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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. На глобальному рівні стратегічні 

інтереси Російської Федерації передбачають формування багатополярного 

геополітичного порядку, в якому вона відіграватиме роль одного з полюсів. При 

реалізації російських інтересів у Європі виникли суттєві труднощі, у зв’язку з чим 

Росія втілює низку стратегічних планів співпраці з провідними країнами Азії, 

маючи на меті трансформацію геополітичної конфігурації всього Євразійського 

континенту. Стратегія РФ щодо пострадянських країн націлена на стимулювання 

регіональних інтеграційних процесів, підпорядкованих її власним політичним та 

економічним інтересам. Керівництво Росії прагне здобути дієвий неформальний 

політичний контроль над незалежними країнами, що утворилися на теренах 

колишнього СРСР. Сучасна активізація експансіоністської геостратегії РФ 

значною мірою зумовлена потребою консолідації російського суспільства за умов 

суттєвого уповільнення соціально-економічного розвитку. Традиційно дуже 

важливим об’єктом російської геостратегії залишається Україна. 

У науково-теоретичному сенсі важливою проблемою є виявлення сутності 

геополітики та геостратегії, їхнього впливу на формування основних 

концептуальних засад зовнішньої політики держав світу. Важливе з’ясування 

генезису геополітичної ідеології, тенденцій її розвитку та зв’язків з геостратегією 

та геополітикою. Неабиякий інтерес становить пізнання передумов та засобів 

конструювання геополітичних міфів, образів та моделей, а також генерування 

геополітичних проектів та технологій їх втілення. Актуальним завданням постає 

також виявлення сутнісних особливостей сучасної неоімперської геостратегії та 

геополітичних засобів її реалізації на міжнародній арені. 

Актуальність дослідження геостратегії РФ на пострадянському просторі 

зумовлена широким спектром злободенних проблем та завдань зовнішньої 

політики України. Зумовлені втіленням Росією своєї геостратегії сучасні 

неоднозначні тенденції трансформації геополітичного порядку в Євразії 

означають небезпеки для цілої низки країн континенту, особливо України. 

Значний науковий інтерес викликає пізнання витоків сучасної геополітичної 

ідеології Росії та основних засад її геостратегії. У прикладному сенсі виділяється 

низка актуальних проблем, зокрема: з’ясування головних векторів геостратегії РФ 

у світі, а також на теренах Євразії; виявлення основних структурних складових 

кожного з векторів російської геостратегії; вивчення провідних напрямів 

геостратегії Росії та засобів її геополітики на пострадянському просторі загалом, а 

також щодо окремих регіонів та країн. Об’єктивне пізнання російської 

геостратегії та геополітики має ґрунтуватися на аналізі сконструйованих у Росії 

геополітичних міфів, образів, моделей та розроблених проектів, призначених для 

забезпечення геополітичного контролю над пострадянськими країнами. Суттєвий 
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практичний інтерес становить також оцінка результативності втілення 

ініційованих РФ проектів міжнародної інтеграції на теренах колишнього СРСР. 

Для вироблення власних геостратегій керівництву решти пострадянських 

країн важливо розуміти сутнісні риси геостратегії Росії, тенденції її розвитку. При 

цьому варто враховувати, що керівництво РФ розробляє та реалізовує комплексну 

геостратегію, яка передбачає втілення різних взаємопов’язаних напрямів: 

політичного, військового, економічного, культурного, інформаційного. Дуже 

корисним є аналіз практичної геополітики Росії, зокрема її основних технологій, 

засобів «жорсткої» та «м’якої» сили, особливостей їх застосування в конкретних 

ситуаціях щодо тих чи інших нових незалежних держав. 

Аналіз стратегічних рішень російської влади, розробленої «мозковими 

центрами» Російської Федерації комплексної геостратегії, її напрямів та засобів 

втілення в прикладній геополітиці на міжнародній арені, передусім щодо України, 

– усе це має становити великий практичний інтерес для політичного керівництва 

нашої країни, працівників безпекових структур та науковців. Особливого 

значення набуває прогнозування перспективних напрямів геостратегії та 

практичної геополітики Росії щодо України задля розробки нашою державою 

власної адекватної геостратегії, а також геополітичних засобів завчасного та 

ефективного реагування на небезпечні дії сусідньої Росії. 

Актуальність теми дисертації зумовила формулювання наукової проблеми, 

на вирішення якої спрямоване дослідження: з’ясування сутнісних особливостей, 

ідеологічних та концептуальних засад геостратегії сучасної Росії, виявлення 

основних напрямів її геостратегії на пострадянському просторі, здійснення 

аналізу геостратегії та геополітики РФ щодо окремих пострадянських країн. 

Авторська наукова концепція містить такі найсуттєвіші положення. 

Геостратегія держави розробляється та реалізується в інтересах владарюючого в 

ній «центру ухвалення рішень». Вона відображає головні цілі, завдання та 

напрями зовнішньої політики держави, які зазвичай офіційно не декларуються. 

Геостратегія держави визначає основні види, технології та засоби її практичної 

геополітики. У геостратегії неформальної неоімперії поєднуються лідерство, 

гегемонія та імперські елементи. Сучасні неоімперії виявляють прагнення 

відігравати ролі полюсів у геополітичному світовому порядку, однією з 

вірогідних тенденцій розвитку якого є трансформація в напрямі олігополярної 

неоімперської конфігурації. Неоімперська геополітична ідеологія Росії впливає на 

вироблення відповідної геостратегії та геополітики. Неоімперський характер 

геостратегії Росії значною мірою зумовлений дією внутрішніх факторів. На 

глобальному рівні геостратегія РФ має на меті створення багатополярного 

(олігополярного) геополітичного порядку, а на пострадянському просторі вона 

неофіційно націлена на формування неформальної неоімперської геопросторової 

політичної системи. Російська геостратегія щодо нових незалежних країн є 

«комбінованою» – у ній поєднуються цілі співпраці та експансії. Для геостратегії 

РФ притаманний комплексний характер – вона передбачає реалізацію низки 
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взаємопов’язаних цілей, а також напрямів. «Ефективна» геополітика Росії 

передбачає втілення технологій, що поєднують «жорсткі» (навіть воєнні) та 

«м’які» засоби задля досягнення поставлених стратегічних цілей. Зовнішня 

геостратегія РФ та її геополітика тісно пов’язані з внутрішньою російською 

геополітикою. 

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

Дисертаційне дослідження виконувалося в рамках науково-дослідних робіт 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, зокрема, наукової теми Інституту «Асоціація як новий формат 

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

інформаційний аспекти» (№16БФ048-01; номер державної реєстрації 

0116U004782) та наукової теми кафедри міжнародного регіонознавства «Проекції 

глобальних інтересів на пострадянському просторі» (№ 16КФ048-03). 

Мета дослідження – виявлення ідейних та концептуальних засад, цілей і 

провідних напрямів сучасної геостратегії Російської Федерації на 

пострадянському просторі, а також основних засобів її геополітики щодо нових 

незалежних країн. 

Поставлена мета зумовила визначення таких головних завдань: 

- сформувати концептуально-теоретичні та методологічні засади дослідження 

геостратегії держави; передусім виявити сутність геостратегії та геополітики, 

геополітичної ідеології, а також дати характеристику основних типів 

державної геостратегії, геополітичного порядку, геополітичного регіоналізму; 

- з’ясувати стан дослідження геостратегії та геополітики загалом, а також 

геостратегії Росії на пострадянському просторі; 

- розкрити сутність сучасної російської геополітичної ідеології та 

проаналізувати її головні складові; виявити особливості внутрішньої 

геополітики РФ; 

- схарактеризувати глобальну геостратегію РФ та провідні напрями російської 

геостратегії в Євразії; 

- визначити основні засади, цілі та напрями геостратегії Росії на 

пострадянському просторі; 

- провести аналіз результативності реалізації на нинішньому етапі основних 

геополітичних проектів РФ на теренах колишнього СРСР; 

- з’ясувати особливості геостратегії та геополітики Росії на Заході 

пострадянського простору, зокрема щодо країн Балтії, Білорусі та Молдови; 

- виявити сутність геостратегії РФ щодо України і проаналізувати основні 

напрями російської геостратегії та засоби її геополітики; 

- схарактеризувати головні напрями геостратегії Росії на Півдні пострадянського 

простору – щодо країн Південного Кавказу та Центральної Азії; 

- запропонувати прогноз перспектив геостратегії РФ на пострадянському 

просторі загалом і, зокрема, стосовно України, а також рекомендації щодо 

геостратегії та геополітики України по відношенню до Росії. 
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Об’єкт дослідження: геостратегія Російської Федерації. 

Предмет дослідження: ідейні та концептуальні засади, цілі та провідні 

напрями геостратегії Російської Федерації на пострадянському просторі, а також 

основні засоби її геополітики. 

Методи дослідження. Мета та завдання дисертаційної роботи зумовили 

вибір методів її здійснення. Методологія дослідження ґрунтувалася передусім на 

філософських підвалинах, наукових підходах та методиках, націлених на пізнання 

генезису та розвитку просторових політичних об’єктів, процесів та явищ у 

сучасному світі. Застосування філософських та загальнонаукових методів надає, 

зокрема, змогу вивчати формування та зміни в часі та просторі геополітичної 

картини світу в політичній свідомості людських спільнот. 

Для розуміння концептуальних засад формування стратегії держав світу та 

їх політики в геопросторі найбільш продуктивним є системний підхід. Згідно з 

ним об’єкт вивчення постає як впорядкована сукупність взаємопов’язаних та 

взаємодіючих підсистем (котрі в свою чергу складаються з елементів), що 

утворюють певну цілісність. Для роботи стало досить плідним використання 

структурно-функціонального аналізу. Вивчення поліструктурних полісистем 

передбачає застосування відповідних прикладних методик. Державна чи 

регіональна геопросторова політична система розглядається як сполучення низки 

підсистем, і для системи загалом та її підсистем притаманні сукупності 

взаємопов’язаних структур. Водночас кожен із взаємопов’язаних та взаємодіючих 

елементів системи виконує свої важливі функції. Значний науково-теоретичний та 

прикладний інтерес становить вивчення геопросторової структури політичної 

системи держави. Геополітика у прикладному сенсі може трактуватися як 

функціонування в просторі політичної системи держави в цілому. У сучасних 

наукових студіях досить затребуваним постає дослідження геопросторових 

структур міжнародних політичних систем. У рамках регіональної політичної 

системи окремі держави розглядаються в якості підсистем, і просторові процеси 

взаємодії між ними можуть бути кваліфіковані як практична геополітика. 

При застосуванні комплексного підходу досліджуються взаємозв’язки між 

компонентами, завдяки чому об’єкт набуває цілісності – при суттєвому порушенні 

одного з компонентів зазнає змін і об’єкт загалом. У роботі проводився аналіз 

насамперед політичних факторів, а також враховувалися географічні, економічні, 

соціальні, культурні, інформаційні та інші фактори у своїй сукупності та 

взаємозв’язку на теренах країн колишнього СРСР. На цій основі вивчалися 

провідні напрями геостратегії Росії щодо тих чи інших пострадянських країн. 

У сучасних дослідженнях політичних процесів на різних рівнях 

геопросторової організації суспільства доцільним є застосування 

регіоналістичного підходу. Сутність його полягає в тому, що в певних межах 

геопростору при взаємодії між компонентами формується їхня специфічна 

відносно цілісна сукупність – виникає регіон. Загалом політичну регіоналізацію 

на наддержавному рівні можна уявити як сукупність процесів взаємодії між 
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країнами в політичній сфері, внаслідок чого формуються міждержавні 

геопросторові утворення – політичні регіони. Під час дослідження враховувалося, 

що міжнародні регіони можуть цілеспрямовано формуватися внаслідок реалізації 

відповідних геополітичних проектів. У роботі геополітична регіоналізація на 

пострадянському просторі вивчалася на трьох основних ієрархічних рівнях: 

макро-, мезо- та субрегіональному. 

З методологічної точки зору для пізнання генезису, розвитку та взаємодії 

геопросторових політичних систем особливо продуктивним постає синергетичний 

підхід. Наприклад, він надає можливість з’ясовувати вертикальні та горизонтальні 

взаємозв’язки між підсистемами та компонентами у рамках політичної системи. 

Життєздатна система (зокрема політична) повинна: мати дієві механізми 

саморегуляції; прагнути до самозбереження; перебувати в безперервній взаємодії 

з навколишнім середовищем (через її «входи» та «виходи» відбувається 

переміщення потоків речовини, енергії, інформації); виконувати певні функції 

відповідно до заданої програми тощо. 

