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АНОТАЦІЯ 

Гольцов А. Г. Геостратегія Російської Федерації на пострадянському 

просторі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 21.03.03 «Геополітика» (політичні науки). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена виявленню сутнісних рис та напрямів 

геостратегії Російської Федерації (РФ) на пострадянському просторі. 

Запропоновано розуміння сучасної наукової геополітики 

(геополітології) як міждисциплінарного напряму досліджень, що вивчає 

процеси виникнення, трансформації, функціонування та взаємодії 

геопросторових політичних систем різних ієрархічних рівнів і розробляє 

прогнози їхнього розвитку. З практичного погляду геополітика трактується 

як політична діяльність в геопросторі різноманітних акторів, насамперед 

суверенних держав. Геополітичну ідеологію держави визначено як ідейний 

комплекс, що обґрунтовує мету та засоби її політичного розвитку в 

геопросторі. Запропоновано виокремити «конструктивістську» геополітику, 

яка охоплює цілеспрямоване продукування геополітичних міфів, 

конструювання образів, створення моделей та розробку геополітичних 

проектів. Геополітичні міфи традиційно існують у суспільній свідомості, а 

також цілеспрямовано конструюються політичними акторами. 

Конструювання геополітичних образів тісно пов’язане із заданими 

ідеологічними настановами. За основу для геополітичного проектування 

слугують геополітичні моделі. Геополітичний проект, по суті, є стратегічним 

планом дій, що має на меті створення нової геопросторової політичної 

системи або структурну трансформацію вже існуючої. У прикладному сенсі 

міжнародний геополітичний регіоналізм полягає в конструюванні 

регіональних геополітичних систем. 
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Дано трактування геостратегії в широкому сенсі як сукупності 

головних цілей, завдань та принципів зовнішньої політики держави на різних 

рівнях геопросторової організації світу. Геостратегія передбачає загальне 

планування державних дій, розробку засобів та прийомів здійснення 

геополітики на міжнародній арені. Геостратегія у вузькому сенсі розуміється 

як політична стратегія держави в геопросторі. Вона виконує інтегративну 

роль щодо інших видів стратегії й передбачає застосування певних засобів 

геополітики щодо конкретних геопросторових об’єктів. Таким чином, 

геостратегія держави визначає основні тактичні засади її геополітики. 

Виявлено, що сучасні неоімперії відрізняються від класичних імперій 

насамперед своїм неформальним характером. Неоімперська геостратегія має 

«гібридний» характер, у ній поєднуються лідерство, гегемонія й імперські 

цілі та напрями. Неоімперська геополітика передбачає ефективне 

застосування тактичних засобів «жорсткої сили» та «м’якої сили». Нинішній 

геополітичний порядок у світі має «гібридний» характер, і вірогідною є його 

трансформація в олігополярну неоімперську конфігурацію. Геополітична 

роль Заходу у сучасному світі найбільш адекватно виражається формулою: 

«Спільне глобальне лідерство, трансрегіональна гегемонія, локальне 

імперське управління». 

Розкрито еклектичний характер сучасної російської ідеології, в якій 

поєднуються: «суверенна демократія», неоімперське державництво, 

неоімперський націоналізм, неоєвразійство тощо. Неоєвразійство ґрунтується 

на євразійській ідейній спадщині та сучасних ідеологічних конструктах. 

Доведено, що геополітична ідеологія в Росії є неоімперською. Російська 

внутрішня геополітика в регіональному та етнічному вимірах вирізняється 

неоімперським характером. Основні напрями геостратегії та засоби 

геополітики РФ на міжнародній арені великою мірою пов’язані з її 

внутрішньою геополітикою. 



4 

Підтверджено, що Росія реалізовує «велику стратегію», спрямовану на 

створення багатополярного геополітичного порядку у світі. Нинішня 

активізація неоімперської геостратегії РФ значною мірою зумовлена 

потребою консолідації російського суспільства за умов загострення 

економічних та соціальних проблем. Геополітичне протистояння з 

«колективним» Заходом найбільш суттєво впливає на сучасну геостратегію 

РФ. Важливим напрямом геостратегії Росії на континенті стало створення 

«Великої Євразії». Геостратегія Росії, спрямована на посилення співпраці з 

азійськими державами, передбачає здобуття економічних вигод, посилення 

свого політичного впливу, а також забезпечення геополітичного 

«збалансування» Китаю на континенті. Співробітництво в рамках «Великої 

Євразії» Росія прагне використати для зміцнення своїх позицій на 

пострадянському просторі. Щодо Заходу РФ реалізовує геостратегію 

«активної оборони». У Європі стратегія Росії передбачає досягнення 

геополітичних компромісів з окремими державами. Геостратегія Росії в 

Арктиці спрямована на зміцнення своїх військово-політичних позицій, 

забезпечення комунікаційного контролю, а також реалізацію геоекономічних 

проектів. 

З’ясовано, що пострадянський простір не має структурної цілісності, 

триває геополітична дивергенція держав. Починаючи з 2000-х рр. влада Росії 

втілює геостратегію створення на пострадянському просторі геополітичної 

системи, котра може бути кваліфікована як неформальна неоімперська. На 

макрорегіональному рівні геостратегія РФ є, по суті, неоімперською і носить 

комплексний характер. Геостратегія Росії щодо пострадянських країн є 

«комбінованою», оскільки поєднує націленість на співпрацю з прихованим 

експансіонізмом. Для досягнення своїх цілей Росія застосовує досить 

широкий арсенал геополітичних засобів «жорсткої сили» та «м’якої сили». 

Успішна реалізація інтеграційного проекту ЄАЕС була покликана 

забезпечити не лише геоекономічний, а й геополітичний контроль Росії над 
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країнами пострадянського простору. Загалом реалізація геостратегії РФ щодо 

поглиблення подальшої інтеграції в ЄАЕС пов’язана із суттєвими 

політичними та економічними труднощами. Аналіз військово-політичного 

співробітництва в рамках ОДКБ свідчить про спроби РФ використовувати цю 

інституцію для становлення прихованої гегемонії над рештою країн-членів. 

Геокультурний проект «Руський світ» має для російської влади, перш за все, 

геополітичний сенс. 

Виявлено, що сучасна геостратегія РФ стосовно Естонії, Латвії та 

Литви містить деструктивні заходи в політичній, військовій, економічній, 

культурно-інформаційній сферах і націлена на послаблення самих держав 

Балтії та позицій НАТО в субрегіоні. Геостратегія Росії щодо Білорусі 

спрямована на забезпечення неформального контролю над цією країною. 

Сучасну геостратегію Росії щодо Білорусі можна описати формулою 

«інкорпорація через інтеграцію». Геополітика Росії з її комплексом 

військових, політичних, економічних та культурно-інформаційних заходів 

становить загрозу для національної безпеки Білорусі. Щодо Молдови сучасна 

російська геостратегія спрямована на збереження її нейтрального статусу, 

обмеження участі в євроінтеграції та залучення до інтеграції з ЄАЕС. 

Висунуто припущення, що в 2000-х рр. геостратегія РФ щодо України 

передбачала такі головні варіанти: 1) «Україна-Малоросія» – збереження 

формально суверенної Української держави як сателіта РФ; 2) «Буферна 

Україна» – перетворення України на залежний від Росії «буфер» між нею та 

Заходом (ЄС/НАТО); 3) «Розділена Україна» – здійснення геополітичної 

деструкції (фактично розчленування) країни. У 2014 р. РФ здійснила анексію 

Криму та спробу геополітичної деструкції України як держави. 

Геополітичний проект «Новоросія» у цілому зазнав невдачі і був 

реалізований лише частково на Сході України. Нинішня геостратегія Росії 

спрямована на послаблення України, перетворення її на нейтральну 
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«буферну» країну, а також утримання Криму та підтримку сепаратистських 

квазідержав ЛНР та ДНР. 

Встановлено, що геостратегія Росії на Південному Кавказі передбачає 

утримання своїх позицій, збалансування впливу Туреччини та протидію 

геополітичним та геоекономічним проектам Заходу. Щодо Грузії геостратегія 

РФ вирізняється спробами її «нейтралізації». Абхазія та Південна Осетія 

виступають в якості геополітичних «плацдармів» Росії. Спостерігається 

намагання РФ поєднати союзницькі відносини з Вірменією та партнерські – 

із Азербайджаном. Врегулювання нагірно-карабаського конфлікту не 

відповідає російським стратегічним інтересам у субрегіоні. У Центральній 

Азії сучасна геостратегія РФ спрямована на зміцнення політичних та 

економічних позицій, забезпечення лідерства та латентної гегемонії в регіоні. 

Геостратегія РФ щодо країн Центральної Азії продиктована, значною мірою, 

її намаганнями досягнути певного «балансу сил» із Китаєм. Росія вживає 

заходів щодо активізації в Центральній Азії інтеграційних процесів у рамках 

ЄАЕС. РФ створює зони впливу на територіях країн-партнерів по ОДКБ 

(особливо Таджикистану та Киргизстану) під приводом захисту їхньої 

безпеки. 

Доведено, що результативність неоімперської геостратегії Росії на 

пострадянському просторі виявилася загалом невисокою. Водночас гнучка та 

комплексна геостратегія РФ дозволила їй утримати свої позиції в низці 

пострадянських країн. Влада Росії показала здатність досить ефективно 

застосовувати засоби «жорсткої» та «м’якої» сили у своїй геополітиці на 

пострадянському просторі. Прогнозується подальше втілення Росією на 

пострадянському просторі «комбінованої» геостратегії, що передбачає 

реалізацію цілей співпраці та експансії для забезпечення неформального 

впливу на країни шляхом комплексного використання засобів «ефективної» 

геополітики. 
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Для України рекомендовано реалізацію комплексної геостратегії, яка 

має бути багатовекторною: крім головного західного вектора, потрібне 

втілення також азійського, чорноморського та «євразійського» векторів. 

Ключові слова: геостратегія, геополітика, геополітична ідеологія, 

Російська Федерація, пострадянський простір, неоімперська геостратегія, 

«комбінована» геостратегія, комплексна геостратегія, «ефективна» 

геополітика. 

 

ANNOTATION 

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

Space. – Qualification scientific work having rights of the 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 essential features and directions of 

geostrategy of the Russian Federation (RF) in the post-Soviet space. 

The understanding of contemporary scientific geopolitics (geopolitology) as 

an interdisciplinary research direction has been proposed. This approach studies 

the processes of the emergence, transformation, function and interaction of 

geospatial political systems of different hierarchical levels, and elaborates the 

forecasts of their development. From an applied point of view, geopolitics is 

treated as a geospatial political activity of various actors, primarily sovereign 

states. Geopolitical ideology of the state is defined as an ideological complex, 

which substantiates the purpose and means of its political development in 

geospace. It is proposed to distinguish “constructivist” geopolitics, which covers 

the purposeful production of geopolitical myths, design of images, creation of 

models and development of geopolitical projects. Geopolitical myths traditionally 

exist in the public consciousness, as well as they are purposefully constructed by 

political actors. The construction of geopolitical images is closely linked with 
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predetermined ideological guidelines. Geopolitical models serve as a basis for 

geopolitical design. In essence, a geopolitical project serves as a strategic action 

plan aimed at creation of new geospatial political system or structural 

transformation of an existing one. International geopolitical regionalism in an 

applied sense consists in the construction of regional political systems. 

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. 

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 current geopolitical order in the 

world has a “hybrid” character and its transformation into an oligopolar neo-

imperial configuration is likely. The West’s geopolitical role in the contemporary 

world is most adequately expressed by the formula: “Co-operative global 

leadership, transregional hegemony, local imperial governance”. 

The eclectic character of contemporary Russian ideology, which combines 

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

Eurasianism, etc., is revealed. Neo-Eurasianism is based on the Eurasian 

ideological heritage and modern ideological constructs. 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 
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of geostrategy and means of geopolitics the RF’s in the international scene are 

largely connected with its domestic geopolitics. 

It is confirmed that Russia implements a “grand strategy” aimed at creation 

of multipolar geopolitical order in the world. Current activation of the neo-imperial 

geostrategy of the RF is largely due to the need for the consolidation of Russian 

society in the face of aggravation of economic and social problems. Geopolitical 

confrontation with the “collective” West has the most significant effect on current 

geostrategy of the RF. Creation of “Greater Eurasia” has become the important 

direction of Russia’s geostrategy on the continent. Russia’s geostrategy, aimed at 

strengthening cooperation with the Asian states, involves attainment of economic 

benefits, intensification of its political influence, and provision of geopolitical 

“balancing” of China on the continent. Russia seeks to use cooperation within the 

framework of the “Greater Eurasia” to strengthen its positions in the post-Soviet 

space. The RF implements a geostrategy of “active defense” towards the West. In 

Europe, Russia’s strategy implies the achievement of geopolitical compromises 

with individual states. Russia’s geostrategy in the Arctic is aimed at strengthening 

its military-political positions, provision of communication control, as well as 

implementation of geo-economic projects. 

