. Доведено, що етнокультурний та лінгвістичний вплив є одним із ключових 

інструментів блокування процесу інтеграції України, Молдови та Грузії до 

європейських та євроатлантичних структур. Власне так звана російська 

нацменшина у країнах пострадянського простору є для РФ інструментом 

забезпечення гібридного лобіювання її геостратегічних інтересів. Встановлено, що 

присутність російського населення та російськомовних нацменшин у країнах Балтії, 

Білорусі, Україні, Казахстані формує для РФ своєрідний імператив на військове 

втручання та висування територіальних претензій до цих нових незалежних держав.  

Констатовано, що інструментом та механізмом забезпечення контролю над 

пострадянським простором є також жорсткий вплив, що забезпечується шляхом 

розпалювання нестабільності та управління воєнними конфліктами з подальшим 

порушенням суверенітету і територіальної цілісності нових незалежних держав, які 

визначили європейський та євроатлантичний вектор у якості пріоритетного. Так 

зване «заморожування» конфліктів дає РФ певні геополітичні переваги для торгів із 

країнами, де такі конфлікти мають місце. Прозахідно налаштовані – Україна, 

Молдова та Грузія, в яких РФ інспірувала кризу, залишаються поки зоною 

геополітичної невизначеності між Росією і ЄС, яку та намагається дедалі більше 

дестабілізувати або ж впливати з допомогою підтримки лояльних щодо неї 

політичних сил. Підтримуючи Вірменію у нагірно-карабаському конфлікті, Росія 

здійснює політику подвійних стандартів, постачаючи зброю як Азербайджану, так і 

Вірменії, щоб максимально відтермінувати врегулювання даної кризи з метою 

унеможливлення виходу цих країн з-під російського впливу. РФ, окрім збереження 

пострадянських країн у сфері свого геополітичного поля, прагне також створити 

пояс, що має перешкодити розширенню впливу ЄС і НАТО на пострадянський 

простір. Україна, тим не менш, остаточно обрала західний зовнішньополітичний 
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вектор у якості превалюючого, Азербайджан здійснює більш прозахідну, аніж 

проросійську політику, простежується також і поступове зближення з ЄС Вірменії. 

Тому стратегія РФ, спрямована на дестабілізацію пострадянського простору, є вкрай 

неефективною, оскільки ще більше відштовхує від неї країни регіону, а також 

змушує їх дедалі активніше спрямовувати свій зовнішньополітичний вектор у бік 

європейських та євроатлантичних структур чи КНР.   

6. Підтверджено, що Україна посідає ключове місце в геостратегії Росії на 

пострадянському просторі з часів розпаду СРСР. За умов неможливості залучення 

України до євразійських інтеграційних структур та краху проросійського режиму, 

РФ вдалася до гібридної агресії. Зміцнення геополітичного статусу РФ за рахунок 

демографічних, економічних та територіальних ресурсів України покликане було 

забезпечити амбіції Росії до розширення просторового впливу як на регіональному, 

так і глобальному рівні. Підтверджено, що унаслідок анексії Криму в 2014 р. та 

створення самопроголошених республік – Л/ДНР, РФ запустила механізм 

стримування процесу зближення України з ЄС та НАТО та інтеграції до цих 

структур. Перетворення Криму на потужну військово-морську базу значно знижує 

рівень безпеки країн усього Чорноморського регіону. За рахунок самопроголошених 

республік в Україні та внаслідок аналогічної ситуації в Молдові та Грузії, РФ 

намагається створити «сіру зону» нестабільності та своєрідний геополітичний 

буфер на південно-західному фланзі з НАТО. Однак, хоча РФ і досягла певних 

тактичних переваг в Україні, уповільнивши тим самим її зближення з ЄС та НАТО, 

все ж проектування нестабільності стратегічно унеможливлює будь-яку участь 

Києва у євразійських інтеграційних проектах, дедалі віддаляє його від Росії, робить 

Україну більш прозахідною та антиросійською. Агресивні дії Росії, тим часом, 

зумовлюють пошук Україною нових механізмів подальшого просування до НАТО 

та ЄС, а також відкривають перспективи появи транзитивного імперативу 

підтримки її нацбезпеки через координацію оборонних дій з країнами Східної 

Європи в рамках так званої Балто-Чорноморської дуги, що зайвий раз підкреслює 

неефективність експансіоністської стратегії на пострадянському просторі.   