Історичний метод є, по суті, проявом генетичного підходу – вивчення 

походження (генезису) та розвитку геопросторових політичних систем, їхньої 

взаємодії в історичному минулому. На основі врахування розвитку об’єктів у часі 

та просторі доцільним було поєднання порівняльних методів (історичного та 

географічного). У дисертаційній роботі компаративні методи використовувалися, 

зокрема, при вивченні російської геостратегії та геополітики стосовно окремих 

країн пострадянського простору. 

Геополітичний підхід до вивчення геостратегії держави на міжнародній 

арені передбачає: виявлення особливостей геополітичного положення держави на 

різних ієрархічних рівнях; визначення головних цілей держави в геопросторі, її 

стратегічних векторів та напрямів реалізації; аналіз інтегрального потенціалу 

держави; характеристику просторових аспектів державної політики щодо певних 

об’єктів (передусім інших країн) та конкретних силових засобів. Також важлива 

роль була відведена аналізу створення геополітичних міфів та образів, 

геополітичного моделювання та проектування. З прикладного геополітичного 

погляду корисним виявилося вивчення функціонування держави на різних рівнях 

організації геопростору. Під час дослідження знайшло застосування геополітичне 

моделювання геостратегії Росії на пострадянському просторі. 

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні неоімперської сутності 

геостратегії Російської Федерації та її головних напрямів на пострадянському 

просторі, визначенні основних засад російської геополітичної ідеології, а також 

засобів її «ефективної» геополітики щодо нових незалежних країн. Внаслідок 

проведеного дослідження дисертантом було отримано низку результатів, що 

мають наукову новизну. 

Уперше 

- запропоновано авторські дефініції понять: «геополітологія», 

«геополітична ідеологія», «геополітичний порядок», «геополітичний проект»; 
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авторські підходи до трактування геостратегії в широкому та вузькому сенсі, а 

також «комбінованої» геостратегії; 

- визначено «гібридний» характер сучасного неоімперського концепту; 

виявлено, що в геостратегії неформальних неоімперій поєднуються лідерство, 

гегемонія та традиційні імперські риси; 

- розкрито сутність російської неоімперської геополітичної ідеології; 

встановлено її вплив на геостратегію та геополітику РФ; 

- визначено націленість геостратегії Росії на пострадянському просторі 

на формування однополярного неоімперського геополітичного порядку; 

- обґрунтовано, що геостратегія РФ на території колишнього СРСР є, по 

суті, неоімперською, «комбінованою» (поєднує цілі співпраці та експансії) і 

носить комплексний характер – передбачає реалізацію низки взаємопов’язаних 

цілей та напрямів, а також застосування технологій «ефективної» геополітики з 

раціональним поєднанням «жорстких» та «м’яких» засобів; 

- доведено, що зовнішня геостратегія та геополітика Росії мають тісні 

зв’язки з її внутрішньою геополітикою. 

Удосконалено  

- трактування «конструктивістської» геополітики, характеристику 

міжнародного геополітичного регіоналізму з врахуванням у ньому ролі 

геополітичного проектування; 

- з’ясування сутності геостратегії (у широкому та вузькому розумінні), 

характерних рис основних типів геостратегії держав світу; 

- розуміння неоімперської геопросторової політичної системи, де 

«центр» здійснює переважно неформальний контроль над іншими акторами, 

забезпечуючи міжнародний геополітичний порядок у межах певного геопростору; 

- кваліфікування світового порядку; виявлення серед тенденцій 

розвитку світового геополітичного порядку можливості досягнення Росією 

неформального статусу одного з полюсів; запропоновано комплексну типологію 

регіональних геополітичних порядків; 

- аналіз основних ознак російської геостратегії на світовому, 

континентальному та регіональному рівнях, розуміння причин активізації 

неоімперської геостратегії РФ; 

- ідентифікацію основних типів та напрямів сучасної геостратегії Росії 

на пострадянському просторі, виявлення геополітичного сенсу її геоекономічних 

та геокультурних проектів; дано характеристику основних засобів російської 

геополітики щодо пострадянських країн. 

Набули подальшого розвитку 

- систематизація геополітичної термінології; 

- узагальнення сутнісних рис основних моделей геополітичного 

порядку у світі, визначення тенденції формування олігополярного неоімперського 

порядку; характеристика геополітичної ролі, яку «колективний» Захід прагне 

відігравати в сучасному світі, що найбільш адекватно виражається формулою 
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«Спільне глобальне лідерство, трансрегіональна гегемонія, локальне імперське 

управління»; 

- виявлення особливостей реалізації головних векторів російської 

геостратегії на континентальному рівні; 

- аналіз реалізації геостратегії РФ щодо втілення геополітичних та 

геоекономічних проектів на території колишнього СРСР; 

- характеристика геостратегії Росії на Заході пострадянського простору, 

основних особливостей її геостратегії та геополітики щодо країн Балтії, Білорусі 

та Молдови; 

- вивчення українського вектора російської геостратегії та основних 

засобів геополітики РФ щодо України; 

- оцінка геостратегії Росії на Півдні пострадянського простору, 

основних особливостей її геостратегії та геополітики щодо країн Центральної Азії 

та Південного Кавказу. 

Практичне значення отриманих результатів зумовлене актуальністю 

дослідження та його науковою новизною. Вважається за доцільне їхнє 

застосування в науково-дослідних, прикладних та навчальних цілях. 

Науково-концептуальні положення дисертаційної роботи становлять інтерес 

для вивчення теоретичних питань геостратегії та геополітики держав світу з 

позицій дослідження проблем національної безпеки і політичних проблем 

міжнародних систем та глобального розвитку. Теоретичні та методологічні 

положення дослідження можуть слугувати для подальших розробок наукових 

засад та концептуальних положень стратегії України на міжнародній арені. 

Матеріали, висновки та рекомендації роботи можуть бути використані 

Адміністрацією Президента України, МЗС України, Верховною Радою, 

інформаційно-аналітичними підрозділами інших органів державної влади при 

розробці планів та програм зовнішньої та безпекової політики України з точки 

зору удосконалення способів політичної діяльності держави у відносинах з 

Російською Федерацією. 

Теоретичні положення, фактичні матеріали, висновки та рекомендації 

дисертаційної роботи доцільно використати у навчальному процесі у ВНЗ для 

розробки навчальних курсів, зокрема: геополітичні та геоекономічні інтереси у 

світовій політиці, геополітика, геополітика та стратегія зовнішньої політики, 

спецкурсів із зовнішньої політики, геостратегії та геополітики Росії та інших 

країн пострадянського простору. Матеріали дисертації можуть бути вміщені до 

підручників, навчальних посібників та навчально-методичних комплексів, 

призначених для забезпечення професійної підготовки майбутніх політологів та 

фахівців з міжнародних відносин. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 

та результати роботи доповідалися автором на наукових та науково-практичних 

конференціях, у тому числі міжнародних, та інших заходах, зокрема: Науково-

практична конференція «Виклики українській ідентичності: політико-економічні 
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та соціокультурні проблеми» (м. Київ, 20 квітня 2007 р.); ІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Державне управління і місцеве самоврядування 

в Україні: пріоритети та перспективи» (м. Київ, 2 листопада 2007 р.); ІІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна та регіональна 

політика України в умовах глобалізації» (м. Київ, 27 жовтня 2008 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Шляхи подолання наслідків світової фінансово-

економічної кризи» (м. Київ, 24 березня 2009 р.); ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція «Державне управління в умовах політичної модернізації 

України: стан та проблеми» (м. Київ, 23 жовтня 2009 р.); V Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Державне управління та місцеве 

самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, 21 жовтня 

2010 р.); V Міжнародна науково-практична конференція «Україна в сучасних 

геополітичних та міжнародних економічних процесах» (м. Київ, 29 березня 

2011 р.); VII Міжнародна науково-практична конференція «Україна як 

геополітична реальність: політика, економіка, право, духовність» (м. Київ, 

21 березня 2013 р.); ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Становлення та розвиток української державності: актуальні проблеми 

державного та регіонального управління на сучасному етапі розвитку 

суспільства» (м. Київ, 14 листопада 2013 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Правова держава: досвід, можливості, механізми формування в 

сучасній Україні» (м. Київ, 24 квітня 2014 р.); Х Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Становлення та розвиток української державності: історія, 

сучасність, зарубіжний досвід» (м. Київ, 6 листопада 2014 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Модернізація України: проблеми та технології 

успішності (питання економіки, права, соціології, освіти і культури)» (м. Київ, 

12 листопада 2015 р.); Круглий стіл «Інформаційна безпека України в умовах 

гібридної війни» (м. Київ, 1 березня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Правова держава та демократичне суспільство: фактори розвитку та 

взаємодії» (м. Київ, 14 квітня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для 

України» (м. Київ, 9 червня 2016 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Роль і місце національної спецслужби в історії українського 

державотворення» (м. Київ, 17 березня 2017 р.); ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасна наука: проблеми і перспективи» (м. Київ, 6–

7 жовтня 2017 р.); Міжнародна науково-теоретична конференція «Геостратегічні 

пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» 

(м. Київ, 19 жовтня 2017 р.); Науково-практична конференція «Україна – на 

шляху до Незалежності», (м. Корсунь-Шевченківський, 6 грудня 2017 р.); 

Всеукраїнська наукова конференція «Тенденції міжнародних відносин та 

проблеми європейської безпеки» (м. Київ, 29 березня 2018 р.); Міжнародний 

науковий симпозіум «Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, 

методологія, практика» (м. Київ, 17 травня 2018 р.); VIIІ Міжнародна науково-
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практична конференція «Інформаційний простір. Українські реалії: проблеми 

журналістської доброчесності» (м. Київ, 1 червня 2018 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Стратегічне позиціонування України в сучасному 

міжнародному просторі» (SPUMIS) (м. Київ, 18 жовтня 2018 р.). 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійним науковим 

доробком автора. Всі положення та висновки дослідження розроблено 

безпосередньо дисертантом. Публікації за темою дисертаційної роботи 

підготовлені автором самостійно. Сформульовані в дисертації наукові результати, 

висновки, рекомендації та пропозиції належать особисто автору та є його 

науковим доробком. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 50 наукових праць 

загальним обсягом 48,5 д. а. (усі 48,5 д. а. належать особисто автору): 1  

одноосібну монографію; 1 розділ у колективній монографії; 38 наукових статей, з 

яких 24 у фахових виданнях (3 статті у виданнях, які входять до наукометричних 

баз даних), 2 – у закордонних наукових періодичних виданнях, 12 – у періодичних 

наукових виданнях (додатково відображають результати дослідження); 10 

публікацій у неперіодичних збірниках наукових праць, у т.ч. статті у збірниках за 

матеріалами конференцій. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені визначеними метою, 

завданнями, об’єктом та предметом дослідження. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, п’ятьох розділів, висновків до розділів та дисертації в 

цілому, списку використаних джерел (946 одиниць). Загальний обсяг роботи 

становить 500 сторінок, з них основного тексту 367 сторінок. 

 

 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі дано обґрунтування актуальності теми дисертації, визначено 

сутність наукової проблеми, сформульовано мету та завдання дослідження, 

визначено його об’єкт та предмет, схарактеризовано методологію та методику, 

обґрунтовано наукову новизну, теоретичне та практичне значення, подано 

інформацію щодо апробації та публікації результатів дисертаційного 

дослідження. 

У першому розділі «Концептуально-теоретичні засади дослідження» 

обґрунтовано понятійно-категоріальний апарат, висвітлено теоретико-

методологічні засади дослідження, проаналізовано стан вивчення теми, а також 

схарактеризовано джерельну базу дисертаційної роботи. 

У підрозділі 1.1. «Теоретико-методологічні основи дослідження» 

розглянуто теоретичні й концептуальні засади геостратегії та геополітики. 

Геополітика постає як відносно нова та контрверсійна галузь наукових досліджень. 



10 
 

Виокремлено такі основні підходи до трактування наукової геополітики: 

географічний, функціональний, методологічний, комплексний, міждисциплінарний. 

Між цими підходами наявні численні перехідні ланки. В умовах дедалі більшого 

розгалуження наукової геополітики постає актуальне завдання – формування 

новітньої геополітики, що ґрунтується на інтеграції (в ідеалі, синергетиці) 

найбільш затребуваних нині парадигм з їхніми теоретико-методологічними та 

методичними інструментаріями. Запропоновано авторське визначення 

геополітології як міждисциплінарного наукового напряму, що вивчає процеси 

виникнення, трансформації, функціонування та взаємодії геопросторових 

політичних систем різних ієрархічних рівнів і розробляє прогнози їхнього 

розвитку. Разом з тим у прикладному сенсі геополітика трактується в якості 

практичної політики того чи іншого актора в геопросторі. 

Панівна в певному суспільстві ідеологія впливає на геополітичні уявлення й 

формування геополітичної ідеології. Остання постає як ідейний комплекс, що 

обґрунтовує мету та засоби політичного розвитку актора (передусім держави) у 

геопросторі. Геополітична ідеологія має виконувати роль консолідації всього 

суспільства задля досягнення визначених владою головних стратегічних цілей 

розвитку держави. 