It is revealed that the post-Soviet space has no structural integrity so 

geopolitical divergence of states continues. 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. To achieve its goals, Russia uses a fairly wide arsenal of 

geopolitical tools of “hard power” and “soft power”. The successful 

implementation of the integration project of the EAEU was intended to ensure not 

only geoeconomic, but also geopolitical control of Russia over the post-Soviet 
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countries. In general, the implementation of the RF’s geostrategy for deepening 

further integration in the EAEU is associated with significant political and 

economic difficulties. The analysis of military-political cooperation within the 

framework of the CSTO testifies attempts of the RF to use this institution for the 

formation of covert hegemony over the rest of the member states. The geocultural 

project “Russian World” has for the Russian authorities, first and foremost, a 

geopolitical meaning. 

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 
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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 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. 

It is recommended for Ukraine to implement a complex geostrategy, which 

should be multi-vector: in addition to the main Western vector, the embodiment of 

the Asian, Black Sea and “Eurasian” vectors is also required. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

 

АЗРФ – Арктична зона Російської Федерації  

АТО – Антитерористична операція 

АТР – Азійсько-Тихоокеанський регіон 

БЧР – Балто-Чорноморський регіон 

ВМС – військово-морські сили 

ВОВ – Велика Вітчизняна війна 

ВПК – військово-промисловий комплекс 

ВПС – військово-повітряні сили 

ВЦВСД – Всеросійський центр вивчення суспільної думки 

ГУАМ – Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова 

ДКБ – Договір про колективну безпеку 

ЕПШШ – Економічний пояс Шовкового шляху 

ЄАЕС – Євразійський економічний союз 

ЄАС – Євразійський союз  

ЄврАзЕС – Євразійське економічне співтовариство 

ЄЕК – Євразійська економічна комісія 

ЄЕП – Єдиний економічний простір 

ЄФСР – Євразійський фонд стабілізації та розвитку 

ЗВТ – зона вільної торгівлі 

ЗМІ – засоби масової інформації 

КСОР – Колективні сили оперативного реагування  

МЗС – Міністерство закордонних справ  

МС – Митний союз  

НІСД – Національний інститут стратегічних досліджень 

ОГРВ – Оперативна група російських військ 

ОДКБ – Організація Договору про колективну безпеку 
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ООС – Операція Об’єднаних сил 

ОРДЛО – Окремі райони Донецької та Луганської областей 

ОТРК – оперативно-тактичний ракетний комплекс 

ОЦАС – Організація «Центральноазійська співпраця» 

ПВК – приватна військова компанія 

ПЕК – паливно-енергетичний комплекс 

ПК – Південний Кавказ 

ПМР – Придністровська Молдавська Республіка (невизнана) 

ПМШ – Північний морський шлях 

ППО – протиповітряна оборона 

ПРО – протиракетна оборона 

ПСРМ – Партія соціалістів Республіки Молдова 

РБ – Республіка Білорусь 

РІК – Росія, Індія, Китай 

РМ – Республіка Молдова 

РПЦ – Російська православна церква  

РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка 

РФ – Російська Федерація 

СНД – Співдружність Незалежних Держав 

ТЕПР – Транс-Євразійський пояс «Razvitie» 

ТНК – транснаціональна корпорація 

УПЦ КП – Українська православна церква Київського патріархату 

УПЦ МП – Українська православна церква Московського патріархату 

ФО – федеральний округ 

ФСБ – Федеральна служба безпеки 

ЦА – Центральна Азія  

ЦАЕС – Центральноазійське економічне співтовариство 

ЦУР – центр ухвалення рішень 

ШОС – Шанхайська організація співпраці 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. На глобальному рівні стратегічні 

інтереси Російської Федерації (РФ) 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. 
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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 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. Доцільним 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» РФ комплексної геостратегії, її напрямів та засобів втілення в 
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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 
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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 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; 
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- 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 (ПК) та 

Центральної Азії (ЦА); 

- 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. 

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 
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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 пов’язане із застосуванням 

відповідних прикладних методик. Державна (чи регіональна) геопросторова 

політична система розглядається як сполучення низки підсистем, і для 

системи загалом та для її підсистем притаманні сукупності взаємопов’язаних 

структур. Кожен із 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 
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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 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 

одночасно в часі та просторі доцільним було поєднання порівняльних 

методів (історичного та географічного). У дисертаційній роботі компаративні 
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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»; 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; 
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- 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; 
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- 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 «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 ПК та ЦА. 

Практичне значення отриманих результатів зумовлене актуальністю 

дослідження та його науковою новизною. Вважається за доцільне їхнє 

застосування в науково-дослідних, прикладних та навчальних цілях. 
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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 в контексті удосконалення стратегії держави у відносинах з РФ. 

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 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 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 
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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 
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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-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. 
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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. 
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РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Теоретико-методологічні основи дослідження 

Для формування теоретичних засад дослідження геостратегії РФ на 

пострадянському просторі необхідне з’ясування сутності геополітики, яка 

тісно пов’язана з геостратегією. Наукова геополітика впливає на формування 

концептуальних засад геостратегії, яка, у свою чергу, визначає основні 

засоби прикладної геополітики. На думку фактичного засновника 

геополітики Р. Челена, вона є «вченням про державу як географічний 

організм чи явище в просторі: як про землю, територію, область, або, що 

більш змістовно, – як про територіальну форму влади, царство (rike)» [700, 

c. 124]. Науковий підхід до розуміння геополітики виходить з уявлень про 

існування окремої науки (зі своїми об’єктом, предметом, методами), яка 

досліджує політику держав у геопросторі. Але з академічних позицій 

геополітика так і не стала «повноцінною» науковою дисципліною через 

«слабкість емпіричної бази та хиткість методологічних основ» [347]. З 

погляду дисертанта, мають рацію уявлення, згідно з якими «геополітика 

поряд з історією та теорією міжнародних відносин утворює самостійну 

парадигму трактування міжнародних відносин – просторову» [59, с. 110]. Для 

сучасного світу набагато доречнішою уявляється не традиційна геополітика 

конфронтації, заснована на жорсткій боротьбі за ресурси та вплив на 

міжнародній арені, а «геополітика взаємозалежності» [329, с. 18], що 

визначається спільними інтересами акторів і має розробляти найбільш 

оптимальні геополітичні проекти їхнього співробітництва. При вивченні 

міжнародних відносин саме геопросторовий підхід покликаний відігравати 

велику методологічну роль. Геополітика дає можливість виявляти справжні 
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цілі та інтереси держав та інших акторів на міжнародній арені й об’єктивно 

аналізувати їхні дії в геопросторі. 

Політичний простір нерідко трактують як «динамічну структуру, 

похідну від соціальних взаємодій індивідів, і таку, що змінює свою 

конфігурацію та розмірність залежно від характеру цих взаємодій» [194, с. 8]. 

На думку П. Плугатаренко, політичний простір постає як «багатомірне, 

багаторівневе утворення, на якому розгортається боротьба за владу», і за 

своїми характеристиками він «глобальний, відкритий та нестійкий» [524, 

с. 9]. Досить різноманітним є також підходи до трактувань геополітичного 

простору. Наприклад, він вважається сукупністю державних та недержавних 

акторів та їх взаємодій між собою та з «природними та неприродними 

об’єктами» [332, с. 93], або трактується як «географічна презентація 

багатовимірного комунікаційного простору…» [203, с. 108]. Водночас 

геополітичний простір уявляють як «феномен, породжений творчою 

діяльністю людини і “артикульований” нею за допомогою символів та 

образних презентацій» [440, с. 142]. Отже, геополітичний простір може 

вважатися як об’єктивною, так і суб’єктивною категорією. 

За умов зростання нестабільності та конфліктності на світовій арені 

серед науковців та політиків пожвавився інтерес до класичних геополітичних 

моделей [826]. Геополітика стала уявлятися як «аналіз географічних впливів 

на взаємовідношення сил у міжнародних відносинах» а також – 

«розпливчастий синонім міжнародної політики» [774]. На думку Д. Дубова, 

«у “вузькому” (“класичному”) розумінні геополітики досі переважають 

доволі спрощені географічні підходи ˂…˃ у контексті протистояння 

континентальних і морських держав» [240, с. 20]. Досягнення сучасної 

суспільної географії великою мірою збагатили науково-методичний арсенал 

геополітичних студій. Як наслідок, до предмету дослідження геополітики 

увійшов широкий спектр взаємопов’язаних географічних факторів, що 

впливають на політику держав, а також інших суб’єктів міжнародних 
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відносин. Так, Т. Михайловим геополітика трактується як дослідницький 

напрям, що «вивчає взаємозалежність зовнішньої політики держав, 

міжнародних відносин та систем політичних, економічних, екологічних, 

воєнно-стратегічних та інших взаємозв’язків, яка зумовлена географічним 

положенням країни (регіону) та іншими фізико- й економіко-географічними 

чинниками» [438, с. 22]. На думку Ю. Тихонравова, геополітика – це «галузь 

знання, що вивчає закономірності взаємодії політики із системою 

неполітичних факторів, що формують географічне середовище» [653, с. 18]. З 

погляду С. Караганова, геополітика постає як галузь науки, що «досліджує 

відносини між зовнішньою політикою держав, міжнародними відносинами і 

географічним, природним оточенням» [304]. За визначенням Б. Яценка від 

2005 р., «геополітика – наука, яка вивчає в єдності географічні, історичні, 

політичні та інші взаємозв’язуючі фактори, що виявляють вплив на 

стратегічний потенціал держави» [743, с. 8]. Згодом Б. Яценком та його 

колегами геополітика трактувалася значно ширше – як «наука про 

багатогранну політику держав та інших суб’єктів…» [532, с. 147]. Внаслідок 

суттєвого розширення предметного поля геополітики воно охоплювало все 

більше географічних факторів, виходячи все далі за межі класичних підходів. 

К. Грей відніс до компетенції геополітики «дослідження взаємозв’язків 

політичної потужності держав та географічних факторів, вплив просторових 

відносин на піднесення та занепад силових центрів, а також вплив 

технологічних, політико-організаційних та демографічних процесів на 

геополітичну потужність держав» [795, р. 4]. Отже, географічний підхід у 

геополітиці в процесі свого розвитку зазнавав дедалі більшого насичення 

даними інших наук. 

Потреби ідейного та концептуального забезпечення розробки та 

здійснення зовнішньої політики держав світу стимулювали інтерес до 

геополітичних студій. На думку К. Плєшакова, «геополітика може бути 

визначена ˂…˃ як об’єктивна залежність суб’єкта міжнародних відносин від 
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сукупності матеріальних факторів, що дозволяють цьому суб’єкту 

здійснювати контроль над простором» [522, с. 32]. Водночас спостерігається 

гіперболізація ролі геополітики, зокрема О. Дугін визначав її як «світогляд 

влади, науку про владу та для влади» [242, с. 13], а також як «науку, що 

вивчає відношення держави та суспільства до простору» [240, с. 12]. 

Критикуючи псевдонаукові геополітичні «фантазії», М. Ільїн запропонував 

виокремлення «геополітики в строгому сенсі» як «знання (вчення) про 

організацію політій в якісно визначеному просторі» [279, с. 82]. У багатьох 

визначеннях геополітики підкреслюється така сутнісна ознака, як вивчення 

взаємозв’язків політики держави з природними, економічними, соціальними, 

культурними та іншими факторами її розвитку. П. Циганков трактував 

геополітику як «сукупність фізичних і соціальних, матеріальних та 

моральних ресурсів держави, що складають той потенціал, використання 

якого ˂…˃ дозволяє їй досягати своїх цілей на міжнародній арені» [691, 

с. 63]. Але в такому разі предмет науки практично зводиться до вивчення 

ресурсного потенціалу держави, що суттєво обмежує дослідницькі 

можливості геополітики. Внаслідок подальшого розширення предметного 

поля геополітики, залучення дедалі більшої кількості досліджуваних 

аспектів, перед нею поставали численні проблеми, передусім методологічні. 

У зв’язку з розвитком глобалізації актуалізувалася потреба у вивченні 

міжнародних політичних процесів на різних ієрархічних рівнях. Саме 

геополітику стали вважати науковою галуззю, найбільш придатною для 

синтезу знань про глобальні, регіональні та локальні політичні процеси. 