7. Зроблено висновок, що стосунки між США та РФ після завершення холодної 

війни були спрямовані на подолання інерції протистояння. Встановлено, що Росія в 

умовах складної внутрішньополітичної та економічної ситуації потребувала 

допомоги Заходу. РФ намагалася поліпшити відносини зі США як з партнером у 

процесі урегулювання низки проблем глобальної безпеки, зокрема й скорочення 

стратегічних ядерних арсеналів. Росія демонструє, що саме від рівня домовленості 

та партнерських компромісів її з США залежить стан глобальної безпеки. З’ясовано, 

що до початку 2000-х рр., у геостратегії російсько-американських взаємин відбувся 

перехід від налагодження співробітництва до асиметрії геополітичного 

суперництва, через неприйнятність для Росії розширення НАТО на схід та 

розташування у країнах ЦСЄ системи ПРО. Однак ключовим фактором 

несприйняття НАТО з боку РФ є відчуття загрози цивілізаційного впливу Заходу на 

країни пострадянського простору.  

Доведено, що в останні роки стосунки РФ та США набули піку погіршення за 

весь період постбіполярності насамперед через агресивну російську політику на 
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пострадянському просторі (передусім в Україні) та на Близькому Сході. За таких 

обставин США перейшли до політики стримування РФ та заперечення її стратегії 

нелінійного впливу. Все ж асиметрія потенціалів не дає РФ підстав вважати себе 

глобальним супротивником США та говорити про початок нової холодної війни. 

Протистояння двох держав наразі відбувається радше в інформаційному просторі 

та не є аналогом півстолітнього суперництва СРСР та США. Тим часом агресивна 

геостратегія РФ щодо переформатування світу через дестабілізацію міжнародної 

системи є контрпродуктивною та спонукатиме США лише до посилення 

антиросійських санкцій та подальшого стримування її дій.    

8. Встановлено, що на початку 1990-х рр. (за умов прагнення увійти до клубу 

цивілізованих держав), РФ вела політику розширеного діалогу з Європою, 

керуючись при цьому ідеєю побудови спільного безпекового, економічного та 

правового простору від Лісабона до Владивостока. Утім, за умов посилення 

розчарування Росії від зближення з ЄС та НАТО, вона перейшла до політики 

протистояння з Євросоюзом, а ідея «Великої Європи» так і не стала алгоритмом 

зближення між Росією та ЄС. Відомо, що потужним важелем впливу РФ в Європі 

досі залишаються енергоресурси, а через будівництво нових газопроводів вона 

прагне посилити енергетичну залежність країн ЄС та розколоти його інтеграційну 

структуру. Більше того, РФ намагається спричинити конфлікт Вашингтона з 

Брюсселем та підірвати трансатлантичну єдність через створення ситуації 

підтримки/непідтримки реалізації проекту газогону «Північний потік-2». Однак з 

подальшим зміцненням позицій США на європейському енергетичному ринку 

вплив Росії в ЄС буде поступово скорочуватися.   

Підтверджено, що у контексті східноєвропейського геостратегічного вектору 

Росія передусім намагається закріпити свій вплив на Балканах через втручання до 

політичної та безпекової ситуації в таких країнах, як Македонія, Боснія і 

Герцеговина, Греція, маючи при цьому в своєму союзницькому активі Сербію. 