У рамках «конструктивістської» геополітики запропоновано поєднати 

створення геополітичних міфів, образів, моделей та розробку геополітичних 

проектів. Головною метою геополітичної міфотворчості є вироблення в інтересах 

політичної еліти спрощених геополітичних міфів. Останні розглядаються як 

уявлення певних спільнот про ті чи інші геопросторові політичні об’єкти (а також 

процеси, явища), що знаходять відображення у вигляді наративів, образів, 

символів. Геополітичні міфи постають в якості потужних засобів впливу на 

суспільну свідомість населення. Цілеспрямовано конструюються також 

геополітичні образи тих чи інших просторових об’єктів. На основі певних образів 

виробляються геополітичні моделі, які у свою чергу можуть бути використані для 

розроблення проектів. Геополітичний проект передбачає трансформацію 

структури тієї або іншої геопросторової політичної системи. Можливе також 

цілеспрямоване формування нової геопросторової політичної системи. 

Геополітичні проекти часто розробляються та втілюються у взаємозв’язку з 

геоекономічними, геокультурними та інформаційними. 

У своїй практичній геополітиці держави задля досягнення визначених цілей 

традиційно застосовували «жорстку силу», зокрема військову. Нині в геополітиці 

перевага віддається «м’якій силі» та відповідним засобам. «Ефективна» 

геополітика держави передбачає застосування при здійсненні її практичної 

політики в геопросторі таких технологій, що містять раціональне поєднання 

«жорстких» та «м’яких» засобів. При цьому окремі держави задля досягнення 

поставлених цілей здатні вдаватися навіть до використання збройних сил. 

У роботі дано розширене та звужене трактування геостратегії. Геостратегія 

тієї або іншої держави розробляється та здійснюється відповідно до інтересів 
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владного «центру ухвалення рішень». У широкому сенсі геостратегія містить 

визначення тих головних цілей, завдань та принципів зовнішньої політики 

держави, які зазвичай офіційно не декларуються. У більш вузькому сенсі 

геостратегія може трактуватися в якості неофіційної зовнішньополітичної 

стратегії держави на різних ієрархічних рівнях політичної організації 

геопростору. При цьому дослідження геостратегії держави відіграє свого роду 

когнітивну роль виявлення прихованих сутнісних рис її зовнішньополітичної 

стратегії. До компетенції геостратегії також належить загальне планування 

державної політики на міжнародній арені, визначення основних засобів та 

прийомів практичного втілення поставлених завдань. У разі, якщо в державній 

геостратегії поєднуються цілі забезпечення контролю над простором, співпраці та 

конфронтації з іншими акторами, вона характеризується як «комбінована». 

Геостратегія держави зазвичай носить комплексний характер, що означає 

постановку низки взаємопов’язаних цілей та розроблення напрямів їхнього 

втілення на міжнародній арені. Саме геостратегія держави визначає її практичну 

геополітику на міжнародній арені і обґрунтовує застосування певних 

геополітичних технологій, «м’яких» чи «жорстких» засобів задля досягнення 

поставлених цілей. Дано характеристику основних типів конфронтаційної 

геостратегії держави. В експансіоністській геостратегії виділяються такі змістовні 

напрями: політичний, воєнний, економічний, ідеологічний, цивілізаційний, 

демографічний, інформаційний та ін. У маневреній геостратегії держави 

поєднуються різні операційно-тактичні цілі та напрями реалізації. 

У світовому порядку традиційно головні ролі виконують найбільш могутні 

держави. Виявлено сутність лідерства та гегемонії в сучасних міжнародних 

відносинах. Лідерство певної держави означає, що низка інших країн добровільно 

визнають за нею повноваження здійснювати на міжнародні арені політику для 

реалізації спільних цілей. Гегемонія в міжнародних відносинах зазвичай полягає у 

встановленні певних форм контролю над іншими країнами. За сучасних умов 

гегемонія носить, як правило, прихований характер. 

Для дослідження геостратегії сучасної Росії автор вважає доцільним 

застосувати неоімперський концепт. Неоімперія постає в якості політії, що 

поєднує на міжнародній арені ролі лідера, гегемона та імперії. Дано трактування 

неоімперії як геопросторової політичної системи. Геостратегія неоімперії може 

бути спрямована на досягнення лідерства, гегемонії (зазвичай прихованої) або 

імперського контролю щодо окремих геопросторових об’єктів. Виразно 

проявляється її «комбінований» характер – поєднання націленості на 

забезпечення контролю над простором, співпрацю чи/та конфронтацію з іншими 

акторами. Неоімперська геостратегія, як правило, передбачає реалізацію на 

міжнародній арені цілого комплексу взаємопов’язаних цілей, напрямів та засобів. 

Геополітика неформальних неоімперій спрямована на досягнення їхніх 

стратегічних цілей і містить відповідні технології, що ефективно поєднують як 

традиційні «жорсткі», так і «м’які» засоби. 
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Проаналізовано основні моделі світового порядку: одно-, дво- та 

багатополярні, поліцентричні та «гібридні». Дано авторське трактування 

геополітичного порядку як співвідношення сил, розподілу сфер впливу та 

характеру взаємодії геополітичних акторів у межах певного геопростору. 

Сучасний геополітичний порядок у світі перебуває в стані транзиту і може 

зазнавати суттєвих змін. Стратегічним інтересам Росії відповідає вірогідна 

тенденція трансформації світового геополітичного порядку до олігополярної 

неоімперської конфігурації. У роботі запропоновано авторський підхід до 

комплексної типології регіональних геополітичних порядків. 

У сучасному світі відбуваються процеси міжнародної регіоналізації, а також 

інтер- та трансрегіоналізації. Міжнародний регіоналізм може трактуватися в 

теоретичному або практичному сенсі. У першому випадку він постає як напрям 

політичної, соціальної, економічної, культурологічної думки – науково-

теоретична основа регіоналізації. У прикладному сенсі міжнародний 

геополітичний регіоналізм проявляється, зокрема, у конструюванні регіональних 

політичних систем для реалізації стратегічних цілей акторів-засновників. Він 

зазвичай зумовлюється спільними безпековими інтересами країн-учасниць та 

потребами реалізації їхніх спільних стратегічних цілей. У теорії та на практиці 

геополітичний регіоналізм на різних рівнях геопросторової організації світу тісно 

пов’язаний з геоекономічним. 

У підрозділі 1.2. «Ступінь наукової розробки теми і джерельна база 

дослідження» проведено аналіз ступеня розробки теми у вітчизняній та 

закордонній науковій літературі, а також дано характеристику джерельної бази, 

що була використана при написанні дисертації. 

Сучасним теоретичним та прикладним питанням геостратегії й геополітики 

присвячені численні праці західних вчених, зокрема К. Грея, Дж. Егню, 

С. Корбріджа, Ф. Моро-Дефаржа, Дж. О’Лафліна, Дж. О’Товтела, Дж. Паркера, 

П. Тейлора, К. Флінта та ін. Актуальні проблеми політичної організації світу та 

геостратегії великих держав на міжнародній арені досліджувалися такими 

науковцями, як Дж. Айкенберрі, Дж. Аррігі, З. Бжезінський, А. Беттлер, 

Й. Галтунг, С. Гантінгтон, Ч. Краутгаммер, Дж. Міршаймер, О. Мотиль, Дж. Най 

та ін. Проблеми розвитку нових незалежних держав, що виникли на теренах 

колишнього СРСР, стратегія й тактика РФ щодо пострадянських країн розглянуто 

в працях Р. Асмуса, Т. де Ваала, М. Ван Герпена, Р. Еллісона, Й. Енгвалла, 

С. Коткіна, С. Корнелла, М. Ларюель, Н. Макфарлейна, К. Мартен, Н. Попеску, 

С. Радніца, Ю. Румера, Р. Сакви, Р. Соколовскі, Ф. Старра, П. Стронскі, 

Дж. Фрідмана, Дж. Шерра та ін. 

Актуальним проблемам геостратегії та геополітики присвячено розробки 

багатьох російських вчених: В. Баріса, В. Волкова, К. Гаджиєва, З. Жаде, 

Д. Замятіна, І. Зеленьової, Л. Івашова, Б. Ісаєва, В. Калюжного, І. Кефелі, 

В. Колосова, Н. Комлєвої, М. Лук’яновича, М. Мироненка, І. Окунєва, 

К. Сорокіна, Р. Туровського, В. Цимбурського та ін. У російській науці знайшла 
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поширення апологетика сучасного політичного режиму РФ, його геостратегії та 

геополітики у світі. Особливо багато розвідок російських науковців та експертів 

присвячено стратегії та геополітиці Росії на пострадянському просторі. Варто 

виділити праці В. Ачкасова, С. Беспалова, Т. Бордачева, І. Бусигіної, 

Н. Васильєвої, К. Гаджиєва, А. Девяткова, О. Дугіна, В. Іноземцева, А. Казанцева, 

С. Караганова, А. Кортунова, М. Лагутіної, Ф. Лук’янова, Д. Малишевої, 

А. Манойла, С. Маркедонова, М. Межевича, О. Міллера, Г. Нуришева, 

Т. Потоцької, І. Тимофієва, Д. Треніна та ін. З-поміж вчених інших 

пострадянських країн, що досліджували геостратегію Росії на теренах 

колишнього СРСР, заслуговують на увагу напрацювання С. Акімбекова, 

С. Алейнікової, Р. Астапені, Г. Векуа, О. Іскандаряна, М. Лаумуліна, 

Ф. Мамедова, С. Мінасяна, І. Мурадяна, А. Нурші, Г. Рцхіладзе, А. Сивицького, 

К. Сироєжкіна, А. Тофан, Ю. Царіка, Г. Чуфріна та ін. 

Серед українських науковців широкий спектр теоретичних та прикладних 

питань геостратегії та геополітики розглянули у своїх дослідженнях 

С. Андрущенко, І. Вєтринський, М. Дністрянський, І. Дудко, О. Кондратенко, 

А. Кудряченко, М. Мадіссон, О. Осельська, І. Погорська, О. Потєхін, Н. Ржевська, 

Ф. Рудич, В. Таран, С. Юрченко та ін. Вагомий внесок у вивчення геостратегії та 

геополітики Росії на пострадянському просторі зробили такі українські вчені, як 

П. Гай-Нижник, В. Головченко, В. Горбулін, В. Гулай, М. Дорошко, О. Ірхін, 

А. Киридон, Б. Левик, Є. Магда, І. Мельничук, М. Ожеван, Б. Парахонський, 

Г. Перепелиця, М. Розумний, Р. Рукомеда, С. Троян, С. Федуняк, Л. Чекаленко, 

М. Шульга, Г. Яворська та ін. Варто також відзначити доробок А. Бульвінського, 

І. Волошенко, О. Волошина, М. Гнатюка, М. Гончара, С. Даниленка, 

О. Дашевської, М. Дністрянського, Д. Дубова, Р. Жангожі, Л. Коврик-Токар, 

О. Ковтун, В. Коцура, І. Мінгазутдінова, П. Пашковського, О. Полторакова, 

О. Розумного, О. Скребець, О. Шевчука та ін. 

У результаті аналізу ступеня розробки теми у науковій літературі з’ясовано, 

що, попри великий обсяг напрацювань, численні актуальні теоретичні та 

практичні питання геостратегії та геополітики залишаються недостатньо 

вивченими. Тривають наукові дискусії між прихильниками різних парадигм щодо 

численних питань термінології, методології та методики геостратегічних та 

геополітичних досліджень. Дискусії точаться також щодо адекватності 

розроблених науковцями моделей геополітичних порядків на різних рівнях 

геопросторової організації суспільства та прогнозів їх трансформацій. Досить 

багато наукових досліджень присвячено геостратегії Росії у світі, на 

Євразійському континенті, щодо окремих регіонів та країн. Особливий інтерес 

для вчених та експертів різних країн становить вивчення російської геостратегії та 

геополітики на теренах колишнього СРСР. У багатьох наукових працях 

розглядаються як загальні цілі та напрями російської геостратегії на 

пострадянському просторі, так і особливості геополітики РФ щодо окремих нових 

незалежних країн. Загалом для багатьох розробок у царині геостратегії та 
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геополітики притаманний схематизм, їм часто не достає комплексності. Досить 

перспективними уявляються подальші дослідження геостратегії Росії на основі 

міждисциплінарного синтезу напрацювань широкого кола наук. 