К. Сорокіним пропонувалося сформувати геополітику як «комплексну 

дисципліну про сучасну та перспективну ”багатошарову” й багаторівневу 

глобальну політику, багатовимірний та багатополярний світ» [617, с. 16]. На 

думку К. Гаджиєва, геополітика досліджує «основоположні структури та 

суб’єкти, глобальні чи стратегічні напрями, найважливіші закономірності та 

принципи життєдіяльності, функціонування й еволюції сучасного світового 
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співтовариства» [104, с. 182]. М. Мироненко визначив геополітику як 

«проблемну наукову область, основною задачею якої виступає фіксація та 

прогноз просторових меж силових полів різного характеру (військових, 

економічних, політичних, цивілізаційних, екологічних) переважно на 

глобальному рівні» [327, с. 18]. У розумінні І. Василенко, геополітика постає 

як «наука про закономірності розвитку влади людини над простором, яка 

пояснює глобальні процеси, спираючись на комплекс гуманітарних, 

військових та політичних чинників» [65, с. 32]. За В. Колосовим, 

«геополітика вивчає залежність внутрішньої та зовнішньої політики держав 

та міжнародних організацій від системи політичних, військово-стратегічних, 

економічних, екологічних та інших взаємозв’язків, обумовлених 

географічним положенням країни та її регіонів, іншими фізико- й економіко-

географічними факторами» [328, с. 86]. Таким чином, прагнення пізнати 

сутність політичних процесів у світі зумовило претензії геополітики 

досягнути синтезу сукупності знань про світову політику в цілому. При 

цьому, крім глобального рівня, геополітичні дослідження мають бути 

плідними і на інших ієрархічних рівнях, включно з внутрішньодержавним. 

Значна кількість авторів при визначенні геополітики ставлять наголос 

на дослідженні функціонального аспекту у сфері зовнішньої політики та 

міжнародних відносин. За сучасних умов функціональний підхід ґрунтується 

на виявленні особливостей просторової політики потужних акторів, які «не 

стільки жадають завоювати та освоїти нові території, скільки прагнуть 

контролювати максимально можливі простори» [286, с. 83]. У зв’язку з цим 

геополітику досить часто трактують в якості науки, системи знань про 

контроль над простором [361, с. 12; 385, с. 11; 392, с. 20; 449, с. 8; 640, с. 12; 

706, с. 219 та ін.]. За визначенням В. Дергачева, «геополітика – це наука про 

закономірності розподілу та перерозподілу сфер впливу (центрів сили) різних 

держав та міждержавних об’єднань у багатовимірному комунікаційному 

просторі» [203, с. 101]. Таким чином, функціональний підхід вважається 
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доцільним та перспективним для геополітичних досліджень, особливо у 

сфері міжнародних відносин. 

Існує також методологічний підхід до трактування сутності 

геополітики, коли вона уявляється, наприклад, як «наука про методи впливу 

політичної, економічної та фізичної географії на внутрішню та зовнішню 

політику держави» [716]. О. Кондратенко вважає геополітику 

«методологічним аналізом забезпечення просторового впливу великих 

держав» [336]. З погляду Д. Замятіна, у методологічному сенсі геополітика 

може поставати «”когнітивним монстром”, який, проте, деколи необхідний та 

бажаний, оскільки він уніфікує цілеспрямовану когнітивну діяльність, 

згортаючи її в просторові образи» [257, с. 98]. Дисертант розцінює як досить 

плідне застосування інструментарію геополітики при вивченні зовнішньої та 

внутрішньої політики держави. Саме геополітичний підхід дає можливість 

пізнати численні об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливають на 

ухвалення державною владою політичних рішень та їх реалізацію в 

геопросторі. 

Традиційно переважає державоцентричний підхід до розуміння 

геополітики. Актуальними залишаються геополітичні дослідження проблем 

державної (національної) безпеки. Так, на думку В. Разуваєва, геополітика 

опікується «дослідженням просторової логіки міжнародних відносин та 

зовнішньої політики переважно в контексті забезпечення національної 

безпеки (у широкому розумінні останнього терміна)» [569, с. 36-37]. Крім 

головних об’єктів дослідження – держав, сучасна геополітика покликана 

вивчати питання просторового розвитку та взаємодії ще й недержавних 

політичних акторів. 

Численним геополітичним розвідкам притаманна заангажованість, коли 

інтереси об’єктивного наукового пізнання геопросторових політичних 

процесів потрапляють в залежність від ідеологічних настанов та політичних 

замовлень певних акторів. Тому скептично налаштовані щодо геополітики 
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автори заперечують її наукову об’єктивність і кваліфікують в якості 

псевдонауки, котра використовується для обґрунтування тих чи інших 

політичних амбіцій [273]. За критичним зауваженням О. Потєхіна, 

геополітика «розглядає світ, міжнародні відносини та Історію як арену, 

процес і результат вічного протиборства» [549, с. 25]. З науковою 

об’єктивністю геополітики погано узгоджується принципова позиція такого 

автора, як О. Дугін, котрий вважає, що «геополітична суб’єктність є 

фактором обов’язкової приналежності геополітика» [240, с. 47]. Ця 

заангажованість наочно проявляється і в теоретичних працях, і в прикладних 

розробках авторів з різних країн світу. У рамках дисертаційного дослідження 

особлива увага приділяється сучасним російським геополітичним студіям, де 

відзначаються численні приклади ідейної та політичної заангажованості. 

У сучасних геополітичних дослідженнях особливо перспективним 

методологічним «мейнстримом» постала міждисциплінарність. Взагалі 

дослідження, що виходять за рамки певної науки із залученням арсеналу 

інших дисциплін трактуються як кросдисциплінарні [380, с. 7]. За Ж. Піаже, 

внаслідок взаємодії між науковими дисциплінами виникають 

«мультидисциплінарність, власне міждисциплінарність та 

трансдисциплінарність» [883, р. 139]. У сучасних дослідженнях знаходять 

попит різноманітні варіанти інтеграції між науками [757, р. 23-26]. 

Міждисциплінарна геополітика виникла в процесі взаємодії перш за все 

політології та політичної географії, котрі, використовуючи методологічний 

підхід І. Касавіна [310, с. 23], можуть трактуватися як, відповідно, 

«визначальна» та «ресурсна» дисципліни. Подальший розвиток геополітики 

призвів до інтеграції в рамках комплексного підходу численних (переважно 

гуманітарних) дисциплін на основі спільного вивчення просторових 

політичних об’єктів, явищ та процесів. Визнається, що геополітика «вже 

здійснила стимулюючий вплив на розвиток суспільних наук як одна з 

перших спроб міждисциплінарного синтезу (географії, історії, економіки та 
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теорії міжнародних відносин)» [347]. Д. Замятіним геополітика була 

визначена як «область міждисциплінарного наукового знання, предметом 

якої є вивчення взаємозв’язку між географічним положенням країн та 

регіонів, з одного боку, та їхньої внутрішньої та зовнішньої політики – з 

іншого» [259, с. 688]. О. Єрохіна трактує геополітику як «міждисциплінарну 

область, що вивчає закономірності контролю над простором з боку учасників 

глобального процесу комунікації на нашій планеті» [247, с. 95]. Водночас 

саме автори-геополітики у своїх працях нерідко «під егідою 

“міждисциплінарності” спекулятивно змішують різні типи наукових проблем 

та підходи різних наук, ангажовано з’єднуючи науку з ідеологією та 

політикою» [380, с. 4]. Таким чином, міждисциплінарність набула великого 

поширення в науковій геополітиці, що зумовлено потребами об’єктивного 

пізнання геопросторових об’єктів, явищ та процесів. 

Результати взаємодії між природничими та гуманітарними 

дисциплінами надають можливість інтегрованого підходу до вивчення 

просторових аспектів політичного розвитку суспільства на різних рівнях його 

організації. У численних працях обґрунтовується доцільність застосування 

комплексного підходу, який покликаний охопити максимальний обсяг 

геопросторових чинників, що впливають на політичний розвиток держав та 

інших акторів. Комплексний підхід дає свої позитивні результати, проте на 

нинішньому етапі розвитку наукових досліджень він вже вважається 

недостатнім. Крім того, у геополітиці спостерігається небезпечне (з погляду 

наукової об’єктивності) явище, коли «надлишкова комплексність виявляється 

здатною розмити і без того недостатньо чітко окреслені дисциплінарні 

рамки» [615, с. 18]. Наукові розвідки, до яких намагаються вмістити якомога 

більше даних різних дисциплін, навіть при застосуванні досить адекватних 

методик у значній кількості випадків дають малопридатні для практичного 

використання результати. Отже, суттєвою проблемою було і залишається 
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методологічне та методичне забезпечення міждисциплінарних геополітичних 

студій. 

Загалом аналіз наукової літератури дає підстави зробити такі проміжні 

висновки. Науковий підхід до розуміння геополітики виходить з уявлень про 

існування окремої науки (зі своїми об’єктом, предметом, методами), яка 

досліджує політику держав у геопросторі. У доволі широкому сенсі 

геополітика трактується як міждисциплінарна наука, котра має вивчати, по-

перше, сукупність природних та суспільних факторів, що якомога повніше 

визначають політику акторів (передусім держав) у геопросторі, а по-друге, 

саму політичну діяльність державних та недержавних акторів у геопросторі 

на різних ієрархічних рівнях політичної організації світу. У вужчому сенсі 

вважається, що міждисциплінарна геополітика покликана досліджувати 

вплив географічного положення та потенціалу держави на її зовнішню 

політику. 

Нині наукова геополітика претендує на досягнення більш високого 

теоретичного рівня. Дисертант є прибічником неодноразово висловлюваного 

погляду, за яким для сучасної наукової геополітики найбільш адекватна назва 

– «геополітологія». Пропонується її трактування в якості 

«міждисциплінарного наукового напряму, що вивчає процеси виникнення, 

трансформації, функціонування та взаємодії геопросторових політичних 

систем різних ієрархічних рівнів і розробляє прогнози їхнього 

розвитку» [138, c. 27]. В якості «ядра» геополітології розглядається 

політологія, котра в процесі наукових досліджень взаємодіє передусім з 

географією, а також економічними, правовими, культурологічними та 

іншими дисциплінами. Геопросторова політична система визначається як 

«сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих в межах певного геопростору 

підсистем та компонентів політичної сфери суспільства» [170, с. 19]. 

Геополітологія досліджує, зокрема, процеси функціонування окремих 

компонентів та геопросторових систем у цілому, тобто політику певних 
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акторів у геопросторі. До предмету геополітології належить також вивчення 

взаємодій між акторами та інші практичні аспекти політичних процесів у 

геопросторі. Отже, у рамках геополітології застосовується 

міждисциплінарний просторовий підхід до вивчення політики, який має 

значну науково-пізнавальну, методологічну та практичну цінність. 

Провідною постмодерністською течією в геополітичних студіях стала 

критична геополітика [878]. Її виникнення наприкінці ХХ ст. було зумовлене 

недостатньою відповідністю результатів геополітичних досліджень новітнім 

процесам на міжнародній арені. Створені переважно в рамках дещо 

модернізованої класичної геополітики моделі об’єктів різних ієрархічних 

рівнів, як правило, слугували інтересам правлячих угруповань і ґрунтувалися 

на традиційних географічних засадах. Для відродження геополітики 

вважалося за потрібне дистанціюватися від імперіалізму, расизму та 

енвайронменталізму, котрі були характерні для геополітики 1940-х рр. [801]. 

Характерні для часів «холодної війни» бінарні опозиції на кшталт 

«свій/чужий» чи «міфічні дихотомії» кваліфікувалися як занадто 

спрощені [879, р. 108]. Критична геополітика ґрунтувалася на тому, що 

моделі глобальної та державної політики створюються під впливом 

географічних уявлень [876]. У новій науковій течії деконструкція 

геополітичних дискурсів вважалася головним специфічним напрямом 

досліджень. Дискурсивному аналізу підлягали офіційні виступи державних 

діячів, зовнішньополітичні документи та інші тексти [771, р. 281]. Одним з 

досягнень критичної геополітики вважається, що саме в її рамках показано, 

як дискурс завжди був одним з ключових інструментів виправдання 

імперських дій [771, р. 280]. Сучасна геополітика зазнала впливу 

конструктивізму як теорії та методології досліджень міжнародних відносин. 

За твердженням А. Вендта, коли відбувається взаємодія між акторами, то 

процес їхнього взаємного сприйняття «заснований на ідеях акторів щодо 

природи та ролей Себе та Інших» [940, p. 249]. Здійснюється конструювання 
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певних соціальних образів, які наділяються відповідними якісними 

характеристиками. При цьому зростає роль суб’єктивного світосприйняття 

дослідника у побудові ним образної картини політики держав та 

міжнародних відносини у світі. 

У новому постмодерністському мейнстримі швидко виникли численні 

відгалуження. Попри значні досягнення критичної геополітики в царині 

дослідження геополітичного дискурсу у вигляді текстів, залишалася 

актуальною проблема об’єктивного пізнання політичних процесів у світі. 