Однак вплив РФ у балканських країнах скорчується в міру їх інтеграції до 

європейських та євроатлантичних структур. РФ прагне активно реалізовувати свою 

стратегію підриву стабільності Євросоюзу аж до його розпаду шляхом 

пропагандистської діяльності проросійських та російських ЗМІ, динамічної 

підтримки лівих, ультраправих, націоналістичних політичних сил, які виступають 

проти політики Брюсселю щодо мігрантів та розширення ЄС, а також виголошують 

ідею виходу своїх країн зі складу ЄС. Проте, хоча ризик приходу до влади вказаних 

політичних сил у ряді країн Євросоюзу і залишається значним, а в Італії та Латвії 

вони навіть отримали парламентську більшість, все ж у ключових країнах 

Євросоюзу – Німеччині, Франції та Бельгії такі сили не здобули перемоги. 

Доведено, що геостратегія Росії, спрямована на протистояння із Заходом, є 

контпродуктивною та має лише певну тактичну перевагу, оскільки призводить до її 

міжнародної ізоляції, посилення антиросійських санкцій та активізації військового 

контингенту НАТО саме в країнах Східної Європи, а отже поблизу російських 

кордонів.     

9. Близький Схід став для Росії тим регіоном, де вона прагне повернути 

колишній геополітичний вплив, який мав свого часу СРСР. Одним із перших кроків 
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такого повернення стала дипломатія щодо посильної участі в урегулюванні арабо-

ізраїльської кризи та іранського ядерного питання. Втрутившись у сирійський 

конфлікт під приводом боротьби з терористичною ІДІЛ, РФ насправді забезпечує 

підтримку авторитарному режиму Б. Асада у його протистоянні з антиурядовою 

опозицією; провокує потік біженців до ЄС з метою його дезінтеграції; протистоїть 

державам Близького Сходу, передусім таким, як Катар, що потенційно можуть 

скласти конкуренцію російським інтересам на європейському ринку 

енергоресурсів. Підтверджено, що стратегія Росії стосовно Ізраїлю полягає в 

демонстрації альтернативи американському зовнішньополітичному вектору. Через 

зміцнення захисту повітряного простору Сирії вона забезпечує тиск на Ізраїль. РФ 

демонструючи позицію гаранта ізраїльської безпеки, намагається реалізувати 

стратегію якщо не виведення Ізраїлю зі складу союзників США, то хоча б 

ослаблення їх впливу на цю країну, а разом з тим і впливу на Близькому Сході.    

Автор дійшов висновку, що РФ намагається реалізувати геостратегію з 

формуванню ситуативного трикутника «Росія – Іран – Туреччина», а також у 

перспективі має на меті очолити антизахідну коаліцію на Близькому Сході. Утім 

Іран та Туреччина реалізують на Близькому Сході власну незалежну політику, яка є 

передусім боротьбою за регіональне лідерство. Росія, демонструючи наміри 

створити коаліцію в регіоні, має паралельно стратегію тиску на Іран та Туреччину: 

через розіграш «курдської карти» (у випадку з Туреччиною), та через можливе 

посилення військової співпраці з Ізраїлем, Саудівською Аравією чи урядом Ємену 

задля балансування впливу Ірану. З’ясовано, що досить витратна російська 

геостратегія відносно повернення впливу на Близькому Сході через участь у 

сирійському конфлікті є деструктивною, зумовлює дестабілізацію регіону та 

посилює тим самим антиросійські санкції з боку Заходу.   

10. З’ясовано, що в контексті так званого розвороту на схід Росія мала 

далекосяжні плани стосовно формування геостратегічного трикутника «Москва – 

Пекін – Делі». Однак геоекономічна присутність Росії, як і вплив у АТР є досить 

незначним. За умов наростання економічної ізоляції та рецесії Росія намагається 

диверсифікувати кредитні та інвестиційні надходження з Китаю, чим лише 

збільшує економічну залежність від євразійського старшого брата. Встановлено, що 

з поміркованою обережністю Росія вибудовує паралельні відносини з Індією, 

передусім через постачання їй новітнього озброєння та військових технологій, 

зокрема й задля балансування китайського геополітичного впливу. Тим самим 

ринкова взаємозалежність, попри введення США проти КНР додаткових митних 

зборів, змушує як Індію, так і Китай підтримувати прагматичність стосунків зі 

США. Однак, кожна зі сторін має власну геостратегію регіонального впливу в АТР, 

Євразії та Південній Азії. Все це лише підтверджує те, що така тріангуляція альянсу, 

спрямованого проти політики колективного Заходу, видається наразі неможливою.   