Під час проведення дисертаційного дослідження був використаний великий 

обсяг різноманітних джерел, котрі доцільно об’єднати до п’яти груп. Перша група 

джерел представлена нормативно-правовими актами Російської Федерації 

(федеральні закони, укази російського президента, концепції, стратегії, доктрини 

тощо). Друга група джерел містить: а) установчі та нормативні документи 

міжнародних організацій; б) тексти двосторонніх договорів та угод між РФ та 

іншими країнами; в) нормативно-правові акти у сфері зовнішньої політики та інші 

доктринальні документи окремих пострадянських країн. До третьої групи 

віднесено статистичні джерела міжнародних організацій та окремих країн, 

матеріали соціологічних опитувань тощо. До четвертої групи належать аналітичні 

записки, доповіді та інші експертно-аналітичні джерела. П’ята група джерел 

представлена текстами офіційних виступів президента РФ, його заяв, послань 

Федеральним Зборам, офіційних звернень тощо. У процесі роботи над 

дисертацією використовувалися також інформаційні повідомлення щодо 

поточних політичних та економічних процесів у світі та пострадянських країнах, 

отримані із мережі Internet. 

У другому розділі «Геополітична ідеологія Росії та її геостратегія» 

розглянуто сучасну систему влади РФ, специфічні риси її геополітичної ідеології 

й виявлено сутнісні ознаки, головні цілі та напрями російської геостратегії на 

міжнародній арені. 

У підрозділі 2.1. «Геополітична ідеологія та внутрішня геополітика в 

Росії» схарактеризовано нинішню російську державну владу, виявлено 

особливості ідеологічних засад геостратегії РФ, а також проаналізовано 

внутрішню геополітику в сучасній Росії. 

Сучасний політичний режим у РФ ґрунтується на концентрації владних 

повноважень у руках вузького кола осіб («центру ухвалення рішень») за умов 

суттєвого послаблення ролі законодавчих інститутів та громадянського 

суспільства. Росія має досить потужний інтегральний потенціал. Вона володіє 

найбільшим у світі природно-ресурсним потенціалом і відносно розвиненою 

економічною системою. У країні триває демографічна криза, і нестача власних 

трудових ресурсів компенсується потоками мігрантів (особливо з країн 

пострадянського простору). Росія відіграє вагому роль у світовій торгівлі, 

передусім як експортер енергоносіїв, а також продукції військово-промислового 

комплексу. РФ виділяється на світовому рівні дуже потужним військовим 

потенціалом, зокрема ядерним озброєнням. 

Проведено аналіз ідеологічних засад геостратегії та геополітики РФ. На 

становлення сучасної геополітичної ідеології в Росії суттєво вплинула ідеологічна 

спадщина СРСР і навіть Російської імперії. Ідеї «Великої Росії», укорінені в 

суспільній свідомості російського населення, стали однією з підвалин для 
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формування новітньої російської ідеології. Сучасна неоімперська ідеологія в РФ 

має еклектичний характер. Виділяються такі її основні змістовні складові: 

«суверенний демократизм», неоімперське державництво, неоєвразійство та 

неоімперський націоналізм. Мають певне поширення елементи соціалістичної 

ідеології й православного клерикалізму. За умов відсутності цілісної ідеології 

влада Росії, виходячи зі своїх потреб, поєднує елементи вказаних вище 

ідеологічних течій для обґрунтування своєї геостратегії, а також видів та засобів 

геополітики. У російській геополітичній ідеології проявляється апологетика 

формування неоімперської геопросторової системи на пострадянському просторі. 

Неоєвразійство відіграло помітну роль у формуванні нинішнього 

ідеологічного базису РФ, її неоімперського геополітичного дискурсу. У новітній 

Росії, особливо в 2000-х рр., неоєвразійські ідеї розвивалися в тісному 

взаємозв’язку з потребами правлячої політичної еліти. Радикальне неоєвразійство 

використовується для ідейного обґрунтовування формування на пострадянському 

просторі «Євразійської» імперії. Неоєвразійство покликане також створювати 

ідейні засади консолідації багатоетнічного населення РФ до цивілізаційної 

(«євразійської») спільноти. Загалом радикальне неоєвразійство претендує на роль 

провідної концептуальної основи геостратегії та геополітики Росії. 

Внутрішня геополітика в РФ передбачає функціонування механізмів 

«вертикалі влади» з централізованим контролем над регіонами. У державі діє 

система управління «центр – федеральні округи – суб’єкти федерації». 

Геополітичний та геоекономічний контроль над суб’єктами федерації надає 

«центру» можливості, по суті, безконтрольної експлуатації багатих на ресурси 

регіонів і домінантного впливу на решту регіонів шляхом використання 

«дотаційної голки». Внутрішня геополітика в Росії забезпечує домінування 

«центру» над регіонами через використання формальних та неформальних 

механізмів, як «м’яких», так і традиційних «жорстких» силових засобів. Водночас 

внутрішня політика в РФ ґрунтується на формально демократичних засадах. По 

суті, у Росії створено неоімперську геополітичну систему. На нинішньому етапі 

російська внутрішня геополітика виявляється загалом ефективною, проте через 

загострення в РФ соціально-економічних проблем на перспективу її 

результативність має зазнавати подальшого зниження. 

За сформованої в Росії внутрішньополітичної обстановки тамтешнє 

суспільство мусить позитивно сприймати здійснювані владними інститутами 

конкретні заходи внутрішньої геополітики. Геополітична модель «Оточена 

фортеця» потребує обґрунтування у вигляді екзистенціальних зовнішніх загроз, 

необхідність захисту від яких має мобілізовувати суспільство, а також може 

слугувати для виправдання застосування у внутрішній геополітиці «жорстких» 

засобів. Вирішення завдань внутрішньої геополітики в РФ суттєво пов’язане з 

цілями та напрямами російської геостратегії, а також втілюваними на 

міжнародній арені геополітичними технологіями. Отже, у роботі доводиться, що 



16 
 

геостратегія та зовнішня геополітика Росії тісно пов’язані з її внутрішньою 

геополітикою. 

Підрозділ 2.2. «Геостратегія Російської Федерації у світі та Євразії в 

умовах протистояння із Заходом» містить розгляд основних цілей та напрямів 

геостратегії Росії у світі загалом та на Євразійському континенті. Аналіз 

літератури та документальних джерел дає підстави стверджувати, що влада РФ 

(головний «центр ухвалення рішень») безпосередньо керує розробкою та 

втіленням державної геостратегії та геополітики. 

Воєнна геостратегія Росії має на меті передусім досягнення геополітичних 

цілей. На глобальному рівні локальні воєнні успіхи РФ покликані підвищувати її 

статус як «гравця», здатного ефективно використовувати збройні сили задля 

реалізації своїх цілей. Ціла низка країн Євразії, особливо пострадянських, 

фактично піддаються шантажу потенційною можливістю російської воєнної 

експансії. Для російських технологій «гібридної війни» притаманне інтегроване 

застосування воєнних та невоєнних засобів, прямих та непрямих дій задля 

досягнення стратегічних цілей на міжнародній арені. Використовується також 

комплексна геополітична технологія «керованого хаосу». Створення в окремих 

країнах і цілих регіонах обстановки хаосу означає їхню деструктуризацію в 

політичній, економічній, соціальній та культурно-інформаційній сферах. Для 

цього застосовується, зокрема, так звана «організаційна зброя». 

Головною метою глобальної геостратегії РФ постає побудова 

багатополярної геопросторової політичної системи планетарного масштабу, в якій 

вона відіграватиме роль одного з полюсів. Формування такого геополітичного 

порядку відповідає також інтересам Китаю. Між державами «колективного» 

Заходу існують суперечності, конкуренція, однак переважають взаємини 

кооперації у різних сферах. США залишається наймогутнішим геополітичним 

актором у світі. Глобальне лідерство Заходу стикається з численними викликами з 

боку провідних незахідних держав. За нинішніх умов спостерігається 

консолідація країн Заходу задля проведення геополітики «стримування» 

експансіоністської Росії. Але у разі посилення конкуренції між провідними 

державами Заходу його єдність може послабнути. Виявляються прагнення РФ 

збалансувати вплив Заходу у світі, але для цього вона не володіє достатньо 

потужним потенціалом. Тому російська влада втілює на світовому рівні 

геостратегію, спрямовану на активізацію співпраці з незахідними полюсами та 

регіональними центрами. Проте практична реалізація глобальних геостратегічних 

планів Росії пов’язана нині з численними політичними перешкодами. 

На Євразійському континенті РФ відіграє роль одного з провідних 

геополітичних акторів. Активне просування НАТО на Схід Європи розцінюється 

російською владою як актуальна загроза для національної безпеки РФ. 

Європейська геостратегія Росії, крім «активної оборони», передбачає співпрацю з 

цілою низкою країн субконтиненту. Сучасний геополітичний порядок в 

Арктичному регіоні характеризується як біполярний конфронтаційний. 
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Геостратегія РФ в Арктиці вирізняється експансіонізмом і націлена на 

розширення сфери свого безпосереднього впливу, нарощування військового 

потенціалу і здобуття економічних вигод завдяки контролю над Північним 

морським шляхом та експлуатації природних ресурсів. 

Можливості реалізації російської геостратегії в Азійсько-Тихоокеанському 

регіоні обмежуються недостатнім ресурсним забезпеченням та невисоким рівнем 

економічного розвитку Далекого Сходу Росії. Для сучасної континентальної 

геостратегії РФ особливого значення набуває її активна участь в реалізації 

трансрегіонального проекту «Великої Євразії». Спостерігається націленість 

геостратегії Росії на поглиблення взаємодії в різних галузях з провідними 

країнами Азії, підвищення своєї геополітичної ролі на континенті й отримання 

економічних переваг та прибутків. Найбільш придатною міжнародною 

інституцією для забезпечення співробітництва країн Євразії, з погляду російської 

влади, може стати ШОС. «Комбінована» геостратегія РФ у Євразії передбачає 

передусім співпрацю з численними партнерами, забезпечення впливових 

геополітичних та геоекономічних позицій у регіонах та країнах континенту. 

Водночас у російській геостратегії на Близькому Сході проявляється 

експансіонізм з використанням навіть воєнних засобів (у Сирії). Загалом на 

теренах Євразійського континенту неоімперська геостратегія Росії носить 

комплексний характер. Успіхи в реалізації проекту «Великої Євразії» мають 

сприяти також посиленню геополітичних та геоекономічних позицій РФ на 

пострадянському просторі. 

Третій розділ «Пострадянський простір у геостратегії Російської 

Федерації» присвячено загальній характеристиці геополітичної структури 

пострадянського простору, аналізу провідних напрямів геостратегії Росії на 

території колишнього СРСР, а також оцінці ефективності її провідних 

інтеграційних проектів. 

У підрозділі 3.1. «Концептуальні засади та основні напрями російської 

геостратегії на пострадянському просторі» дано аналіз геополітичного 

порядку на пострадянському просторі. До нього належать усі країни, що постали 

на теренах Радянського Союзу після його розпаду. На відміну від колишнього 

геопростору СРСР нинішній пострадянський простір вже некоректно 

розглядати як цілісну геосистему з усталеними структурами (геополітичною, 

геоекономічною, геокультурною). Після розпаду СРСР процеси дивергенції між 

колишніми республіками призвели до кардинальної трансформації просторових 

та функціональних взаємозв’язків між ними. 

Виявлено спрямованість геостратегії Росії на формування на території 

колишнього СРСР однополярного неоімперського геополітичного порядку на чолі 

із собою. Пріоритетне значення надається рецентралізації пострадянського 

простору із забезпеченням російського контролю над якомога більшою його 

частиною. Неоімперська геостратегія РФ на пострадянському просторі є 

«комбінованою», спрямованою як на співпрацю з новими незалежними країнами, 
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так і на здійснення експансії до них (як правило, латентної). Доцільно виділити 

такі взаємопов’язані напрями комплексної геостратегії Росії: політичний, 

військовий, економічний та культурно-інформаційний. Кожний з них передбачає 

використання широкого спектру тактичних геополітичних засобів. Для реалізації 

цілей своєї геостратегії РФ виявляє прагнення ефективно використовувати 

«м’яку силу». Російське керівництво застосовує «підривні» політичні, 

інформаційні та комплексні («гібридні») технології, продовжує поширювати в 

нових незалежних країнах мережі проросійських організацій, інфільтрацію 

латентних «агентів впливу» тощо. Використання російською владою на 

пострадянському просторі технологій «жорсткої сили», зокрема воєнної, у 

поєднанні із засобами «м’якої» було ефективним лише в окремих випадках. 

Такі тактичні локальні успіхи розцінюються як тимчасові. Водночас через них 

Росія зазнає на світовій арені великих іміджевих втрат та дії економічних 

санкцій. Для миру та стабільності на пострадянському просторі особливо 

небезпечним є те, що використання РФ воєнної сили вже призвело до 

утворення ареалів «заморожених» або «жевріючих» конфліктів. Така «жорстка» 

геополітика Росії з використанням воєнних засобів спричиняє посилення 

«поляризації» на континентальному рівні і навіть глобальному.  