С. Делбі зазначав, що «тексти – це лише тексти, а не дискурси, вбудовані в 

практику безпеки з усіма їхніми численними уявленнями про місця як про 

джерела загроз» [771, р. 282]. Наприкінці ХХ ст. у критичній геополітиці, як 

вважав К. Доддс, виокремилися такі основні напрями, як «практична», 

«формальна», «популярна» та «структурна» [776]. Виник попит на 

дослідження гендерних аспектів політичної діяльності в геопросторі, почала 

формуватися «феміністська» геополітика. Крім того, у критичній геополітиці 

виник напрям, пов’язаний з дослідженням ролі силового фактора в політиці 

акторів міжнародних відносин. Показово, що в рамках критичної геополітики 

виникла своя «ревізіоністська» течія – «критика критичної 

геополітики» [829]. Як вже зазначалося, для сучасної геополітики 

характерною є тенденція до активізації інтеграційних процесів. Як наслідок, 

можливе об’єднання різноманітних геополітичних течій у «складну 

міждисциплінарну геополітику, що представляє багатогранну картину 

впливу простору на політичні процеси» [482, с. 79]. Шляхом методологічного 

синтезу ревізіоністської та критичної геополітики пропонувалося утворити 

неокласичну геополітику [801]. Таким чином, постмодерністські 

(«критичні») зрушення в геополітичних студіях були обумовлені передусім 

теоретичною та методологічною кризою наукового пізнання геопросторових 

політичних процесів. Водночас набула подальшого розвитку тенденція до 
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інтеграції в геополітичних дослідженнях модернізованих традиційних 

напрямів і теоретико-методологічних надбань критичної геополітики. 

Доцільним є виокремлення «високої» та «низької» геополітики. 

«Високу» створюють державні діячі, дипломати, політики, тобто еліта. З 

ідеалізованого погляду, «висока» геополітика постає як «наукове знання, що 

формується в результаті синтезу теоретико-методологічних принципів 

сучасних соціальних наук у рамках дослідження просторових аспектів 

політичних взаємодій» [482, с. 76]. До «високої» геополітики також відносять 

офіційний політичний дискурс, що має геопросторовий зміст. А «низька» 

геополітика фактично постає в якості сукупності політичних міфів, норм, 

цінностей тощо, через які правлячі еліти намагаються маніпулювати 

суспільною свідомістю. Часто-густо це «буденні геополітичні уявлення, що 

відтворюють спрощені положення класичної парадигми» [482, с. 76]. Отже, 

дискурс «низької» геополітики, яку варто назвати популярною чи навіть 

пропагандистською, свідомо продукується державною владою чи іншими 

акторами для розповсюдження в суспільстві. Для «низької» геополітики 

притаманний редукціонізм – свідоме спрощення геополітичної картини світу 

з обмеженою кількістю геополітичних образів, проте чітких та емоційно 

забарвлених. Загалом геополітична картина світу постає як «цілісна система 

взаємопов’язаних політико-географічних образів усвідомлення просторово-

географічної реальності» [252, с. 346]. Наочним прикладом продукування 

державною владою спрощеної геополітичної картини світу, насиченої 

цілеспрямовано створеними геополітичними образами та міфами, постає 

сучасна «низька» геополітика в Росії. «Низька» геополітика періодично 

отримує імпульси «згори» – від «високої». У разі потреби стимулюється 

розповсюдження певних ідеологем, міфів, символів. У свою чергу, «висока» 

геополітика має враховувати для обґрунтування певних державних акцій 

існуючі в масовій свідомості «низькі» геополітичні уявлення. Вони обидві (і 
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«висока», і «низька») впливають на динамічні перетворення геополітичної 

ідентичності індивідів та соціальних груп. 

Ідеологічний аспект був і залишається притаманним геополітиці. Його 

абсолютизація завдала найбільшої шкоди її розвитку, призвівши до тривалої 

дискредитації в науковому середовищі. На думку В. Колосова, «геополітика 

– це не лише наукова дисципліна, а й частина ідеологічної доктрини, що є в 

явному чи неявному вигляді у будь-якої держави» [328, с. 87]. Пізнання 

ідеологічних засад політичної діяльності певного актора в тому чи іншому 

геопросторі постає одним із важливих завдань об’єктивного геополітичного 

дослідження. Офіційна ідеологія, з погляду Н. Комлєвої, є: «сукупністю 

ментальних цінностей, виробництво, збереження та поширення яких 

підтримується відповідними державними структурами» [333, с. 168]. За 

визначенням О. Малинової, ідеологія – це «сукупність колективно 

поділюваних уявлень щодо соціального порядку та стратегії його 

підтримки/змін, які лежать в основі легітимації та делегітимації владних 

рішень» [395, с. 113]. У принципі, ідеологія має виконувати функції ціннісно-

смислової підсистеми суспільства. Для ідеологічного виміру геополітики ще 

К. Гаусгофер застосовував назву «геоідеологія». У 1990-х рр. К. Плєшаковим 

геоідеологія трактувалася як «динамічна взаємодія геополітики з ідеологією, 

що носить універсальний характер» [521, с. 110]. Саме ідеологія великою 

мірою визначає базові нормативно-ціннісні засади та принципи геостратегії 

держави, а також впливає на вибір засобів її зовнішньої та внутрішньої 

геополітики. 

Дисертант є прихильником виділення концепту геополітичної ідеології. 

Вона визначається як цілісний ідейний комплекс, що обґрунтовує цілі та 

засоби політичного розвитку в геопросторі певного актора. Йдеться про 

ідеологічне обґрунтування досягнення ідеальної форми геополітичного 

розвитку передусім держави-нації, а також етнічної чи релігійної спільноти. 

Геополітична ідеологія спирається на існуючі геополітичні міфи, образи, 
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символи, що використовуються в якості ментальних підвалин влади актора 

над певним геопростором. У суспільній свідомості населення цілеспрямовано 

формуються потрібні еліті геополітичного актора (держави) уявлення, 

погляди, норми, цінності, які обґрунтовують певні напрями та засоби 

політичної діяльності в геопросторі. Таким чином, геополітична ідеологія 

фактично призначена для ідейного обґрунтування геополітики того чи 

іншого актора, передусім держави. Характерно, що геополітична ідеологія 

може обґрунтовуватися цінностями та нормами, що походять з різних 

ідеологічних течій. Кожна держава вирізняється власними особливостями 

геополітичної ідеології. В одній державі різні політичні сили можуть мати не 

лише відмінні, а й подібні геополітичні ідеології. Водночас буває, коли в 

декількох державах формуються схожі засади панівної геополітичної 

ідеології. Як приклад можна навести країни Балтії, де в 1990-х рр. 

різноманітні політичні сили були об’єднані спільною геополітичною 

ідеологією «повернення до Європи» (у практичній площині ця ідеологія 

обґрунтовувала необхідність приєднання до ЄС та НАТО). При порівнянні 

геополітичних ідеологій сучасних неоімперій спостерігається значна 

змістовна подібність. США з панівною ліберально-демократичною 

ідеологією, Китай зі специфічною версією комуністичної ідеології, Росія з її 

ідеологічною еклектикою, – кожна з них має власну неофіційну геополітичну 

ідеологію, що обґрунтовує необхідність формування на міжнародній арені 

підпорядкованої собі геопросторової політичної (та водночас економічної) 

системи з переважно непрямим контролем «центру» над рештою акторів. У 

дисертаційній роботі підлягає вивченню сучасна геополітична ідеологія РФ. 

Внутрішньо стійкими є держави, в яких сформовані достатньо міцні 

геополітичні ідеологічні засади організації та функціонування державної 

політичної системи. Навіть формально деідеологізована держава (в якій 

проголошено відсутність офіційної ідеології) все одно функціонує на певних 

ідеологічних засадах. На думку В. Колосова, доки не відбувся крах 



50 

основоположної ідеології, «пануюча у свідомості населення геополітична 

доктрина забезпечує цільність та збереження геополітичних суб’єктів – 

імперій, держав-націй» [327, с. 11]. Геополітичній ідеології належить роль 

консолідації всього суспільства задля досягнення головних стратегічних 

цілей розвитку держави, навіть її елементарного збереження. У сучасній 

демократичній державі геополітична ідеологія, крім привабливості для свого 

власного населення, має бути ще й легітимною в уявленнях еліт та соціумів 

переважної більшості держав світу, передусім демократичних. 

У прикладному напрямі «низької» геополітики головним об’єктом 

впливу є геополітична свідомість населення. Остання, за визначенням 

О. Дроздова, постає як «форма відображення подій та явищ “політичного 

світу” крізь призму “географічного світу” шляхом ототожнення певного 

географічного простору з конкретною політикою (соціально-політичними 

процесами), яка там здійснюється» [237, с. 115]. Геополітична свідомість 

тісно пов’язана з геополітичною ідеологією. Формування геополітичної 

свідомості відбувається під впливом історичної пам’яті, ідейних концептів, 

геополітичних образів, міфів, символів тощо. За допомогою ЗМІ правлячі 

еліти нав’язують населенню певні геополітичні погляди, прагнучи укорінити 

їх у суспільній свідомості. 

На сучасний світогляд населення суттєво впливає історико-політична 

«спадщина», визначена С. Коткіном та М. Бейссінджером як «тривалий та 

стійкий причинно-наслідковий зв’язок між інститутами та політичними 

курсами, що задає наступні практики чи переконання» [832, р. 7]. У цій 

«спадщині» зберігаються, часто в ідеалізованому вигляді, уявлення, образи, 

символи політичного минулого тієї або іншої спільноти. Характерною 

особливістю сучасного світогляду постає значна роль міфологічного 

мислення, яке може вважатися «чи не найважливішою і водночас найбільш 

тривожною особливістю сучасного політичного життя» [444, с. 153]. На 

думку Н. Шкурко, «політична міфологія виконує функцію моделювання 
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політичного простору та часу, визначаючи мотивацію, поведінку та динаміку 

політичного процесу» [722, с. 128]. У сучасних дослідженнях, з погляду 

Ю. Шайгородського, політичний міф часто розглядається «як результат 

інтелектуальної і громадської діяльності, як засіб політичних маніпуляцій, як 

спосіб осягнення політичного світу» [707, с. 33]. Політичні міфи можуть 

протягом тривалого часу існувати у суспільній свідомості, іноді 

відображаючи певні ідейні засади не лише нинішньої політичної системи, а й 

історичного минулого даного соціуму. За твердженням О. Малинової: «Міфи 

не лише репрезентують, але й пояснюють колективне минуле, сьогодення та 

майбутнє» [397, с. 16-17]. Водночас політичний міф «використовується для 

реалізації політичних цілей: боротьби за владу, легітимації влади, здійснення 

політичного панування» [689, с. 56-57]. Саме тому певні міфи 

цілеспрямовано продукуються політичними акторами. 

У кризові періоди розвитку тієї або іншої держави у широких народних 

мас часто виявляється схильність до ірраціональних поглядів на соціально-

політичний розвиток суспільства. Цим явищем з більшим чи меншим 

успіхом користуються політики, нав’язуючи суспільству вигідний для себе 

геополітичний дискурс, пропонуючи сукупність ідеологічно заряджених 

геополітичних міфів. Геополітичний міф доцільно розглядати як уявлення 

певної спільноти про той чи інший геопросторовий політичний об’єкт 

(процес, явище), що знаходить відображення у вигляді наративу, образу, 

символу. Один і той самий геополітичний міф може бути репрезентований 

декількома взаємопов’язаними образами та символами. Особливо поширені, 

наприклад, геополітичні міфи про споконвічні, але втрачені території, 

традиційного геополітичного супротивника, «законне» (чи навпаки) 

володіння певною державою тими чи іншими географічними об’єктами 

тощо. Штучно створені міфи мають бути узгоджені з традиційними 

геополітичними стереотипами, що існують у свідомості населення. Тоді 
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може спрацювати так званий «мультиплікаційний» ефект, і геополітичний 

міф матиме шанс надійно укорінитися в суспільній свідомості. 

Ініціатива конструювання геополітичних міфів найчастіше належить 

владній політичній верхівці. Провідну роль в укоріненні новостворених чи 

модернізованих геополітичних міфів у свідомості населення відіграють ЗМІ. 

Як наслідок, суспільству нав’язується сукупність примітивних міфів, що 

цілеспрямовано створені й репрезентують потрібні владі геополітичні 

уявлення. Тим самим влада може досягнути поставлених цілей – виправдати 

певний напрям своєї геополітики, мобілізувати суспільство, прискорити чи 

загальмувати якісь процеси в суспільно-політичному житті країни тощо. 