Підтверджено, що взаємини Росії з Японією ускладнені територіальними 

суперечками довкола приналежності Курильських о-вів, які Токіо іменує не інакше, 

як північними територіями японського архіпелагу. Отримані у спадок від СРСР 

Південні Курили мають досить вагоме геостратегічне значення для Росії, оскільки 

розширюють можливості виходу до Східної Азії на додаток до російського порту 
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Владивосток. Хоча РФ і засуджує ядерні випробування КНДР, як і корейську ядерну 

програму загалом, усе ж останнім часом відбувається зміна її позиції щодо КНДР у 

бік демонстрації стабільності в двосторонніх стосунках на тлі кризи відносин із 

Заходом, що підтверджує факт зближення РФ з країнами-ізгоями. Задля розширення 

присутності в АТР Росія активно кооперує свою співпрацю із В’єтнамом, де 

залишилася колишня радянська база в Камрані (наразі забезпечує ремонтні функції 

човнів) та яку вона хоче у перспективі використати як опорний пункт для 

закріплення свого геостратегічного положення в Південно-Східній Азії, однак 

В’єтнам виступає категорично проти перетворення статусу цього ремонтного доку 

на повноцінну військово-морську базу будь-якої країни.   

11. Встановлено, що із початку 2000-х рр. Росія, маючи на меті заповнити 

геополітичний вакуум, що утворився після завершення холодної війни, намагається 

відновити свій вплив в африканському та латиноамериканському регіонах, де була 

свого часу активною присутність СРСР. Значний інтерес РФ виявляє і щодо 

координації своєї діяльності з країнами даних регіонів в ООН. Останнім часом вона 

має плани щодо розгортання мережі військових баз та прагне здобути прихильність 

серед кола африканських та латиноамериканських країн через скасування колишніх 

радянських боргів, проектування та участь у будівництві АЕС, інвестиції в 

енергетичну та видобувну галузь, надання фінансової допомоги та освітніх послуг, 

інформаційне проникнення через мовлення російських телеканалів на зарубіжні 

країни та встановлення економічних зв’язків, переважно комерційного характеру. 

Країни Африки та Латинської Америки розглядаються керівництвом РФ як 

потенційні учасники антизахідного блоку. Однак шанси у Росії на відновлення 

потужного геополітичного впливу в Африці та Латинській Америці наразі 

мінімальні, передусім через обмеженість ресурсних та інвестиційних можливостей, 

а також відсутність у розпорядженні РФ привабливої ідеології для країн третього 

світу, на зразок тієї, що свого часу пропагував СРСР. До того ж точками 

геостратегічної опори в Африці та Латинській Америці, що підтримують політику 

РФ в регіоні та світі в цілому, є порівняно невеликі авторитарні країни, серед яких – 

Куба, Нікарагуа, Венесуела, або ж країни, що фактично втратили свою державність 

(на кшталт Лівії, ЦАР або Сомалі). Своєю чергою, інші великі та середні держави 

цих регіонів розвивають свої відносини із США, ЄС, Китаєм, які також активно 

нарощують свою конкуренту геоекономічну присутність в Африці та Латинській 

Америці, звужуючи тим самим поле геополітичного маневру для Російської 

Федерації.   
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АНОТАЦІЯ 

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

практична реалізація. – Рукопис.   

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

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

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

2018.   