У підрозділі 3.2. «Геополітичні проекти Росії на території колишнього 

СРСР» розглянуто геополітичний сенс основних інтеграційних проектів, що 

реалізуються РФ на пострадянському просторі. У російських інтеграційних 

проектах на пострадянському просторі фактично програмується асиметричність 

відносин між РФ та її партнерами, хоча офіційно йдеться про формування 

різноманітних геопросторових структур у результаті добровільного та 

рівноправного об’єднання нових незалежних країн на основі їх інтеграції в 

політичній, військовій, економічній та культурній сферах. Російська влада 

просуває проекти політичної та економічної інтеграції під своєю егідою як 

оптимальні для нових незалежних країн, покликані задовольнити передусім їхні 

безпекові та зовнішньоекономічні інтереси. Автором висловлено припущення, що 

керівництво РФ мало наміри сформувати на базі інтеграційних структур на 

пострадянському просторі підвладну собі неформальну неоімперську 

геополітичну систему. 

СНД призначена для багатоаспектного співробітництва між країнами, 

зокрема забезпечення вільної торгівлі, але вирізняється структурною та 

функціональною слабкістю. Російська влада продовжує підтримувати існування 

СНД і використовувати її інститути для неформального впливу на решту країн-

учасниць. Економічний напрям геостратегії РФ на пострадянському просторі 

залишається провідним і передбачає подальше поглиблення інтеграційних 

процесів за свого лідерства. Загалом пострадянські («євразійські») інституції 

міждержавного співробітництва в економічній сфері – СНД, ЄврАзЕС, ЄЕП, МС, – 

виявилися недостатньо ефективними. На нинішньому етапі виконання Росією 

стратегічної мети, яка передбачає об’єднання нових незалежних держав через 
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економічну інтеграцію, покладено на ЄАЕС. Досягнення Росією прихованої 

гегемонії в ЄАЕС пов’язане для неї зі значними труднощами. Перебіг розвитку 

ЄАЕС показав численні слабкі організаційні риси ініційованої РФ економічної 

інтеграції на пострадянському просторі. 

Провідною інституцією військово-політичної співпраці пострадянських 

країн постає ОДКБ. У її рамках РФ позиціонує себе в якості лідера і проводить 

геополітику, спрямовану на зміцнення та якісну трансформацію структури 

Організації. Взагалі в рамках ЄАЕС та ОДКБ країни-партнери Росії прагнуть 

максимально забезпечити свій суверенітет і національні геополітичні та 

геоекономічні інтереси. Для правлячих елітних груп Білорусі, Казахстану та 

Киргизстану блок ОДКБ є певною запорукою збереження їхньої влади. 

Неоімперська геостратегія РФ, вірогідно, передбачає на перспективу 

конвергенцію проектів ЄАЕС та ОДКБ. 

Результативність «євразійської» економічної та політичної інтеграції 

виявилася невисокою. За умов продовження конфронтації між РФ та 

«колективним» Заходом (відповідно, збереження антиросійських санкцій) і 

суттєвих економічних проблем країн-членів ЄАЕС, перспективи подальшого 

розвитку геополітичних та геоекономічних структур на чолі з Росією на 

пострадянському просторі суттєво погіршилися. 

Проаналізовано концепт «Руського світу» та засоби його втілення в якості 

геополітичного проекту РФ. Цей проект ґрунтується на концептуальних засадах 

«Руської цивілізації» і реалізується, зокрема, шляхом російської культурної та 

мовної експансії на пострадянському просторі, а також в інших регіонах світу. 

Розгалужені мережі «Руського світу» в нових незалежних країнах і нині 

використовуються для просування геополітичних інтересів РФ. Концепція 

«Руського світу», по суті, покликана забезпечити ідеологічне підґрунтя для 

розбудови владою Росії «Євразійської» неформальної неоімперії на 

пострадянському просторі. 

Загалом у «комбінованій» геостратегії Росії на пострадянському просторі 

нині переважає націленість на співпрацю з більшістю країн. Водночас 

реалізуються цілі та завдання «конфронтаційної» геостратегії, спостерігається 

втілення таких її різновидів, як експансіоністський, активний оборонний, а також 

маневрений. Санкції з боку Заходу та внутрішні проблеми знижують економічний 

потенціал Росії, і вона має дедалі менше ресурсів для втілення своїх 

геополітичних, а також геоекономічних та геокультурних проектів на 

пострадянському просторі. 

У четвертому розділі «Геостратегія Росії на Заході пострадянського 

простору» розкрито провідні цілі, напрями та змістовні риси геостратегії РФ 

щодо країн Балтії, Білорусі, Молдови та України, а також основні засоби 

російської геополітики щодо вказаних країн. Західний геостратегічний «фланг» 

нині є найбільш проблемним для російської влади. Саме країни Заходу 
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пострадянського простору стали основною ареною геополітичного протиборства 

між Росією та «колективним» Заходом. 

Підрозділ 4.1. «Геостратегія Російської Федерації щодо країн Балтії» 

містить розгляд російської геостратегії щодо Естонії, Латвії та Литви. На 

західному «фланзі», зокрема в регіоні Балтійського моря, «комбінована» 

геостратегія РФ передбачає поєднання «активної оборони» проти Заходу взагалі зі 

спрямованістю на двосторонню співпрацю з окремими країнами регіону. 

Проявляються наміри Росії послабити військово-політичні позиції 

Північноатлантичного альянсу в Балтійському регіоні. При цьому російська 

геостратегія спрямована на субмісію передусім невеликих прикордонних країн – 

Естонії, Латвії та Литві. З геостратегічного погляду держави Балтії виступають як 

«форпост» НАТО на кордонах з Росією. Вони заінтересовані в посиленні НАТО 

та збільшенні військових контингентів країн-союзників на своїх територіях. 

Геополітичним інтересам країн Балтії також відповідає військово-політична 

співпраця країн у Балто-Чорноморському регіоні за участі України. У геостратегії 

РФ проявляються прагнення здійснювати часткову деструктуризацію 

політичного, економічного та культурно-інформаційного середовища в кожній з 

прибалтійських країн. Росія втілює латентні невоєнні деструктивні заходи в 

комплексі, і внаслідок їхнього «синергетичного ефекту» для країн Балтії існує 

небезпека послаблення державних та суспільних інститутів. У західних 

російських регіонах (особливо Калінінградській області) нарощується військовий 

потенціал, тому воєнні загрози з боку РФ вважаються в державах Балтії і нині 

актуальними. Застосування Росією проти цих країн геоекономічних засобів 

впливу не принесло їй вагомих успіхів. РФ продовжує реалізовувати політику 

проникнення до культурно-інформаційного простору прибалтійських країн для 

здійснення своєї деструктивної пропаганди. Загалом сучасна геостратегія Росії 

щодо країн Балтії показала невисоку ефективність. 

У підрозділі 4.2. «Білоруський вектор геостратегії Росії» виявлено 

основні цілі та напрями геостратегії РФ щодо Республіки Білорусь. На 

пострадянському просторі Білорусі призначено відігравати роль головного 

військово-політичного та економічного союзника Росії. Саме Білорусь 

залишилася єдиною країною, яка є цивілізаційно «спорідненою» з Росією, після 

фактичної втрати останньою України. Тісний союз РФ з Білоруссю залишається 

досить сталим, попри наявність цілої низки суперечностей між ними. Союзна 

держава Росії та Білорусі так і не була створена через суттєві розбіжності між 

обома акторами. Інститути Союзної держави нині мають обмежену сферу 

функціонування і, ймовірно, підтримуються Росією як резервні для можливої 

інкорпорації Білорусі. Загалом вірогідність практичної реалізації цього проекту 

оцінюється нині як досить невисока. Висувається припущення, що пріоритетним 

завданням сучасної геостратегії РФ щодо Білорусі є забезпечення своєї 

прихованої гегемонії над останньою. При аналізі російської геостратегії 

виявляється втілення комплексу заходів, націлених на посилення впливу на різні 
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сфери суспільно-політичного, економічного та культурного життя Республіки 

Білорусь. На західному геостратегічному фланзі РФ для Білорусі призначено 

виконувати функції проросійського «форпосту» (навіть потенційного 

«плацдарму») для «активної оборони» від НАТО. Актуальною є небезпека 

подальшого посилення впливу Росії на білоруську економіку через механізми 

співробітництва в рамках ЄАЕС та реалізацію двосторонніх проектів. Водночас 

зберігається велике геоекономічне значення Білорусі для Росії в якості «містка» 

для її співпраці з країнами ЄС. У стратегії самої Республіки Білорусь 

спостерігається прагнення максимально використовувати вигоди співпраці з РФ 

за умов збереження свого суверенітету. 

У підрозділі 4.3. «Республіка Молдова в геостратегії Російської 

Федерації» з’ясовано головні особливості геостратегії Росії щодо Молдови. 

Встановлено, що сучасним геостратегічним інтересам РФ відповідає передусім 

«нейтралізація» Молдови в зовнішньополітичній сфері. Реалізація російської 

геостратегії суттєво ускладнюється відсутністю в неї безпосереднього сполучення 

з Молдовою. РФ заінтересована в послабленні впливу на країну НАТО та 

сусідньої Румунії. Сучасна російська геостратегія щодо Молдови спрямована на 

обмеження її участі в євроінтеграції і водночас – залучення до співробітництва з 

«євразійськими» інтеграційними інститутами. Основними напрямами геостратегії 

РФ щодо Молдови виступають політичний, економічний та культурно-

інформаційний. Спостерігаються спроби російської влади встановити свій 

неформальний контроль над внутрішньополітичною ситуацією в країні. 

Геостратегія Росії втілюється комплексно, із застосуванням різноманітних 

засобів, що дає їй можливість зберігати в Молдові досить сталі позиції. На 

перспективу російська геостратегія щодо Молдови, вірогідно, передбачає 

перетворення її на геоекономічне поле для співробітництва між РФ (і ЄАЕС 

загалом) та країнами Євросоюзу. Придністров’я важливе для російського 

керівництва насамперед з геостратегічного погляду, і контроль над ним 

забезпечується присутністю військ Росії та її домінуванням в усіх сферах 

суспільного життя регіону. Інтересам нинішньої російської влади також 

відповідає збереження сфери її неформального політичного, економічного та 

культурного впливу в Гагаузії. 

Підрозділ 4.4. «Український вектор російської геостратегії та 

геополітичні засоби його реалізації» присвячено дослідженню основних засад, 

цілей та напрямів геостратегії РФ щодо України. 

Розглянуто особливості експансіоністської геостратегії новітньої Росії щодо 

України. Проведено аналіз широкого асортименту «гібридних» засобів 

геополітики, застосовуваних РФ проти України з метою дестабілізації 

життєдіяльності країни, її послаблення та дезінтеграції. Саме стосовно України 

неоімперський характер сучасної російської геостратегії проявився найбільш 

рельєфно. Довготривале проведення Росією геостратегічної лінії, спрямованої на 

встановлення неформального контролю над Україною, виявилося зрештою 
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невдалим, і в 2014 р. РФ вдалася до анексії Криму та розв’язання воєнно-

політичного конфлікту на Донбасі. Росія встановила неформальний контроль над 

східною частиною Донбасу і забезпечує існування двох квазідержав – так званих 

ДНР та ЛНР. На пострадянському просторі реалізація Росією експансіоністської 

геостратегії щодо України лише частково досягла демонстраційного ефекту, 

оскільки спонукала низку країн активізувати політику щодо захисту свого 

суверенітету. 

Нині український вектор російської геостратегії спрямований на 

послаблення (чи навіть деструкцію) Української держави, перетворення її на 

нейтральний «буфер» між РФ та Заходом, підтримку квазідержав ДНР та ЛНР зі 

збереженням на Донбасі зони «жевріючого» конфлікту, утримання Криму як 

військово-політичного плацдарму для російського контролю над басейном 

Чорного моря. 

На сучасному етапі свого розвитку Україна добровільно приєдналася до 

Заходу в якості свого роду «напівпериферії» Євросоюзу. Досить продуктивно 

розвивається співпраця між Україною та НАТО. У середньо- та довгостроковій 

перспективі стратегія України націлена на приєднання до ЄС та НАТО в якості 

повноцінної країни-члена. На Сході України потенційно залишається небезпека 

збереження зони «жевріючого» конфлікту. За умов «гібридного» конфлікту з РФ 

для України найбільш доцільно розвивати двосторонні військово-політичні 

відносини з країнами-членами НАТО. За нинішньої геополітичної обстановки 

інтересам України відповідає потенційний проект створення в Балто-

Чорноморському регіоні військово-політичного угруповання країн, яке зможе 

функціонувати як додаток до НАТО. За умов протистояння з Росією Україні 

потрібна «комбінована» та комплексна геостратегія. Націленість на співпрацю з 

НАТО, ЄС, взагалі країнами Заходу доцільно поєднувати з активізацією розвитку 

співробітництва з країнами Азії, Чорноморського регіону, пострадянського 

простору (крім РФ). 