Поточне маніпулювання суспільною свідомістю є важливим завданням 

геополітичної міфотворчості. Проте головною метою постає створення 

загальної, бажано цілісної й, головне, спрощеної геополітичної картини світу 

(і своєї держави в ньому). У суспільстві геополітичні міфи відіграють як 

ідентифікаційну, так і мобілізаційну роль. Для мобілізації суспільства дуже 

корисними виявляються негативні міфи про «ворогів» (особливо 

«традиційних» чи навіть «споконвічних»). Такі міфи застосовуються для 

консолідації суспільства, наприклад, за умов суттєвого ускладнення 

зовнішньої чи внутрішньої геополітичної ситуації. Загалом влада прагне 

укорінити у свідомості суспільства «оновлену» геополітичну реальність з 

відповідними нормами, цінностями, символами, образами. 

Конструювання геополітичних образів здійснюється на певних 

ідеологічних засадах. Під геополітичними образами Д. Замятін розуміє 

«цілеспрямовані та чітко структуровані уявлення про географічний простір, 

які містять найбільш яскраві й такі, котрі запам’ятовуються, символи, знаки, 

образи та характеристики певних територій, країн, регіонів, що маркують їх з 

політичної точки зору» [260, с. 110]. Продукування геополітичних образів 

зветься «геополітичною імагінацією». На думку В. Колосова, «геополітичний 

простір не лише у свідомості пересічних громадян, а й професійних політиків 
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зазвичай складається зі сформованих колективним та індивідуальним 

досвідом символів та міфів» [326, с. 72], причому «географічні образи можна 

цілеспрямовано формувати та культивувати» [326, с. 72]. Окремі дослідники 

взагалі вважають образно-проектну діяльність головною функцією 

геополітики. З погляду Д. Замятіна, «геополітика є проектною діяльністю та 

моделюванням простих за структурою географічних образів, які зазвичай 

слугують базою для наукової, політичної, державної та суспільної 

діяльності» [257, с. 99]. Схожого із Д. Замятіним підходу до розуміння 

геополітики дотримувався В. Цимбурський, котрий вбачав у ній тип 

політичного проектування і наголошував на тому, що геополітика як 

«специфічна діяльність» щодо вироблення певних образів «імітує процес 

ухвалення політичних рішень, а іноді й прямо включається в цей 

процес» [693, с. 19]. Отже, прихильниками «імагінаційного» підходу 

головним змістом геополітики вважається цілеспрямоване конструювання 

певних образів. За висновком В. Бурлакова, «геополітика постає в якості 

діяльності з моделювання географічних та геополітичних образів ключових у 

політичному відношенні країн» [57, с. 117]. Геополітична імагінація має 

дуже важливе значення для теоретичної та прикладної геополітики. Проте 

зведення усієї геополітики лише до конструювання геополітичних образів є 

надмірним звуженням її сфери діяльності. 

Створений у результаті геополітичної імагінації образ слугує за основу 

для побудови відповідної геополітичної моделі. У принципі, такі моделі 

«можна використовувати як для пояснення процесів та явищ, що були в 

минулому, так і для створення імовірнісних прогнозів розвитку подій у 

майбутньому» [189, с. 14]. Моделювання геополітичних об’єктів та процесів 

вже стало досить затребуваним дослідницьким напрямом. Напрацьований, 

зокрема, досвід когнітивного моделювання [186]. При цьому досить часто 

здійснюється моделювання «суб’єктивних уявлень про нечітко визначені 

ситуації» [668, с. 71]. У такому разі геополітичні моделі постають, по суті, 
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«космогоніями», у створенні яких «велику роль відіграє ментальний 

фактор» [327, с. 94]. Простежується тісний зв’язок моделювання з 

геополітичною імагінацією та міфотворчістю (зв’язка «міф – образ –

 модель»). Побудовані дослідниками моделі реальних або потенціальних 

об’єктів чи процесів призначені для сприйняття політичними елітами та 

суспільством, ухвалення органами влади стратегічних рішень і вироблення 

стратегічних та оперативно-тактичних рекомендацій щодо політики в 

геопросторі. Геополітичні моделі об’єктів, явищ та процесів доцільно 

використовувати для розробки геополітичних проектів, що втілюються в 

практичній політичній діяльності. 

Геополітичний проект трактується як «стратегічний план дій, 

спрямованих на трансформацію структури тієї або іншої геопросторової 

політичної системи» [165, с. 96]. В окремих випадках навіть йдеться про 

цілеспрямоване формування нової геопросторової політичної системи, 

наприклад, нової держави. Дисертантом запропоновано виокремлення в 

геополітиці напряму, який охоплює створення геополітичних міфів, образів, 

моделей та розробку проектів, і дати йому назву – «конструктивістська 

геополітика». 

Розробка та втілення в життя геополітичних проектів може 

здійснюватися державами, міжнародними організаціями чи недержавними 

акторами. У широкому контексті в якості об’єктів геополітичного 

проектування постають регіони світу, окремі країни, а також 

внутрішньодержавні регіони. Геополітичні проекти «втілюються в життя як 

програми, концепції, плани тощо» [158]. Ті чи інші геополітичні проекти 

розробляються та втілюються актором (передусім державою) у внутрішньому 

чи зовнішньому (міжнародному) середовищі. Держави реалізують зовнішні 

геополітичні проекти з метою захисту власної безпеки, розширення сфери 

свого впливу чи досягнення спільних з іншими державами геостратегічних 

цілей. Геополітичні проекти могутніх держав можуть бути спрямовані, 
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наприклад, на забезпечення неформального зовнішнього управління 

«периферійними» геопросторовими політичними системами. Як правило, 

геополітичний проект зовнішнього актора націлений на трансформацію 

головних, передусім управлінських підсистем («структуроутворюючих 

сфер» [388, с. 95]) об’єкта впливу. За нинішніх умов зовнішнє управління 

найчастіше покликане слугувати лише головним стратегічним цілям актора-

проектанта і не має на меті забезпечення тотального контролю над об’єктом 

геополітичного проектування. При цьому зовнішній актор використовує 

можливість застосовувати для своїх цілей вже наявні на геоторії об’єкта 

проектування компоненти, і не лише політичні, а й природні, економічні, 

соціальні, культурні, етнічні та ін. 

Сучасні геополітичні проекти задля досягнення «синергетичного» 

ефекту передбачають цілеспрямований вплив не лише на політичну, а й 

соціальну, економічну, культурно-інформаційну підсистеми суспільства. Для 

реалізації комплексних інтересів актора геополітичне проектування досить 

часто сполучається з геоекономічним. У принципі, «геоекономічний проект 

передбачає перетворення геопросторової структури існуючої економічної 

системи чи створення нової» [164, с. 44]. Прикладами внутрішньодержавних 

геоекономічних проектів постають територіальні виробничі чи невиробничі 

комплекси (або вже частіше кластери), транспортні магістралі з їхньою 

інфраструктурою тощо. 

Поряд із розглянутими вище геополітичними та геоекономічними 

проектами, доцільно також виокремити стратегічні завдання розроблення та 

втілення геокультурних та інформаційних проектів. Геокультурні проекти на 

міжнародній арені часто відіграють допоміжну роль при реалізації 

геополітичних та геоекономічних проектів. Проекти в інформаційній сфері, 

що мають геополітичний зміст, передбачають забезпечення контролю над 

інформаційним простором певних країн чи регіонів. Можливе більш вузьке 

завдання інформаційного проекту, пов’язане з просуванням до 
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інформаційного простору певного об’єкта того чи іншого наративу чи 

конкретного геополітичного образу. Таким чином, геокультурні та 

інформаційні проекти зазвичай тісно пов’язані із реалізацією актором-

замовником певних геополітичних цілей. 

Дисертант дотримується підходу, згідно з яким поряд з науковою 

геополітикою (геополітологією) слід виділяти геополітику в прикладному 

розумінні. При цьому можна уникнути двозначності в трактуванні 

геополітики, тобто геополітологія є міждисциплінарним науковим напрямом 

(наукою у широкому сенсі), а прикладна геополітика є, по суті, просторовою 

політикою, вивчення якої належить до предмету геополітології. 

За поширеними серед науковців та політиків поглядами, прикладна 

(практична) геополітика розуміється як політична діяльність у геопросторі 

(на різних його ієрархічних рівнях) різноманітних геополітичних акторів. До 

останніх відносять насамперед держави, а також політичні партії, 

національно-визвольні рухи, етнічні та релігійні організації тощо. При цьому 

прикладну геополітику часто поділяють на зовнішню та внутрішню. Окремі 

вчені та політики ототожнюють прикладну зовнішню геополітику з 

геостратегією. Проте, попри наявність між ними тісних зв’язків, кожна все ж 

має своє власне поле діяльності. 

У літературі наводяться численні визначення прикладної геополітики, 

причому значна частина дослідників є прихильниками подвійного 

трактування геополітики – і як науки, і як політичної практики. 

М. Дністрянський вважає, що сучасна геополітика великою мірою постає як 

«практика політичної діяльності, яка безпосередньо спирається на 

географічні реалії і визначається поєднанням конкретних завдань, інтересів 

та геополітичної свідомості суб’єктів міжнародно-політичних 

відносин» [207, с. 163]. На думку І. Погорської, «геополітика відіграє роль не 

просто концептуального підходу до практичної реалізації інтересів, але й 

прикладного інструментарію» [527, с. 43]. З погляду І. Вєтринського, 
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практична геополітика – це «конкретна діяльність, спрямована на реалізацію 

відповідної (геополітичної) стратегії» [78, с. 7]. За В. Разуваєвим, геополітика 

в прикладному сенсі постає як «власне політика, що будується з урахуванням 

географічних факторів» [569, с. 37]. В. Карякін трактує її як «діяльність 

держав чи соціальних груп щодо насильницького чи мирного розв’язання 

конфліктів або протиріч» [309, с. 23]. Загалом у визначеннях прикладної 

геополітики зазвичай не спостерігаються принципові відмінності. 

І. Зеленьова, критично розглядаючи геополітику минулого, зазначала, що та 

«виступала своєрідною тактикою політичної боротьби держави за свої 

інтереси, нерідко дозволяючи дії, що суперечили загальнолюдській 

моралі» [271, с. 24]. Що стосується питання про співвідношення геополітики 

і загальнолюдської моралі, то для геополітики була і залишається 

притаманною неузгодженість з моральними нормами та цінностями – вона 

традиційно вирізняється своїм реалістичним (навіть цинічним) характером. 

У сучасній державі політика здійснює керівну роль щодо решти 

напрямів людської життєдіяльності. У принципі, прикладна геополітика має 

інтегрувати втілення політичних рішень держави щодо певних 

геопросторових об’єктів в економічній, культурній, інформаційній, 

екологічній та інших сферах. Тому доцільним є виділення, наприклад, 

військової, етнічної, культурної, інформаційної геополітики тощо. Найбільша 

увага приділяється зовнішній геополітиці держави – її просторовій 

політичній діяльності на міжнародній арені. Саме репрезентація зовнішньої 

політики як геополітики вважається окремими представниками критичної 

геополітики плідним та перспективним напрямом аналізу 

зовнішньополітичних проблем [877, p. 62]. Йдеться передусім про розробку 

та втілення конкретних зовнішньополітичних проектів та заходів. При цьому 

прикладні завдання, що постають перед геополітикою, безпосередньо 

пов’язані зі стратегією зовнішньої політики держави. На 

внутрішньодержавному рівні розробляється та втілюється внутрішня 
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геополітика як сукупність політичних заходів щодо регіонів та локальних 

територій, певних етнічних та релігійних спільнот тощо. По суті, «внутрішня 

геополітика має відігравати інтегруючу роль щодо економічного, 

культурного, етнічного, інформаційного та інших напрямів політики держави 

в її геопросторі» [125, с. 151]. Реалізація завдань внутрішньої геополітики 

потребує комплексного підходу із використанням знань та практичного 

досвіду щодо управління різними галузями суспільного життя держави. 

У сучасній зовнішній геополітиці знайшли використання засоби як 

«жорсткої сили» («hard power»), так і «м’якої сили» («soft power»). У 

класичній геополітиці основоположною була саме «жорстка сила». До 

традиційних «жорстких» силових засобів варто віднести такі, як, наприклад, 

дипломатичний тиск, ультиматуми, економічна блокада, воєнні інтервенції, 

здійснення прямого панельного чи точкового контролю тощо. У розумінні 

Дж. Ная, «жорстка сила» спирається на символи у вигляді грошей чи 

примусу силою [872]. Натомість «м’яка сила», на думку Дж. Ная, має містити 

«три головні складові: культуру держави, привабливу для інших своїми 

цінностями; політичну ідеологію та відповідні цінності; зовнішню політику – 

легітимну та морально авторитетну» [874, р. 11]. З погляду стратегічних 

інтересів США Дж. Наєм була також запропонована концепція «розумної 

сили» («smart power»), яка передбачає розвиток всеосяжної стратегії, 

ресурсної бази та інструментарію для досягнення американських цілей, – 

«вона ґрунтується як на м’якій, так і жорсткій силі» [871, p. 7]. Знайшла 

поширення ідеалізація засобів «м’якої сили» в зовнішній політиці держави. 