Дисертація присвячена аналізу теоретико-методологічних засад формування 

та практичного процесу реалізації геостратегії Російської Федерації на 

регіональному (пострадянському) та глобальному рівні. Вперше в українській 

політичній науці здійснено комплексне дослідження геостратегії РФ шляхом 

вивчення ресурсного забезпечення і впливу на неї внутрішньополітичного стану, а 

також показано алгоритм дій Росії щодо забезпечення синхронізації впливу на 

різних напрямках і рівнях. Підтверджено наявність в Російської Федерації 

геостратегічних амбіцій щодо відновлення статусу наддержави та участі у 

формуванні багатополярного світу.   

З’ясовано, що наявні ресурси не слугують повноцінним геополітичним 

підґрунтям для проектування Росією глобального впливу. Встановлено, що 

інтеграційні проекти РФ є одним із засобів закріплення контролю над 

пострадянським простором. Доведено, що під приводом неприпустимості 

розширення НАТО на схід вона намагається послабити нові незалежні країни 

шляхом розпалювання нестабільності та управління воєнними конфліктами. 
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Окреслено відновлення протистояння РФ зі США, колективним Заходом та 

нарощування нею гібридного впливу в ЄС. Підтверджено, що Близький Схід став 

тим регіоном, де Росія, через участь у сирійському конфлікті, прагне повернути 

колишній геополітичний вплив, який мав свого часу СРСР. Показано, що одним із 

ключових завдань для РФ на азійсько-тихоокеанському геостратегічному напрямку 

є забезпечення формування трикутника «Росія – Китай – Індія» задля протистояння 

глобальній гегемонії США. Проаналізовано стратегію відновлення Росією 

втраченого на початку 1990-х рр., впливу в Африці та Латинській Америці з 

перспективою очолити групу країн антизахідної геостратегічної противаги.   

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

агресія, імперія, геополітичне протистояння, пострадянський простір, 

геостратегічні вектори, геостратегічні інтереси, регіональний геополітичний вплив, 

глобальний геополітичний вплив.   

 

АННОТАЦИЯ 

Кондратенко О.Ю. Геостратегия Российской Федерации: теоретические 

основы и практическая реализация. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по 

специальности 21.03.03 – геополитика (политические науки). – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины. – Киев, 2018.    

Диссертация посвящена анализу теоретико-методологических основ 

формирования и практического процесса реализации геостратегии Российской 

Федерации на региональном (постсоветском) и глобальном уровне. Впервые в 

украинской политической науке осуществлено комплексное исследование 

геостратегии РФ путем изучения её ресурсного обеспечения и влияния на нее 

внутриполитического положения, а также показан алгоритм действий России по 

обеспечению синхронизации воздействия на разных направлениях и уровнях. 

Подтверждено наличие в Российской Федерации геостратегических амбиций 

относительно восстановления статуса сверхдержавы и участия в формировании 

многополярного мира.     

Выяснено, что имеющиеся ресурсы не служат полноценной геополитической 

основой для оказания Россией глобального влияния. Установлено, что 

интеграционные проекты Российской Федерации являются одним из средств 

закрепления контроля над постсоветским пространством. Доказано, что под 

предлогом недопустимости расширения НАТО на восток она пытается ослабить 

новые независимые государства путем разжигания нестабильности и управления 

военными конфликтами. Очерчено процесс восстановления противостояния РФ со 

США, коллективным Западом и наращивания ею гибридного влияния в ЕС. 

Подтверждено, что Ближний Восток стал тем регионом, где Россия, путем участия 

в сирийском конфликте, стремится вернуть былое геополитическое влияние, 

которое имел в свое время СССР. Показано, что одной из ключевых задач для РФ на 

азиатско-тихоокеанском геостратегическом направлении является обеспечение 

формирования треугольника «Россия – Китай – Индия» для противостояния 
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глобальной гегемонии США. Проанализирована стратегия восстановления Россией 

утраченного в начале 1990-х гг. влияния в Африке и Латинской Америке с 

перспективой возглавить группу стран антизападного геостратегического 

противовеса.     