Загалом у «комбінованій» геостратегії Росії в Східній Європі 

спостерігається націленість на співпрацю з Білоруссю та Молдовою і водночас 

маневреність у конфронтації із Заходом (включно з країнами Балтії) та Україною. 

У п’ятому розділі «Геостратегія Російської Федерації на Півдні 

пострадянського простору» проведено аналіз геостратегії Росії на південному 

стратегічному «фланзі» – на Південному Кавказі та в Центральній Азії. Головним 

сенсом геостратегії РФ на Півдні пострадянського простору є забезпечення свого 

лідерства, а щодо окремих країн – прихованої гегемонії. Крім того, геостратегія 

Росії націлена на збереження та зміцнення своїх макрорегіональних 

геополітичних позицій і досягнення балансу сил з іншими потужними зовнішніми 

акторами. 

У підрозділі 5.1. «Південний Кавказ у геостратегії Росії» дано оцінку 

загальної геополітичної обстановки в Південнокавказькому субрегіоні й 

визначено головні цілі та напрями геостратегії РФ на його теренах, а також 
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специфічні риси її геополітики щодо окремих країн. Південний Кавказ 

залишається особливо конфліктогенним субрегіоном пострадянського простору. 

Росія традиційно вважає Південний Кавказ сферою своїх «привілейованих» 

інтересів. Щодо країн субрегіону Росія виявляє передусім лідерські амбіції. У 

своїй геостратегії вона мусить враховувати потенціали та стратегічні цілі інших 

зовнішніх акторів: західних держав (особливо США), Туреччини та Ірану. Взагалі 

геостратегія РФ щодо країн Південного Кавказу носить диференційований 

характер і передбачає нині застосування переважно засобів «м’якої сили». 

Водночас Росія має достатній силовий потенціал для того, щоб задіяти в 

субрегіоні засоби «жорсткої сили», зокрема воєнної. При цьому вона, крім 

власного потенціалу, спирається на союзника по ОДКБ та ЄАЕС Вірменію та двох 

своїх фактичних сателітів (формально союзників) – квазідержави Абхазію та 

Південну Осетію. 

Щодо Грузії як партнера і фактичного союзника Заходу геостратегія РФ 

вирізняється спробами послаблення її західного вектора і навіть залучення до 

«євразійських» структур. При цьому простежуються наміри Росії й надалі 

утримувати контроль над своїми неоімперськими сателітами Південною Осетією 

та Абхазією з можливістю використання їх в якості військових «плацдармів» 

проти Грузії. Росія прагне підтримувати прихований гегемоністський контроль 

над своїм стратегічним союзником Вірменією, виступає як гарант захисту безпеки 

останньої за умов її напружених стосунків з Туреччиною та Азербайджаном. 

Водночас РФ розвиває співробітництво з Азербайджаном і заінтересована в 

посиленні впливу на нього. Таким чином, спостерігаються намагання Росії 

поєднати союзницькі відносини з Вірменією та партнерські – із Азербайджаном. 

Конструктивне врегулювання іноді «жевріючого» конфлікту щодо Нагірного 

Карабаху не належить до актуальних геостратегічних інтересів РФ у субрегіоні. 

Загалом Росія має змогу здійснювати стратегічне маневрування: 

посилювати чи послаблювати тиск на Грузію, намагаючись змусити її до 

нейтралітету та співпраці з ЄАЕС і тим самим послабити позиції Заходу; вживати 

заходів щодо утримання латентного контролю над своїм союзником Вірменією, 

володіючи потужними позиціями в економіці країни, маючи на її території 

військову базу та шантажуючи співпрацею з Азербайджаном; впливати на 

політику нейтрального Азербайджану, постачаючи до нього озброєння і 

виступаючи арбітром у нагірнокарабаському конфлікті. Загалом «комбінована» 

геостратегія Росії має на меті збереження статус-кво на Південному Кавказі й при 

цьому не лише утримання, а й зміцнення своїх позицій в усіх трьох країнах. У 

геостратегії Росії спостерігаються наміри збалансувати вплив Туреччини в 

субрегіоні та протидіяти втіленню проектів Заходу. Однак перспективи для 

геостратегії РФ в площині посилення впливу на країни Південного Кавказу нині 

оцінюються як проблематичні. 

У підрозділі 5.2. «Геостратегія Російської Федерації щодо країн 

Центральної Азії» розглянуто геополітичну ситуацію в Центральній Азії, роль та 



24 
 

місце в ній Росії, виявлено провідні цілі та напрями російської геостратегії в 

регіоні. Визначено проблеми та перспективи геостратегії РФ щодо окремих 

центральноазійських країн. 

Центральна Азія постає ареною геополітичної конкуренції між могутніми 

зовнішніми акторами – Росією, Китаєм та США. Актуальною загрозою для 

безпеки Росії та країн Центральної Азії є поширення ісламістського тероризму з 

нестабільного Афганістану. Російська влада стимулює подальший розвиток в 

регіоні ШОС, а також «євразійських» інтеграційних об’єднань – ЄАЕС та ОДКБ. 

Для країн Центральноазійського регіону особливо потужним стимулом до 

співпраці з РФ є фактор безпеки. У геостратегії Росії проявляються наміри 

забезпечити своє геополітичне лідерство в регіоні взагалі та приховану гегемонію 

щодо окремих слабких країн. 

Росія виявила здатність до утримання та зміцнення своїх геополітичних 

позицій у Центральній Азії. Але РФ ризикує програти в конкуренції іншим 

зовнішнім акторам, особливо Китаю, геоекономічний вплив якого в Центральній 

Азії суттєво збільшився. При цьому розвиток у регіоні «євразійської» інтеграції (у 

рамках ЄАЕС) Росія намагається інтенсифікувати, зокрема за рахунок співпраці з 

Китаєм в реалізації його трансрегіонального проекту «Економічний пояс 

Шовкового шляху». Водночас спостерігаються прагнення РФ збалансувати вплив 

КНР в Центральноазійському регіоні. Показово, що посилення економічної 

експансії Китаю в Центральній Азії навіть певною мірою спрацьовує на користь 

Росії, оскільки стимулює країни регіону зберігати геополітичну орієнтацію на неї. 

РФ сприяє розвитку в Центральній Азії співробітництва у військово-

політичній сфері в рамках ОДКБ та на основі двосторонніх відносин з кожною 

країною регіону. У російській стратегії щодо країн регіону спостерігається 

орієнтація на співпрацю з існуючими режимами як найбільш лояльними щодо 

сучасної влади РФ. За нинішньої геополітичної ситуації правлячі еліти країн 

Центральній Азії вдаються, головним чином, до багатовекторної геостратегії, 

маневруючи у взаємовідносинах з більш потужним державами. Вони 

використовують для свого блага преференції з боку Росії і дбають передусім про 

подальшу розбудову своєї незалежності й забезпечення власних геополітичних та 

геоекономічних інтересів. Такі держави, як Казахстан, Узбекистан та 

Туркменістан категорично не сприймають спроб встановлення російської 

гегемонії. З-поміж країн Центральній Азії Казахстан як регіональна держава 

проводить достатньо самостійну багатовекторну зовнішню політику, і Росія в 

своїй геостратегії має враховувати інтереси цієї держави. РФ заінтересована в 

стабільності політичних режимів у Туркменістані та Узбекистані й взаємодіє з 

ними в питаннях безпеки, досягнувши певних результатів. Киргизстан та 

Таджикистан залишаються політично та економічно слабкими. У комплексних 

геостратегіях РФ щодо кожної з цих країн простежуються наміри встановлення 

прихованої гегемонії. Але значною мірою залежні від Росії Киргизстан та 
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Таджикистан намагаються забезпечувати свої національні інтереси, маневруючи 

між нею та Китаєм. 

Стратегічні геополітичні та геоекономічні цілі РФ в Центральноазійському 

регіоні частково досягаються шляхом досить гнучкої та комплексної геостратегії, 

що реалізується щодо окремих країн. Водночас втілення «євразійських» 

інтеграційних проектів (зокрема, в рамках ЄАЕС) відбувається досить повільно, а 

успішність їх оцінюється як невисока. Загалом російська геостратегія співпраці 

щодо країн Центральній Азії виявилася лише певною мірою раціональною та 

результативною. Великі витрати ресурсів на здійснення південного вектора 

геостратегії не компенсуються для РФ її геополітичними та геоекономічними 

надбаннями, перспективи збереження яких, наприклад у разі зміни в країнах-

партнерах політичних режимів, ставатимуть проблематичними. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У результаті дослідження геостратегії РФ на пострадянському просторі, 

відповідно до поставлених мети та завдань, зроблено такі висновки. 

1. Вивчення геостратегії держави спирається на теоретичні та прикладні 

засади геополітики. На сучасному етапі розвитку наукової геополітики доцільним 

є виділення геополітології. Вона трактується в якості міждисциплінарного 

наукового напряму, головними об’єктами досліджень якого постають 

геопросторові політичні системи різних ієрархічних рівнів. Доцільно виокремити 

«конструктивістський» напрям геополітики, котрий охоплює цілеспрямоване 

продукування геополітичних міфів, конструювання образів, створення моделей та 

вироблення геополітичних проектів. Запропоновано авторське визначення 

геополітичного проекту як стратегічного плану дій, що має на меті або 

структурну трансформацію вже існуючої геопросторової політичної системи, або 

формування нової з її підсистемами та компонентами. 

Дано розуміння геополітичної ідеології як сукупності уявлень, поглядів, 

норм та цінностей, що поширюються в суспільстві для обґрунтування певних 

напрямів та засобів політичної діяльності в геопросторі. На її формування впливає 

передусім найбільш поширена в певному суспільстві базова ідеологія (чи 

ідеології). Геополітична ідеологія слугує для обґрунтування стратегічних цілей 

актора (передусім держави), вироблення відповідної геостратегії, а також 

напрямів та засобів практичної геополітики. 

Прикладна геополітика трактується як політична діяльність у геопросторі 

різноманітних акторів (передусім держав). Геополітика держави передбачає 

застосування певних технологій встановлення та утримання контролю над 

геопростором. При проведенні «ефективної» геополітики досягнення поставлених 

цілей реалізується шляхом оптимального втілення таких технологій, що 

раціонально поєднують «жорсткі» та «м’які» силові засоби. 
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Геостратегія розробляється та реалізується в інтересах владарюючого в 

державі «центру ухвалення рішень». У широкому сенсі геостратегія трактується 

як сукупність офіційно не декларованих головних цілей, завдань та напрямів 

зовнішньої політики держави на різних ієрархічних рівнях геопросторової 

організації світу. Під геостратегією у вузькому сенсі розуміється неформальна 

зовнішньополітична стратегія держави на міжнародній арені. Вона виконує 

інтегративну роль щодо решти взаємопов’язаних видів стратегії держави, тобто, 

як правило, носить комплексний характер. Геостратегія держави визначає певні 

напрями, технології та конкретні засоби геополітики, які застосовуються щодо 

тих чи інших геопросторових об’єктів. «Комбінована» геостратегія спрямована на 

забезпечення контролю над простором, поєднує цілі співпраці та протиборства з 

іншими акторами. Визначено головні типи «конфронтаційної» геостратегії: 

наступальна, оборонна, відступальна. Маневрена геостратегія є «гібридною». 

Геополітичний порядок визначається як співвідношення сил, розподіл сфер 

впливу та характер взаємодії геополітичних акторів у межах певного геопростору. 

Розглянуто різні типи моделей світового порядку. Нинішній геополітичний 

порядок у світі носить «гібридний» характер і зазнає подальших трансформацій. 

Провідні ролі акторів на міжнародній арені: лідерська, гегемоністська, імперська. 

Неформальна неоімперія поєднує на міжнародній арені ролі лідера, гегемона та 

імперії. Запропоновано гіпотезу щодо можливого формування у світі 

неоімперського олігополярного геополітичного порядку. У неоімперській 

транснаціональній геопросторовій політичній системі «центр» здійснює 

переважно неформальний контроль над іншими акторами, забезпечуючи 

геополітичний порядок у межах певного геопростору. Геостратегія неоімперії 

носить «гібридний» характер, поєднуючи лідерські, гегемоністські й імперські 

цілі та завдання. Вона, як правило, є «комбінованою» та комплексною – містить 

взаємопов’язані цілі та напрями реалізації. 

Міжнародний геополітичний регіоналізм постає як сукупність теоретичних 

ідей та політичних дій, спрямованих на формування відносно цілісних 

міжнародних геопросторових політичних утворень (регіонів). На практиці 

геополітичний регіоналізм проявляється, зокрема, у реалізації геополітичних 

проектів. 