На практиці втілення «м’якої сили» зазвичай потребує великих витрат на 

допомогу партнерам, гуманітарні заходи, інформаційні кампанії тощо. 

Водночас нерідко виявляється, що під прикриттям «м’якої сили» ЦУР 

великих держав (формальні та неформальні) реалізовують свої власні 

інтереси. У сучасних дослідженнях знайшло застосування також поняття 

«мудра сила» («іntelligent рower») [428, с. 13]. І. Чихарев та О. Столєтов до 
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ресурсів «іntelligent рower» зараховують, зокрема, науково-дослідний та 

інноваційно-технологічний потенціал, інформаційно-інтелектуальну 

захищеність, дискурсивний вплив, глобальне проектування в міжнародно-

фінансовій сфері тощо [702, с. 38]. В іншому трактуванні «іntelligent рower» 

постає як поєднання «розумної сили» (у досить широкому діапазоні з 

переважно «м’якими» засобами) з використанням «жорсткої сили» 

(непрямим та обмеженим) [353, с. 144]. Загалом «розумна сила» в 

геополітиці держави постає як найбільш раціональне застосування наявних 

ресурсів для досягнення поставлених цілей, причому таким чином, щоб 

забезпечити якомога більшу відповідність нормам міжнародного права. 

Великого значення у наш час для досягнення цілей держави набуває 

інформаційна геополітика. За умов зовнішніх інформаційних та кіберзагроз 

для цілої низки держав світу актуалізувалося завдання захисту свого 

суверенітету за допомогою контролю за інформаційною сферою [526]. Саме 

інформаційна геополітика стає чи не найбільш поширеним напрямом 

сучасного експансіонізму на міжнародній арені. В інформаційних війнах 

дуже важливими вважаються «стратегічні комунікації», які мають на меті 

«підрив і делегітимізацію противника у спосіб набуття підтримки й визнання 

з боку місцевого населення, електорату своєї країни, міжнародної 

громадськості та усіх інших цільових груп» [291, с. 79]. 

У зв’язку з актуалізацією інформаційних війн К. Вокер та Дж. Людвіг 

запропонували концепт «гострої сили» («sharp рower») для кваліфікації 

свідомої дезінформаційної маніпулятивної політики, спрямованої на 

посилення свого впливу, яку здійснюють авторитарні Китай та Росія [936]. З 

погляду Дж. Ная, «гостра сила» – це «облудне використання інформації задля 

ворожих цілей є типом жорсткої сили» [872]. Розглянуті вище засоби 

доречніше кваліфікувати як маніпулятивно-інформаційні. Їхню сукупність 

А. Сапсай запропонував кваліфікувати в якості «брудної сили» [592]. Задля 

досягнення своїх цілей актор (держава) нерідко використовує щодо своїх 
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супротивників не лише дезінформативні, а й ще небезпечніші деструктивні 

засоби, що не відповідають моральним засадам сучасного демократичного 

суспільства. При цьому офіційно політика держави зазвичай обумовлюється 

«високими моральними принципами справедливості, захисту добра, прав і 

свобод людини тощо» [173, с. 35]. Але реальна геополітика держав світу 

ґрунтується, як правило, не на високих моральних нормах та принципах, а на 

забезпеченні інтересів правлячих політичних еліт. За сучасної міжнародної 

обстановки для досягнення своїх стратегічних цілей вони віддають перевагу 

втіленню таких геополітичних засобів, що зовні відповідають нормам 

міжнародного права. Водночас владні еліти здатні використовувати латентні 

«підривні» технології для послаблення супротивників і засоби «непрямого 

підкорення» для встановлення контролю над тими чи іншими зовнішніми 

об’єктами. 

У широкому сенсі практична геополітика може розглядатися як 

застосування актором певних геополітичних технологій на тих чи інших 

ділянках геопростору. О. Шараповим геополітичні технології трактуються як 

«комплексна система прямого чи опосередкованого використання 

різноманітних сил, засобів, методів, що застосовуються суб’єктами 

геополітичного процесу для здійснення контролю та управління 

геополітичним простором…» [714, с. 104]. Загалом під геополітичними 

технологіями доцільно розуміти сукупність практичних політичних засобів, 

що застосовуються для здобуття та/чи утримання прямого або непрямого 

контролю над певним геопростором. При цьому саме політичні засоби 

відіграють «керівну» роль при використанні решти – військових, 

економічних, культурних, інформаційних та ін. 

Серед геополітичних технологій агресивної держави дисертант виділяє 

геополітичну деструктуризацію як особливо загрозливу для безпеки країн-

об’єктів. По суті, вона передбачає кардинальну зміну геопросторової 

політичної структури об’єкта, що може бути здійснено шляхом встановлення 
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над ним тотального контролю, наприклад внаслідок дебеляції (завоювання). 

За сучасних умов найбільш доцільною для зовнішніх акторів є часткова 

деструктуризація певних геопросторових об’єктів (передусім держав) з 

метою їхнього послаблення («субмісії»). У разі, коли в якості об’єкта впливу 

постає об’єднання держав, деструктуризація передбачає зміни (порушення) 

функціональних взаємозв’язків між країнами-учасницями, їхню 

дезінтеграцію. Окрема країна як геопросторова система піддається частковій 

деструктуризації шляхом переформатування зв’язків між її підсистемами та 

компонентами, якісного перетворення окремих компонентів тощо. Дуже 

важливим напрямом деструктивних дій щодо певної держави постає 

деформація її структур управління. Дієвість технології геополітичної 

деструктуризації суттєво підвищується, коли цілеспрямовані деструктивні 

політичні акції поєднуються з аналогічними за змістом заходами в 

економічній, культурній та інформаційній сферах. У результаті, зовнішнім 

актором може бути досягнутий свого роду «синергетичний ефект» 

деструктуризації (повної або, найчастіше, часткової) об’єкта впливу. 

Для суверенітету багатьох держав світу дуже небезпечні здійснювані 

окремими могутніми державами «організаційні війни», які є, по суті, 

комплексними «підривними» геополітичними технологіями, націленими на 

деструкцію об’єкта впливу. Детальніше «організаційні війни» разом з 

технологіями «геополітики хаосу», а також «гібридними війнами» 

розглядаються в підрозділі 2.2. Загалом у своїй практичній геополітиці 

державна влада може вважати для себе прийнятним застосування дуже 

широкого діапазону засобів. Головне для влади – досягнення мети, і заради 

цього вона здатна поєднувати в тих чи інших ситуаціях різноманітні 

геополітичні засоби: від морально-психологічного впливу до воєнної 

операції. Але керівництву держави необхідно брати до уваги сприйняття її 

геополітики іншими державами, міжнародними інститутами та власним 

населенням. Загалом «ефективна» геополітика («effective geopolitics») 



62 

держави передбачає раціональне застосування різноманітних технологій, 

причому формальні «жорсткі» засоби мають бути виправдані в суспільній 

думці насамперед власної держави, а також максимально більшої кількості 

країн світу. 

Політика держави на міжнародній арені визначається передусім її 

«великою стратегією». В історичному минулому «велика стратегія» («grand 

strategy») держави розроблялася на основі її головних воєнних цілей. Саме 

війна вважалася найбільш дієвим засобом забезпечення існування та 

розвитку держави. Б. Ліддел Гарт вбачав призначення «великої стратегії» в 

тому, щоб «координувати та спрямовувати всі ресурси країни чи групи країн 

на досягнення політичної мети війни – мети, що визначається великою, або 

державною, політикою» [376, с. 335]. На думку Р. Арта, «велика стратегія» 

має поєднувати цілі зовнішньої політики держави та її військове 

позиціонування [750, р. 2]. П. Кеннеді пропонував консолідацію та 

застосування у «великій стратегії» держави усіх військових та невійськових 

компонентів її сили [830, р. 5]. З погляду дисертанта, найбільш доцільним є 

«комплексний (“інтегративний”) підхід до розробки “великої стратегії”, коли 

досягнення головних цілей держави передбачає ефективне поєднання 

політичних, економічних, культурних, військових та інших цілей (зрозуміло, 

з урахуванням ресурсних можливостей)» [143, р. 64]. У розумінні 

В. Крішнаппи, державна «велика стратегія» має містити декілька вимірів: 

«план дій», «візію», «парадигму», «загальну перспективу світогляду», 

«стратегічну культуру», «гармонізацію цілей політики та засобів їх 

досягнення», «патерн» [836, р. 115-119]. Дж. Коллінз пропонував виділення у 

складі стратегії декількох складових (або «сфер»): політичної, економічної, 

військової тощо [325, с. 39]. П. Циганковим стратегія держави трактується як 

«довгострокова лінія поведінки, що з’єднує науку та мистецтво в досягненні 

перспективної мети» [692, с. 268], причому вона повинна передбачати 

поєднання усіх наявних засобів «для забезпечення національних інтересів як 
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у мирний, так і воєнний час» [692, с. 270]. Саме на основі «великої стратегії» 

держави розробляються довгострокові стратегічні прогнози її розвитку. За 

визначенням Н. Ржевської, «стратегічний прогноз передбачає бажаний 

майбутній стан і містить перелік принципів і моделей поведінки, що 

сприятимуть його досягненню» [579]. У принципі, стратегічні прогнози 

мають розроблятися на основі максимального врахування об’єктивних 

факторів і передбачати різні варіанти розвитку самої держави, а також 

міжнародних відносин та поведінки впливових зовнішніх акторів. 

«Великі стратегії» держав на міжнародній арені розробляються та 

реалізуються в інтересах їхніх «центрів ухвалення рішень» (ЦУР). У світі 

функціонують перш за все формальні (державні) ЦУР, а також неформальні, 

у тому числі транснаціональні. Особливого значення транснаціональні ЦУР 

набули в сучасному глобалізованому світі, оскільки вони контролюють 

політичні, економічні, інформаційні мережі, що поширені в багатьох країнах 

та регіонах, і спроможні приховано здійснювати вплив на стратегію та 

політику численних держав [152, с. 6]. Виділяються «центри», які ухвалюють 

стратегічні рішення щодо формування та розвитку мереж (за визначенням 

М. Кастельса – «програмісти» [763, р. 776]), а також «центри управління» 

(«перемикачі» [763, р. 776]), що впливають на розвиток та взаємодію мереж, 

забезпечуючи загальне поточне управління ними. Неформальні («тіньові» 

або «латентні») ЦУР взаємодіють з формальними (наприклад, вищими 

органами державної влади) і спроможні впливати на державні рішення, 

зокрема в царині геополітики. За визначенням Т. Міллер, латентні структури 

– це «постійні, стійкі та непублічні утворення, які формуються з метою 

впливу на розробку та реалізацію політичних (державних) рішень і мають 

необхідні ресурси та можливості» [433, с. 23]. Об’єктивне дослідження 

неформальних ЦУР та їхньої латентної діяльності вкрай ускладнюється через 

брак достовірної інформації. 
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Стратегія держави знаходить відображення в «законодавчих актах, 

ухвалених у встановленому порядку концепціях, стратегіях, доктринах 

тощо» [164, с. 43]. Згідно з офіційними актами, державна стратегія на 

міжнародній арені, як правило, ґрунтується на сучасних міжнародно-

правових нормах і навіть загальнолюдських цінностях. 

Просторовий аспект державної стратегії досить часто розуміється як її 

геостратегія. У трактуванні геостратегії традиційним був так званий 

«мілітаристський» підхід, тобто основу державної геостратегії вбачали 

передусім в постановці та втіленні воєнних цілей та завдань. У численних 

працях геостратегія поставала як «галузь практичного застосування воєнної 

сили за просторовими показниками» [438, с. 88]. Прибічником воєнно-

політичної точки зору на сутність геостратегії є також О. Дугін, котрий 

розуміє під нею «воєнні аспекти геополітичного аналізу» [242, с. 902]. Сенс 

геостратегії може також вбачатися «у вивченні всього складу держави з 

воєнної точки зору під кутом ведення війни, оборонної чи наступальної» [65, 

с. 122]. Суто «мілітаристське» розуміння геостратегії вже не користується 

великим попитом, але врахування воєнних цілей при розробці та реалізації 

державної геостратегії було і залишається актуальним. 