Ключевые слова: геостратегия, геополитика, Россия, экспансия, агрессия, 

империя, геополитическое противостояние, постсоветское пространство, 

геостратегические векторы, геостратегические интересы, региональное 

геополитическое влияние, глобальное геополитическое влияние.   

 

SUMMARY 

Kondratenko O.Yu. Geostrategy of the Russian Federation: theoretical 

foundations and practical realization. – Manuscript.   

Doctoral dissertation in Political science, specialty 21.03.03 – Geopolitics (Political 

science). – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.   

The dissertation studies the theoretical and methodological foundations for the 

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

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

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

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

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

The pattern of Russia’s actions taken to extend its influence over both the post-Soviet 

states and the globe is demonstrated and proves its geostrategic ambitions to restore the 

status of a superpower and to take part in the formation of a multipolar world.  

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

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

marked by aggression and expansionist policies, is supported by virtually all strata of the 

present-day Russian society. The study reveals that the available resources of the 

Russian Federation are not enough to consider it a self-sufficient state which can aim at 

global influence. Constant depopulation, domination of the commodity sector in the 

economy, as well as the weakness of such an important resource as "soft power" prove 

it.  

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

consolidating control over the post-Soviet states, primarily through the implementation 

of such political, economic and security projects as the CIS, EurAsEC, the United 

Nation, the CSTO and the SCO. Russia’s aggressive policy towards Ukraine, Georgia 

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

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

NATO and preventing their integration into Euro-Atlantic organizations. However, such 

a strategy only alienates post-Soviet countries from Russia and makes them direct the 

vectors of their economic integration and security coordination towards the EU or 

China.    

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

crisis and needed the help of the West and the United States in particular. After the 
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collapse of the USSR, Russia’s immediate priority was to resolve the issue of the 

deployment of nuclear weapons in the post-Soviet countries and their reduction in 

accordance with the Strategic arms reduction treaty (START). Two key factors that soon 

complicated the relationship between the RF and the United States were the deployment 

of the US missile defense systems in Eastern Europe and eastward expansion of NATO. 

However, under the pretext of rejecting NATO’s expansion to the East, the Russian 

Federation intensifies destabilization in the post-Soviet countries and increases its hybrid 

influence in Europe. As Euro-skepticism is becoming more and more popular, the 

Russian Federation supports the left, nationalist and ultra-right political forces in the 

countries of the European Union. However, their influence does not shape EU policy, 

since in the key countries of the EU – Germany, France and the Netherlands – such 

political forces have not received the majority in the elections, and their representatives 

have not won the presidential election in France. 

The Middle East is the region where it seeks to regain its former geopolitical 

influence, which the USSR used to have before its collapse. Under the pretext of fighting 

ISIS, Russia supports the regime of B. Assad, who is trying to establish control over 

most areas of Syria and fights opposition forces. The Russian Federation is coordinating 

its geostrategic interests with the leading countries of the Middle East, Iran and Turkey, 

in order to gain the support of its policy in the region. It also has strategic objectives to 

promote the formation of an anti-Western coalition in Assad’s Syria, as well as Iran, Iraq, 

and Turkey – that is, states that directly or indirectly adhere to the pro-Russian 

orientation and/or do not accept US global dominance. Yet, Turkey is competing with 

Russia in the Black Sea region, while Iran is a potential competitor in the European 

energy supply market.  

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

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

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

geostrategic triangle "Russia – China – India" in order to confront the hegemony of the 

collective West, by expanding cooperation within the BRICS and SCO in particular. 

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

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

Western geostrategic counterweight. Russia has big contracts for supplying weapons to 

African and Latin American countries and is involved in a number of energy projects, 

including the construction of nuclear power plants. However, the investment and 

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

bigger than Russia’s, which can lead to its gradual displacement from the African and 

Latin American regions.   

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

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

geostrategic interests, regional geopolitical influence, global geopolitical influence.    