2. У науковій літературі накопичено великий обсяг дослідницьких праць, 

присвячених різноманітним аспектам геостратегії та геополітики. Водночас 

багато-які актуальні теоретичні та прикладні питання залишаються недостатньо 

вивченими та дискусійними. Геостратегії та геополітиці РФ у світі, в Євразії та на 

пострадянському просторі присвячено досить багато досліджень вчених різних 

країн, зокрема українських. У численних наукових працях розглядаються загальні 

цілі та напрями російської геостратегії, організація Росією інтеграційних 

процесів, особливості її геостратегії щодо окремих нових незалежних країн тощо. 

Значною проблемою геополітичних студій взагалі та присвячених РФ зокрема, 

постає політична заангажованість цілої низки авторів. Необхідні подальші 
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міждисциплінарні аналітичні, синтезуючі та прогностичні дослідження 

геостратегії та геополітики Росії на пострадянському просторі. 

3. На початку ХХІ ст. при владі в РФ утвердився нинішній політичний 

режим «суверенної» демократії на чолі з головним формальним «центром 

ухвалення рішень». Автократична система державного управління надала йому 

змогу зосередити під своїм контролем основні сфери суспільного життя в країні. 

Потреба в надійному утриманні влади всередині держави впливає на 

зовнішньополітичну стратегію російського керівництва. Сучасна РФ володіє 

потужним інтегральним потенціалом для реалізації цілей та завдань своєї 

геостратегії. 

У Росії цілеспрямовано реконструюються старі та створюються нові 

імперські геополітичні міфи та образи, що слугують для подальшої розробки 

геополітичних моделей та відповідних проектів. Російська ідеологія є 

еклектичною і містить такі головні компоненти: «суверенний демократизм», 

неоімперське державництво, неоєвразійство та неоімперський націоналізм. 

Геополітичну ідеологію сучасної РФ доцільно кваліфікувати як неоімперську. 

Внутрішня геополітика РФ у регіональному та етнічному вимірах носить 

неоімперський характер. Основні напрями геостратегії та засоби геополітики Росії 

на міжнародній арені великою мірою пов’язані з її внутрішньою геополітикою. 

Активізація неоімперської геостратегії РФ в другому десятилітті ХХІ ст. 

була значною мірою зумовлена її внутрішньополітичною та економічною 

ситуацією. Окремі успіхи зовнішньої геополітики сприяли консолідації 

російського суспільства, тимчасовому підвищенню рівня суспільної підтримки 

дій влади. 

4. Геостратегія РФ на глобальному рівні спрямована на здобуття 

неформального статусу одного з полюсів трансформованого геополітичного 

порядку у світі. «Колективний» Захід зберігає найбільший вплив на глобальні 

геополітичні процеси, його роль у сучасному світі найбільш адекватно 

виражається формулою: «Спільне глобальне лідерство, трансрегіональна 

гегемонія, локальне імперське управління». Геополітичне протиборство між 

«колективним» Заходом та Росією є однією із суттєвих характеристик сучасного 

світового порядку. 

Геостратегія Росії на Євразійському континенті характеризується як 

багатовекторна та «комбінована». В Європі нині спостерігається геополітична 

конфронтація низької інтенсивності між «колективним» Заходом та РФ. У своєму 

протистоянні із Заходом російська влада реалізовує переважно геостратегію 

«активної оборони». На сучасному етапі реалізація європейського вектора 

геостратегії Росії передбачає здійснення співпраці з окремими державами 

субконтиненту, досягнення з ними двосторонніх геополітичних компромісів. 

Геостратегія Росії в Арктиці спрямована на розширення підконтрольного їй 

геопростору, зміцнення своїх військово-політичних позицій, забезпечення 

комунікаційного контролю, а також реалізацію геоекономічних проектів. 
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Азійсько-тихоокеанський вектор геостратегії РФ характеризується як 

перспективний, але він недостатньо забезпечений потрібними ресурсами. На 

континентальному рівні провідна лінія геостратегії Росії націлена на реалізацію 

трансрегіонального проекту «Великої Євразії». Російська геостратегія в Євразії 

передбачає активізацію співпраці з азійськими державами, здобуття економічних 

вигод, посилення свого геополітичного впливу, обмеження ролі Заходу, а також 

забезпечення на континенті геополітичного балансу сил з Китаєм. 

5. Пострадянський простір не має цілісної геополітичної структури, триває 

його геополітична та геоекономічна дивергенція. Політичні та економічні 

інтереси правлячої еліти та головного російського «центру ухвалення рішень» 

зумовлюють формування основних ідейних та концептуальних засад 

неоімперської геостратегії РФ на пострадянському просторі. Російський 

геополітичний регіоналізм на пострадянському просторі неофіційно націлений на 

створення геопросторової політичної системи, котра може бути кваліфікована як 

неформальна неоімперська. 

Виявлено такі основні напрями геостратегії РФ на пострадянському 

просторі: політичний, військовий, економічний, культурно-інформаційний. При 

реалізації своєї геостратегії на пострадянському просторі Росія вдається до 

використання технологій «гібридних війн», «геополітики хаосу», «організаційної 

зброї» тощо. Особлива увага в геостратегії Росії щодо нових незалежних країн 

приділяється «м’якій силі», яка в російському трактуванні містить цілу низку 

неформальних засобів впливу (політичного, культурного, інформаційного тощо). 

Загалом для РФ притаманне застосування прагматичних технологій «ефективної» 

геополітики», що містять широкий арсенал «м’яких» та «жорстких» тактичних 

геополітичних засобів. 

6. Геостратегія Росії передбачає втілення геополітичних, а також 

геоекономічних та геокультурних проектів на теренах колишнього СРСР. 

Одним з головних напрямів геостратегії РФ на пострадянському просторі 

постає організація під своєю егідою економічної інтеграції нових незалежних 

держав. Успішна реалізація інтеграційного проекту ЄАЕС має забезпечити Росії 

не лише геоекономічний, а й геополітичний контроль над значною частиною 

пострадянського простору. Реалізація стратегії щодо поглиблення інтеграції в 

ЄАЕС пов’язана із суттєвими геополітичними та геоекономічними труднощами 

для РФ та її партнерів. Показано, що в окремих ситуаціях влада Росії віддає 

перевагу досягненню тимчасових геополітичних успіхів над економічною 

доцільністю. 

Головним «євразійським» проектом у військово-політичній сфері постає 

ОДКБ, і геостратегія РФ передбачає зміцнення її силового потенціалу та 

оптимізацію геопросторової структури. Росія позиціонує себе в якості провідного 

актора в царині захисту колективної безпеки країн-членів Організації. Аналіз 

співпраці в рамках ОДКБ свідчить про спроби РФ використовувати структури 

Організації для встановлення прихованої гегемонії над рештою країн-членів. В 
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«євразійській» геостратегії Росії проявляється перспективна мета – сполучення 

проектів ЄАЕС та ОДКБ. 

Геокультурний проект «Руський світ» має геополітичний сенс з погляду 

формування цивілізаційного наднаціонального простору. Для втілення проекту 

активно використовуються державні установи РФ, громадські організації в Росії 

та за кордоном, мережі Російської православної церкви. Просування 

геокультурного проекту «Руського світу» покликане забезпечити реалізацію 

геополітичних та геоекономічних інтересів РФ в пострадянських та багатьох 

інших країнах світу. При реалізації проекту влада Росії використовує потужний 

потенціал інформаційної геополітики. 

7. Геостратегія Росії щодо нових незалежних країн є неоімперською, носить 

комплексний характер, поєднуючи взаємопов’язані напрями, і передбачає 

використання певних оперативно-тактичних геополітичних технологій та засобів. 

Геостратегія «активної оборони» РФ у регіоні Балтійського моря 

спрямована на утримання нею стабільних геополітичних позицій. Російська 

геостратегія щодо країн Балтії націлена на їхнє послаблення (субмісію) шляхом 

часткової політичної, економічної та культурно-інформаційної деструктуризації 

суспільних систем. Додаткова мета російської геостратегії проявляється в намірах 

забезпечити в послаблених прибалтійських країнах прихід до влади сил, лояльних 

щодо РФ. Інформаційний напрям геостратегії Росії покликаний, зокрема, сприяти 

консолідації російського суспільства навколо сучасного правлячого режиму під 

приводом захисту від геополітичних небезпек з боку Заходу, представниками 

якого є країни Балтії. 

Білоруський вектор російської геостратегії спрямований на здобуття 

неформального контролю над Республікою Білорусь. У сучасній російській 

геостратегії «активної оборони» проти Заходу Білорусь має і надалі відігравати 

роль найважливішого військово-політичного союзника РФ. Механізм реалізації 

російської геостратегії щодо підпорядкування Білорусі можна відобразити 

формулою «інкорпорація через інтеграцію». Виявляються прагнення РФ 

використовувати механізми інтеграції в рамках ЄАЕС та двосторонні відносини 

для посилення свого впливу на економіку Білорусі. Для національної безпеки 

Білорусі становить загрозу російська комплексна геостратегія, яка містить 

сукупність взаємопов’язаних військових, політичних, економічних та культурно-

інформаційних напрямів та засобів. 

Щодо Молдови сучасна російська геостратегія націлена передусім на 

збереження її нейтрального статусу та обмеження участі в євроінтеграції. У 

геостратегії РФ простежується спрямованість на підтримку проросійських сил та 

сприяння отримання ними політичної влади в Республіці Молдова. Стратегічно 

важливе Придністров’я перебуває під військово-політичним контролем Росії, яка 

фактично домінує в суспільному житті офіційно невизнаної нею самою 

самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки. Зберігається 

значний вплив Росії на суспільно-політичну ситуацію в Гагаузії. У геостратегії РФ 
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щодо Республіки Молдова проявляються цілі перетворення її на проросійську 

«буферну» країну. Водночас Росія виявляє наміри залучити Молдову до співпраці 

з ЄАЕС. 

8. Російська геостратегія щодо України традиційно вирізнялася 

експансіоністським характером. Автор висловив припущення, що в 2000-х рр. 

геостратегія РФ щодо України передбачала такі основні варіанти: 1) «Україна-

Малоросія»; 2) «Буферна Україна»; 3) «Розділена Україна». Саме у рамках 

третього варіанту російської геостратегії, імовірно, передбачалося відторгнення 

від України Криму і створення на її Півдні та Сході низки проросійських 

квазідержав (проект «Новоросія»). Найбільш реалістичним був другий варіант з 

перетворенням України на «буфер» між РФ та Заходом. У 2014 р. Росія 

реалізувала щодо України радикальний варіант геостратегії – було здійснено 

анексію Криму та спробу геополітичної деструкції України як держави. 

Геополітичний проект «Новоросія» був реалізований лише частково (у вигляді 

сепаратистських квазідержав – так званих ДНР та ЛНР). Нинішня геостратегія 

Росії щодо України передбачає: утримання Криму, підтримку «жевріючого» 

конфлікту на Донбасі; застосування комплексу політичних, економічних, 

культурно-інформаційних засобів задля послаблення України як держави. Загалом 

внаслідок втілення своєї експансіоністської геостратегії щодо України РФ 

опинилася в ситуації геостратегічної кризи. 

9. Доведено, що в Південнокавказькому субрегіоні Росія нині володіє 

досить сильними геополітичними позиціями. РФ утримує багатоаспектний 

контроль над Абхазією та Південною Осетією, які є, по суті, російськими 

геополітичними «плацдармами» на Південному Кавказі. Щодо прозахідної Грузії 

геостратегія РФ націлена на її «нейтралізацію» та залучення до механізмів 

двостороннього співробітництва, а також співпраці в рамках ЄАЕС. Над 

Вірменію, своїм союзником по ЄАЕС та ОДКБ, Росія нині намагається зберегти 

приховану гегемонію шляхом забезпечення її залежності в економічній та 

безпековій сферах. Геостратегічні цілі РФ щодо Азербайджану передбачають 

розвиток різнобічної співпраці і посилення свого неформального впливу на 

країну. Врегулювання нагірнокарабаського конфлікту не є пріоритетним в 

геостратегії Росії на Південному Кавказі. Загалом РФ позиціонує себе в якості 

провідного актора-лідера, спроможного забезпечити на теренах субрегіону 

мирний та стабільний геополітичний порядок. 

У сучасній геостратегії РФ в Центральноазійському регіоні виявлено наміри 

передусім забезпечити свою неформальну лідерську роль щодо Казахстану, 

Туркменістану та Узбекистану і латентну гегемонію стосовно Киргизстану та 

Таджикистану. Загалом геоекономічний вплив РФ у Центральній Азії має 

тенденцію до послаблення, натомість у регіоні посилюються позиції Китаю. 