Найбільш затребуваним виявився прикладний підхід до трактування 

сутності геостратегії. З погляду С. Мальченкова, геостратегія «орієнтована на 

вироблення практичних рекомендацій в області забезпечення національної 

безпеки та захисту національних інтересів» [398, с. 94]. За К. Сорокіним, 

вона «готує принципові рекомендації щодо лінії поведінки держави» [617, 

с. 49]. На думку В. Колосова, геостратегія означає вибір напрямів 

зовнішньополітичної діяльності [328, с. 87]. Вважається, що геостратегія 

держави має також враховувати її економічні цілі. Так, з погляду 

В. Дергачева, «геостратегія – сукупність напрямів зовнішньополітичної та 

зовнішньоекономічної діяльності держави на міжнародній арені» [203, 

с. 109]. Метою геостратегії могутніх держав на міжнародній арені може бути 
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«встановлення асиметричної економічної залежності» [811, р. 72] слабкіших 

від себе країн. Акцентується увага на спорідненості стратегічних політичних 

цілей держави з економічними. 

Серед дослідників поширене уявлення про геостратегію як прикладний 

вимір геополітики [78, c. 8; 318, с. 13; 419; 617, с. 49 та ін.]. Так, з погляду 

С. Кисліцина, прикладна геополітика визначає конкретну геостратегію, яка 

розробляє «принципові рекомендації щодо лінії поведінки держави чи 

політичних суб’єктів» [317, с. 103]. Під геостратегію також нерідко 

розуміють «використання сили держави для досягнення геополітичних 

цілей» [118, с. 9] або «обґрунтований геополітикою напрям діяльності держав 

на міжнародній арені» [653, c. 33]. Також «геостратегія виступає в якості 

фундаментальної основи зовнішньої політики, визначаючи її просторові 

пріоритети» [738, с. 75]. М. Лук’янович розуміє геостратегію як «науку та 

мистецтво досягнення геополітичних цілей та задач в просторовому та 

часовому вимірах» [385, c. 15]. З. Бжезінський розглядав її як «стратегічне 

управління геополітичними інтересами» [44, c. 12]. Геостратегія може також 

трактуватися досить широко як «синтез обґрунтованих геополітикою 

стратегічних цілей, принципів та напрямів зовнішньополітичної діяльності 

держави» [361, с. 22]. У сучасній геостратегії вже накопичений достатньо 

великий обсяг прикладних стратегічних розробок, і багато які з них 

виявилися корисними для забезпечення зовнішньополітичної діяльності 

держав світу. 

Геостратегію розглядають також з позицій комплексного підходу, 

враховуючи різноманітні складові державної політики. Зокрема, на думку 

Е. Долмана, геостратегія постає як «оцінка державою геопросторових основ 

могутності в планах або стратегіях забезпечення військової, економічної, 

дипломатичної та соціокультурної переваги» [777, р. 80]. Пропонується 

також «методологічний» підхід, відповідно до якого геостратегія трактується 

як доволі широкий метод пізнання сутності зовнішньої політики держави. З 
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погляду І. Зеленьової: «геостратегія – це інтегративний метод, що 

використовує просторовий підхід при аналізі політичних процесів на 

міждержавному рівні…» [271, с. 25]. На думку дисертанта, «зведення 

геостратегії до лише інтегративного методу суттєво звужує коло досліджень 

просторових аспектів стратегії держави на міжнародній арені» [143, с. 64]. 

Водночас розгляд геостратегії з позицій методологічного підходу до 

вивчення зовнішньої політики держав світу уявляється доцільним. 

Ґрунтуючись на своєму «образному» підході до трактування геополітики, 

В. Цимбурський розглядав геостратегію як «вміння перетворювати 

фундаментальні геополітичні картини світу в цілі та завдання конкретного 

гравця, забезпечені ресурсами та сценаріями» [693, с. 22]. Враховуючи 

теоретичне та прикладне значення такого підходу, у дисертаційній роботі 

береться до уваги проективно-конструктивістський погляд на геостратегію 

РФ на пострадянському просторі. На основі офіційно проголошуваної 

стратегії держави можна визначити її головні геопросторові аспекти. Але не 

менш важливо виявити основні ідейні та концептуальні засади, цілі та 

завдання геостратегії держави, що носить неформальний характер. Вона, як і 

прикладна геополітика, вирізняється своїм жорстким реалізмом. 

Геостратегію взагалі можна уявити в якості генеральної лінії діяльності 

актора в зовнішньому геопросторі. На думку дисертанта, геостратегія 

«передбачає визначення головних цілей, завдань та принципів зовнішньої 

політики держави, загальне планування її дій, розробку засобів та прийомів 

здійснення політики на міжнародній арені» [164, с. 43]. Негласно 

геостратегія держави розробляється та втілюється в життя у відповідності до 

геополітичних інтересів головного владного ЦУР (формального), а також, 

можливо, неформальних ЦУР. Свої власні інтереси головний владний ЦУР 

зазвичай ототожнює із загальнодержавними. 

Для визначення головних положень геостратегії особливого значення 

набуває раціональне стратегічне планування. У принципі, стратегічний план 
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«ґрунтується на чітких зафіксованих і перевірених тенденціях, і спрямований 

на конкретні завдання та чіткі моделі поведінки» [579]. У стратегічному 

плануванні держав нерідко виявляються численні недоліки, пов’язані з 

недостатньо ретельним аналізом об’єктивних факторів і визначенням 

закономірних тенденцій розвитку. Водночас у методології стратегічного 

планування дуже складно врахувати нелінійність та стохастичність сучасних 

процесів на міжнародній арені. До того ж в інтересах правлячих кіл до 

державних стратегічних планів можуть свідомо закладатися волюнтаристські 

положення. 

У широкому розумінні геостратегію можна вважати просторовим 

виміром реалізації державної «великої стратегії». Геостратегія держави має 

вміщувати низку стратегічних «галузевих» напрямів її політики на 

міжнародній арені. Особливо важливо, щоб ці напрями реалізовувалися 

взаємопов’язано, у комплексі. У такому разі існує можливість спрацювання 

свого роду «синергетичного ефекту», коли за рахунок цілеспрямованих та 

узгоджених дій у різних сферах у кінцевому підсумку досягається досить 

вагомий результат. Таким чином, геостратегія держави має носити 

комплексний характер. При цьому саме політична геостратегія (по суті, 

геополітична стратегія) покликана інтегрувати в єдиний комплекс інші 

стратегічні напрями зовнішньої політики держави – в економічній, 

військовій, культурній, інформаційній сферах. Тому державну політичну 

геостратегію держави дисертант вважає за доцільне кваліфікувати як 

геостратегію у вузькому розумінні [143, c. 65]. Вона має визначати головні 

цілі та завдання державної зовнішньополітичної діяльності на різних 

ієрархічних рівнях, а також основні напрями та засоби її реалізації. 

Традиційно геостратегія зводилася до визначення провідних напрямів 

зовнішньої політики держави, часто спрямованої на досягнення та/або 

збереження своєї влади (контролю) над зовнішніми геопросторовими 

об’єктами. При цьому держава нерідко вступала в конфронтацію з іншими 
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державами-суперниками, навіть вела воєнні дії. За сучасними уявленнями 

геостратегія держави має передбачати передусім націленість на мирну 

взаємодію з іншими акторами, хоча при цьому неофіційна мета може 

полягати в забезпеченні впливу на них (чи навіть контролю над ними). Таким 

чином, у генералізованому вигляді можна виділити геостратегії впливу (чи 

контролю), протиборства («конфронтації») та співпраці («кооперації»). 

Попри низку наочних прикладів конфронтації, у сучасному світі все ж 

переважає тенденція до подальшого розвитку мирного співробітництва між 

акторами міжнародних відносин. Відповідно, у геостратегії більшості держав 

превалюють цілі та завдання, що передбачають співпрацю з іншими 

акторами, а також забезпечення непрямого впливу на них. Водночас у 

геостратегії окремих держав проявляється націленість на конфронтацію з 

контрагентами й встановлення влади над зовнішніми об’єктами. У державній 

геостратегії нерідко спостерігається поєднання цілеспрямованості на 

співпрацю з одними акторами та конфронтацію – з іншими. При виникненні 

протиборства між державами в політичній сфері водночас можливе часткове 

збереження їхнього економічного співробітництва. Офіційно проголошувана 

державою політика рівноправної співпраці з тими чи іншими країнами може 

сполучатися в її реальній геостратегії з прихованим експансіонізмом. У разі 

поєднання в державній геостратегії цілей контролю, співпраці, конфронтації, 

її доцільно кваліфікувати як «комбіновану». 

Геостратегія держави визначає цілі її діяльності на міжнародній арені в 

політичній, а також військовій, економічній, культурній, інформаційній та 

інших сферах. Відповідно, у рамках геостратегії передусім виділяється 

політичний напрям, а разом з ним також військовий, економічний, 

культурний, інформаційний (чи культурно-інформаційний) напрями. За 

сучасних умов можна вже виокремлювати кібергеостратегію. Згідно зі своїми 

дослідницькими підходами, науковці та експерти виділяють різні напрями 

геостратегії та відповідні засоби їхньої реалізації. Наприклад, 
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С. Цибульським виокремлено такі засоби геостратегії: географічні, історичні, 

політичні, економічні, інформаційні, демографічні, етнічно-культурні, 

релігійні, воєнні [687, с. 124-126]. 

Розробка державної геостратегії значною мірою спирається на 

ідеологічні засади, зокрема геополітичну ідеологію. У свідомості панівної 

еліти існують певні геополітичні ідеологеми та образи, від яких великою 

мірою залежить ухвалення стратегічних рішень. Шляхом застосування 

засобів «низької» геополітики необхідний владі ідеологічний дискурс 

укорінюється у масовій свідомості населення. Як наслідок, цілеспрямовано 

насаджена геополітична ідеологія обґрунтовує (і водночас виправдовує) 

провідні цілі та напрями геостратегії, а також використання державою тих чи 

інших геополітичних засобів. 

Дуже вагомою у геостратегії держави залишається військова складова. 

По-перше, і нині для цілої низки достатньо потужних держав зовнішня 

експансія, підкріплена військовою силою, залишається невід’ємним 

атрибутом їхньої поведінки на міжнародній арені. В окремих ситуаціях вони 

виявляють спроможність для досягнення своїх стратегічних цілей вдаватися 

навіть до воєнних дій. По-друге, саме військовий потенціал держави має 

гарантувати надійний захист її національної безпеки. Але за нинішніх 

потенційних воєнних небезпек, більшість держав світу не володіють 

достатнім військовим потенціалом для захисту від них. По-третє, за сучасних 

умов надзвичайно важливого значення набуває стратегія, спрямована на 

співпрацю держав у військовій сфері задля спільного захисту своєї безпеки. 

При виробленні геостратегії держави велике значення приділяється також 

забезпеченню її геоекономічних інтересів, тісно пов’язаних із захистом 

безпеки (у широкому сенсі). Провідний (чи один з провідних) просторовий 

напрямок геостратегії актора (держави) на міжнародній арені зветься 

геостратегічним вектором. Фактично такі вектори постають в якості 

основоположних і зазвичай довгострокових засад геостратегії держави на 
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глобальному, регіональному та локальному рівнях і визначаються, виходячи 

з особливостей її геополітичного кодексу (коду). Під останнім розуміється 

сукупність обґрунтованих стратегічних постулатів, які певна держава 

формулює щодо інших акторів при виробленні своєї геостратегії та 

прикладної зовнішньої геополітики. 

Для розробки геостратегії важливе комплексне врахування факторів 

міжнародного середовища. Потрібний аналіз сприятливих та несприятливих 

рис «геополітичного положення держави у світі взагалі, у макрорегіоні, 

регіоні, субрегіоні…» [143, с. 65]. На сучасну геостратегію держави суттєво 

впливає її інтегральний геополітичний потенціал, компонентами якого є 

«парціальні потенціали» [114, с. 133]. Доцільно враховувати такі 

взаємопов’язані потенціали: «військовий, природно-ресурсний, економічний 

(фінансовий, промисловий, науково-технологічний, аграрний, 

комунікаційний), культурний, демографічний та ін.» [141, с. 22]. Правляча 

політична еліта зазвичай мотивує втілення певних вигідних для неї напрямів 

геостратегії потребами забезпечення національних інтересів, особливо 

захисту національної безпеки. Таким чином, геостратегія держави націлена, 

як правило, на реалізацію інтересів її правлячої еліти (з більшим чи меншим 

урахуванням потреб суспільства). Автор дисертації робить акцент на тому, 

що «справжня геостратегія держави може відрізнятися (й іноді суттєво) від 

тієї стратегії, яка формально задекларована в офіційних документах і 

проголошується для широкого загалу» [135, с. 55]. 