Сучасна геостратегія Росії в Центральноазійському регіоні спрямована на 

активізацію співпраці з Китаєм і водночас збалансування його впливу. Росія 

реалізовує численні заходи щодо активізації в Центральній Азії інтеграційних 
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процесів у рамках ЄАЕС, проте «євразійська» інтеграція в регіоні відбувається 

досить повільно і з незначними досягненнями. Геостратегія РФ націлена на 

забезпечення власної провідної ролі в організації військово-політичної співпраці в 

регіоні. Росія створює зони свого політичного впливу на територіях слабкіших 

країн-партнерів (Таджикистану та Киргизстану) під приводом захисту їхньої 

безпеки. Подальше втілення РФ в Центральній Азії геополітичних та 

геоекономічних проектів вимагає від неї дедалі більших витрат. Росія продовжує 

зберігати в регіоні досить сильні геополітичні позиції. Проте загалом 

«комбінована» геостратегія РФ у Центральноазійському регіоні оцінюється лише 

як частково успішна. 

10. У цілому реалізація Росією неоімперської стратегії на теренах 

колишнього СРСР, попри великі витрати, показала невисоку результативність. 

Водночас окремі російські тактичні операції були успішними. Втілення 

геостратегії РФ дозволило їй утримати досить міцні позиції в низці 

пострадянських країн. Російська влада володіє потужним силовим потенціалом, 

спроможна швидко мобілізовувати ресурси для реалізації геополітичних та 

геоекономічних проектів. РФ показала здатність іноді вдало застосовувати у своїй 

«ефективній» геополітиці широкий арсенал геополітичних засобів як традиційної 

«жорсткої сили» (навіть воєнної), так і «м’якої сили». 

Вихід Росії із сучасного стану геостратегічної кризи з найменшими 

іміджевими та економічними втратами можливий у разі її відступу з ОРДЛО та 

Криму. Але нинішнє керівництво РФ не виявляє намірів змінити ключові засади 

своєї геостратегії на пострадянському просторі, зокрема щодо України. 

На близьку перспективу автор прогнозує такі цілі та напрями геостратегії 

РФ на пострадянському просторі: у «комбінованій» геостратегії переважатимуть 

цілі співпраці, проте механізми співробітництва з новими незалежними країнами 

передбачатимуть досягнення над ними непрямого контролю; збережеться 

комплексний характер російської геостратегії; неоімперська геостратегія 

набуватиме дедалі більш неформального характеру з використанням переважно 

прихованих геополітичних технологій; продовження втілення геополітичних та 

геоекономічних проектів на основі інтенсифікації «євразійських» інтеграційних 

процесів; підвищення ролі культурно-інформаційної експансії із застосуванням 

новітніх технологій. 

Щодо України геостратегія РФ, за прогнозом автора, міститиме такі 

напрями: подальше збереження на Донбасі зони «жевріючого» конфлікту»; 

обумовлення можливого повернення ОРДЛО до складу України невигідними для 

неї умовами, що залишатимуть Росії можливість латентного контролю над цією 

територією; перетворення Криму на військово-політичний плацдарм для 

російського контролю над Чорним морем, встановлення контролю над акваторією 

Азовського моря; застосування щодо нашої країни як «жорстких», так і «м’яких» 

геополітичних засобів з метою її послаблення та геопросторової деструктуризації; 

забезпечення позаблокового статусу Української держави; перетворення України 
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на нейтральну «буферну» країну між РФ та Заходом. Подальша реалізація владою 

Росії такої геостратегії не дасть їй можливості вийти з нинішнього стану 

геостратегічної кризи. 

Для України пропонується вироблення комплексної маневреної геостратегії 

протиборства з РФ, що має містити взаємопов’язані напрями (політичний, 

військовий, економічний, культурно-інформаційний), а також відповідні 

геополітичні технології та засоби. Крім головного вектора української геостратегії 

– західного, доцільним є також втілення азійського, чорноморського та 

«євразійського» векторів. 
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АНОТАЦІЯ 

Гольцов А. Г. Геостратегія Російської Федерації на пострадянському 

просторі. – 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 виявленню ідейних та концептуальних основ, цілей 

та напрямів геостратегії Російської Федерації на пострадянському просторі. 

Геостратегія трактується як сукупність офіційно не декларованих головних 

цілей, завдань та напрямів зовнішньої політики держави на міжнародній арені. 

Геостратегія передбачає застосування певних засобів «ефективної» геополітики. 

Неоімперська геостратегія носить «гібридний» характер, у ній поєднуються 

лідерство, гегемонія й імперські цілі та напрями. Неоімперська геостратегія 

сучасної Росії спирається на відповідну геополітичну ідеологію. 

Щодо пострадянських країн неоімперська геостратегія Росії є 

«комбінованою» – поєднує націленість на співпрацю з прихованим 

експансіонізмом, а також носить комплексний характер. Неоімперським цілям 

російської влади слугують її інтеграційні проекти на пострадянському просторі. 

Виявлено спрямування геостратегії Росії на послаблення країн Балтії, 

забезпечення неформального контролю над Білоруссю, залучення Молдови до 

«євразійської» співпраці. Геостратегія Росії щодо України має на меті її 

деструкцію, перетворення на нейтральну «буферну» країну, а також утримання 

Криму та збереження впливу на Сході Донбасу. У російській геостратегії на 

Південному Кавказі проявляється прагнення відігравати роль провідного актора. 

У Центральній Азії геостратегія Росії націлена на забезпечення свого 

регіонального лідерства і зміцнення політичних та економічних позицій. 

Ключові слова: геостратегія, геополітика, геополітична ідеологія, Російська 

Федерація, пострадянський простір, неоімперська геостратегія, «комбінована» 

геостратегія, комплексна геостратегія, «ефективна» геополітика. 

 

АННОТАЦИЯ 

Гольцов А. Г. Геостратегия Российской Федерации на постсоветском 

пространстве. – 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 выявлению идейных и концептуальных основ, 

целей и направлений геостратегии Российской Федерации на постсоветском 

пространстве. 
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Геостратегия трактуется как совокупность официально не декларируемых 

главных целей, задач и направлений внешней политики государства на 

международной арене. Геостратегия предусматривает применение определенных 

средств «эффективной» геополитики. Неоимперская геостратегия носит 

«гибридный» характер, в ней сочетаются лидерство, гегемония и имперские цели 

и направления. Неоимперская геостратегия современной России опирается на 

соответствующую геополитическую идеологию. 

По отношению к постсоветским странам неоимперская геостратегия России 

является «комбинированной» – сочетает нацеленность на сотрудничество со 

скрытым экспансионизмом, а также носит комплексный характер. Неоимперским 

целям российской власти служат ее интеграционные проекты на постсоветском 

пространстве. Выявлена направленность геостратегии России на ослабление стран 

Балтии, обеспечение неформального контроля над Беларусью, приобщение 

Молдовы к «евразийскому» сотрудничеству. Геостратегия России в отношении 

Украины имеет целью ее деструкцию, превращение в нейтральную «буферную» 

страну, а также удержание Крыма и сохранение влияния на Востоке Донбасса. В 

российской геостратегии на Южном Кавказе проявляется стремление играть роль 

ведущего актора. В Центральной Азии геостратегия России нацелена на 

обеспечение своего регионального лидерства и укрепление политических и 

экономических позиций. 

Ключевые слова: геостратегия, геополитика, геополитическая идеология, 

Российская Федерация, постсоветское пространство, неоимперская геостратегия, 

«комбинированная» геостратегия, комплексная геостратегия, «эффективная» 

геополитика. 

 

SUMMARY 

Goltsov A. G. Geostrategy of the Russian Federation in the Post-Soviet 

Space. – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Political Science, Specialty 21.03.03 – 

«Geopolitics» (Political Sciences). Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis is aimed at revealing the identification of ideological and conceptual 

foundations, goals and directions of geostrategy of the Russian Federation in the post-

Soviet space. 

The interpretation of geostrategy in the broadest sense as a set of main goals, 

objectives and principles of the state’s foreign policy at various levels of the geospatial 

organization of the world is given. The geostrategy foresees general planning of state 

actions, elaboration of tools and methods for the implementation of geopolitics in the 

international arena. Geostrategy in the narrow sense is understood as political strategy 

of state in the geospace. It performs an integrative role regarding other types of strategy 

and involves the use of certain geopolitical tools for specific geospatial objects. Thus, 

geostrategy of the state determines the basic tactical principles of its geopolitics. 
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It is revealed that contemporary neo-empires differ from classical empires 

primarily due to their informal character. The neo-imperial geostrategy has a “hybrid” 

character, it combines leadership, hegemony, as well as imperial goals and directions. 

The neo-imperial geopolitics involves the effective use of tactical means of “hard 

power” and “soft power”. 

The eclectic character of contemporary Russian ideology, which combines 

“sovereign democracy”, neo-imperial statehood, neo-imperial nationalism, Neo-

Eurasianism, etc., is revealed. It is proved that geopolitical ideology in Russia is neo-

imperial. Russian domestic geopolitics in the regional and ethnic dimensions has a neo-

imperial character. The main directions of geostrategy and means of geopolitics the 

RF’s in the international scene are largely connected with its domestic geopolitics.  

Since 2000s, the Russian government has embraced the geostrategy of creation of 

the geopolitical system in the post-Soviet space, which can be qualified as an informal 

neo-imperial one. At macroregional level, geostrategy of the RF is, essentially, neo-

imperial and has a complex character. Russia’s geostrategy concerning the post-Soviet 

countries is “combined”, because it implicates the focus on cooperation with hidden 

expansionism. 

It is revealed that the current geostrategy of the RF concerning Estonia, Latvia 

and Lithuania includes destructive measures in the political, military, economic, cultural 

and informational spheres and is aimed to weaken the Baltic States themselves and 

NATO’s positions in the subregion. Russia’s geostrategy towards Belarus is aimed at 

provision of informal control over this country. Russia’s contemporary geostrategy 

towards Belarus can be described by the formula “incorporation through integration”. 

Russia’s geopolitics with its complex of military, political, economic, cultural and 

information activities pose a threat to the national security of Belarus. In regard to 

Moldova, the current Russian geostrategy is aimed at preservation of its neutral status, 

restriction of its participation in the European integration and engagement in integration 

with the EAEU. 

The assumption is made that in the 2000’s Russia’s geostrategy towards Ukraine 

provided the following main options: 1) “Ukraine-Malorossiya” – the preservation of a 

formally sovereign Ukrainian state as a satellite of the RF; 2) “Buffer Ukraine” – the 

transformation of Ukraine into a “buffer” dependent on Russia between it and the West 

(EU/NATO); 3) “Divided Ukraine” – implementation of geopolitical destruction (in 

fact, dismemberment) of the country. In 2014, the RF carried out an annexation of the 

Crimea and an attempt of the geopolitical destruction of Ukraine as a state. The 

geopolitical project “Novorossiya” failed as a whole and was implemented only 

partially in the East of Ukraine. Russia’s current geostrategy is aimed at weakening of 

Ukraine, turning it into a neutral «buffer» country, as well as maintaining the Crimea 

and supporting the separatist quasi-states – the LPR and the DPR. 

It is established that Russia’s geostrategy in the South Caucasus presupposes 

maintaining its positions, balancing the influence of Turkey and counteracting 

geopolitical and geo-economic projects of the West. In reference to Georgia, Russia’s 
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geostrategy is characterized by attempts to “neutralize” it. Abkhazia and South Ossetia 

act as geopolitical “bridgeheads” of Russia. There is an attempt by Russia to combine 

alliance with Armenia and partnership with Azerbaijan. The Nagorno-Karabakh conflict 

settlement is not in line with Russia’s strategic interests in the subregion. In Central 

Asia, Russia’s current geostrategy is aimed at strengthening its political and economic 

positions, providing leadership and latent hegemony in the region. The geostrategy of 

the RF relative to the Central Asian states is dictated to a large extent by its attempts to 

reach a certain “balance of power” with China. Russia is taking steps to revitalize the 

Central Asian integration processes within the framework of the EAEU. The RF creates 

zones of influence on the territories of the CSTO partner countries (especially Tajikistan 

and Kyrgyzstan) under the pretext of their security protection. 

It is proved that the effectiveness of the neo-imperial geostrategy of Russia in the 

post-Soviet space in generally was not high. At the same time, flexible and complex 

geostrategy of Russia allowed it to keep its positions in a number of post-Soviet 

countries. The Russian government showed the ability to use the «hard» and «soft» 

forces in their geopolitics in the post-Soviet space quite effectively. The further 

implementation of “combined” geostrategy by Russia in the post-Soviet space, which 

involves the realization of the goals of cooperation and expansion to provide informal 

influence on the countries through the integrated use of means of “effective” geopolitics 

is projected. 

Key words: geostrategy, geopolitics, geopolitical ideology, Russian Federation, 

post-Soviet space, neo-imperial geostrategy, “combined” geostrategy, complex 

geostrategy, “effective” geopolitics. 
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