Сучасна державна геостратегія передбачає розроблення геополітичних 

проектів, які реалізуються на різних рівнях геопросторової політичної 

організації суспільства. Досить часто геостратегія держави спрямовується на 

втілення в життя взаємопов’язаних геополітичних та геоекономічних 

проектів у зовнішньому (міжнародному) середовищі. Геостратегічні цілі 

також охоплюють культурну та інформаційну сфери, визначаючи відповідні 

завдання та напрями державних дій. Таким чином, геостратегія держави 
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загалом повинна: мати комплексний характер; враховувати можливості 

використання свого інтегрального потенціалу; брати до уваги 

співвідношення сил у міжнародному порядку та геополітику інших акторів; 

бути спрямованою на максимальне забезпечення національних інтересів, 

захист національної безпеки; передбачати досягнення достатньо чітко 

визначених результатів тощо. 

Геопросторові рівні геостратегії держави визначаються на основі 

поставлених цілей та завдань, зумовлюються її неформальним статусом у 

світі й сучасними політичними та економічними інтересами, особливо 

потребами захисту безпеки. Також слід відзначити вплив ідеологічних засад 

та історичних традицій зовнішньої політики. Просторові амбіції держави, 

закладені в її геостратегію, мають ґрунтуватися на відповідному 

інтегральному потенціалі. За масштабом діяльності Ю. Тихонравов 

пропонував виокремлення трьох типів геостратегії: глобального, 

макрорегіонального та щодо окремих країн [653, с. 34]. На думку дисертанта, 

слід виділити «такі рівні геостратегії держав, відповідно до ієрархічної 

організації геопростору: світовий (глобальний); макрорегіональний; 

регіональний; субрегіональний (сусідський); стосовно окремих держав» [135, 

с. 56]. У разі, якщо геостратегія держави поширюється на два чи більше 

регіони, її доцільно кваліфікувати в якості трансрегіональної. Основні 

ієрархічні рівні геостратегії держав світу автором дисертації  розглянуто в його 

працях [135; 141; 146]. Щодо типології державних геостратегій, то, наприклад, 

К. Сорокін виділив три основні типи: експансіоністські, поступкові та 

позиційні [617, с. 52]. Він та багато інших вчених розглядають передусім 

типи «конфронтаційної» геостратегії. 

Дисертантом запропоновано типізацію «конфронтаційних» 

геостратегій держав світу з виділенням таких типів: «наступальної 

(“оффензивної”); оборонної (“дефензивної”); відступальної 

(“ретирадної”)» [143, р. 66]. Доцільним є також виокремлення маневреної 
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геостратегії в якості досить поширеного змішаного типу [143, р. 66]. До 

нинішнього геополітичного протистояння між Заходом та Росією, 

висловлювалися припущення щодо розвитку в міжнародних відносинах 

тенденції, згідно з якою «на зміну наступальним стратегіям приходять 

геостратегії стримування та співробітництва, а геостратегії суперництва 

поступаються місцем геостратегіям інтеграції» [286, с. 85]. Але реалії 

сучасного геополітичного протиборства на міжнародній провідних акторів 

свідчать про актуальність виділених вище типів «конфронтаційної» 

геостратегії. 

Наступальна геостратегія має на меті перш за все встановлення 

геополітичного контролю над зовнішніми географічними об’єктами [141, 

с. 24]. У сучасних дослідженнях набула вжитку категорія «геополітична 

експансія». Під нею часто розуміють «процес проникнення одних держав 

світу у геополітичний простір інших держав і закріплення в ньому» [315, 

с. 8]. Важливо, що експансія часто здійснюється без чітко вираженої 

конфронтації з іншими акторами. Геополітична експансія, у принципі, має 

містити сукупність взаємопов’язаних напрямів. Відповідно до конкретних 

сфер дії експансіоністської геостратегії дисертантом у 2007 р. було 

запропоновано виокремлення цілої низки її змістовних різновидів: 

політичної, воєнної, економічної, ідеологічної, цивілізаційної (релігійної, 

культурної, мовної, етнічної), демографічної, інформаційної та ін. [146, с. 64-

66]. Експансіоністська геостратегія, як правило, носить комплексний 

характер, коли ціла низка її видів цілеспрямовано та взаємопов’язано 

втілюється за допомогою відповідних засобів. У разі воєнної експансії решта 

видів відіграють допоміжні функції заради забезпечення успіху воєнних дій. 

Сучасний експансіонізм на міжнародній арені носить зазвичай мирний, 

переважно латентний характер і здійснюється засобами, які формально не 

суперечать нормам міжнародного права. Водночас спостерігаються випадки 

реалізації експансіоністської геостратегії з використанням суто воєнних 
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засобів, що може обґрунтовуватися потребами захисту міжнародної та 

національної безпеки чи прав людини. Актуальним завданням нині постає 

дослідження експансіоністських геостратегій окремих держав (наприклад, РФ), 

що реалізуються з використанням комплексних технологій «гібридних війн», 

які поєднують досить різноманітний арсенал геополітичних засобів. 

З погляду автора дисертації, «“дефензивна” геостратегія визначає такі 

цілі та напрями реалізації зовнішньої політики держави, що передбачають її 

захист від агресивних дій чи різноманітних форм експансії з боку інших 

держав чи блоків» [143, с. 66]. У принципі, оборонна геостратегія може 

носити активний чи пасивний характер і означає націленість на «збереження 

державою своїх позицій на міжнародній арені, забезпечення консервації 

“статус-кво” чи хоча б його основних параметрів» [141, с. 25]. 

«Стримувальна» геостратегія передбачає передусім активну оборону, 

втілення різноманітних варіантів дій, націлених на забезпечення ефективного 

захисту від зовнішньої експансії. Крім того, геостратегічне «стримування» 

може містити окремі акції, спрямовані, наприклад, на відновлення «статус-

кво» на тих ділянках геопростору, які стали об’єктами експансії. 

Виокремлюється такий специфічний різновид оборонної геостратегії, як 

автаркічна, націлена на «забезпечення недоторканості геополітичного та 

геоекономічного простору держави через максимальне обмеження контактів 

із зовнішнім середовищем» [141, с. 25]. 

Геостратегія держави може передбачати поєднання оборонних та 

наступальних геополітичних акцій на різних ділянках геопростору як щодо 

одного конкурента (супротивника), так і декількох. Така геостратегія 

диктується геополітичною доцільністю і кваліфікується в якості маневреної. 

Згідно з державними стратегічними планами оборонна, наступальна і навіть 

відступальна геополітика щодо одного супротивника чи декількох можуть 

(принаймні теоретично) чергуватися не лише в просторі, а і в часі. За 

сучасної геополітичної обстановки влада РФ намагається вдаватися в Східній 
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Європі саме до маневреної геостратегії, поєднуючи експансіоністські та 

оборонні акції. 

Відступальна геостратегія держави передбачає визначення таких цілей 

та напрямів її зовнішньої політики, що означають вимушені поступки і навіть 

втрату контролю над окремими ділянками геопростору. За К. Сорокіним, такі 

стратегії «допускають стиснення сфери геополітичного впливу і навіть 

скорочення фізичної території країни» [617, с. 52]. «Ретирадна» геостратегія 

може означати або вкрай необхідний вимушений «відступ» держави з 

основних сфер її впливу на міжнародній арені, або намагання хоча б частково 

зберегти свої позиції в певних країнах, або елементарне збереження 

державного суверенітету в умовах інтенсивної експансії з боку набагато 

сильнішої держави. Відступальна геостратегія держави зазвичай має 

передбачати на майбутнє заходи щодо покращення її геополітичного 

становища. Детальніше основні типи державних геостратегій дисертант 

розглянув у своїх працях [135; 141; 143; 146]. 

На основі узагальнення викладеного матеріалу можна зробити проміжні 

висновки. Загалом у державній геостратегії може проявлятися прагнення 

досягнути цілей як співпраці, так і суперництва (чи навіть протиборства) з 

іншими акторами. Таким чином, у «комбінованій» геостратегії цілі 

встановлення або збереження контролю реалізуються в сполученні з цілями 

співпраці та конфронтації, що передбачає втілення відповідних напрямів та 

засобів. Серед типів «конфронтаційної» геостратегії найбільш поширеними є 

наступальна, оборонна (зокрема, «активної оборони» та «стримувальна»), а 

також «гібридна» маневрена. Експансіоністська геостратегія часто здійснюється 

приховано з використанням «м’яких» технологій, що передбачають 

застосування політичних, економічних, інформаційних засобів, котрі зовні 

формально не суперечать нормам міжнародного права. Водночас 

експансіоністська геостратегія держави може реалізовуватися шляхом 

використання «жорстких» геополітичних засобів (навіть воєнних). 
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Геостратегія наймогутніших держав великою мірою впливає на 

формування та розвиток міжнародного порядку. У розумінні Дж. Айкенберрі, 

міжнародний порядок – це «базова згода між групою держав щодо ключових 

правил, принципів та інститутів» [815, p. 45]. З погляду О. Богатурова, 

міжнародний порядок визначається «взаємодією різнорідних факторів, 

найбільш важливу роль серед яких відіграє співвідношення сукупних 

потенціалів окремих гравців і побудована на ньому ієрархія…» [49, с. 6]. За 

таким підходом, міжнародний порядок залежить насамперед від силових 

потенціалів провідних акторів. О. Коппель та О. Пархомчук також вважають, 

що «порядок формується не всіма елементами міжнародної системи, а 

декількома найпотужнішими за сукупним потенціалом державами, або 

державою, яка досягла рівня гегемона» [344, с. 149]. С. Гоффманом було 

запропоновано виокремлення горизонтального, вертикального та 

функціонального вимірів міжнародного порядку [809, р. 675-680]. Усі ці 

виміри слугують відображенням реальних політичних процесів при 

формуванні міжнародних порядків у регіонах світу. 

До визначення поняття «світовий порядок» також існують різноманітні 

підходи. Наприклад, його трактують як «конвенціональну систему світового 

устрою, що визначає принциповий характер взаємодії між державами та 

недержавними акторами [249, c. 5]. На думку Н. Сироти, світовий порядок – 

це «сукупність принципів, норм та інститутів, що регулюють поведінку 

акторів світової політики (перш за все держав), забезпечують їхні основні 

потреби в безпечному існуванні та реалізації своїх інтересів, які дозволяють 

підтримувати стабільність міжнародної системи» [604, c. 180]. Провідні 

держави, як правило, мають власні уявлення щодо оптимального світового 

устрою і тому заінтересовані в «продавлюванні свого порядку» [708, с. 7]. 

Світовий порядок постає як «модель геополітичного устрою світу, певна 

система, елементами якої, крім держав, є міжурядові та неурядові 

міжнародні організації та інші геополітичні сили» [173, с. 34]. Загалом 
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світовий порядок доцільно трактувати як інституційну організацію взаємодії 

акторів на світовому рівні, а міжнародний порядок – як організацію взаємодії 

суверенних держав на певному геопросторовому рівні (зокрема, на 

глобальному). 

Для адекватної характеристики світового порядку особливо корисним є 

геополітичний підхід. Відповідно, актуальним завданням постає виявлення 

сутнісних характеристик геополітичного порядку на різних ієрархічних 

рівнях політичної організації геопростору. З погляду Дж. Егню та 

С. Корбріджа, геополітичний порядок означає «рутинні правила, інститути та 

стратегії, завдяки яким міжнародна політична економіка працює в різні 

історичні періоди» [744, p. 15]. Правила політичної поведінки акторів на 

міжнародній арені великою мірою диктуються економічними інтересами, але 

вони в цілій низці випадків відступають на задній план, коли мова заходить 

про інтереси захисту безпеки при взаємодії з іншими акторами. У результаті 

взаємодії на світовій арені наймогутніших держав формується певний 

геополітичний порядок. На думку К. Флінта та П. Тейлора, – це «стабільна 

модель світової політики, де домінує порядок денний, встановлений 

найбільшими державами» [786, p. 310]. Пропонується визначення 

геополітичного порядку як «співвідношення сил, розподілу сфер впливу та 

характеру взаємодії геополітичних акторів у певному геопросторі» [175, 

с. 56]. Крім світового, доцільно розглядати також регіональні геополітичні 

порядки. Крім того, всередині достатньо великої держави, в якій існує 

регіональна політична, економічна, культурна, етнічна чи релігійна 

диференціація, формується певний внутрішньодержавний геополітичний 

порядок. 

Геополітичне моделювання, зазвичай, спрямоване на відображення 

геополітичної структури об’єкта пізнання. Таким чином, моделювання 

геополітичного порядку можна вважати відображенням геополітичної 

структури світу, регіону чи держави як геопросторових політичних систем. 
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Така модель може дати адекватне уявлення про стан геополітичної системи 

та слугувати для визначення тенденцій її розвитку в майбутньому. З погляду 

І. Зеленьової, геополітична структура світу «відображає баланс 

співвідношення силових полів (політичних, економічних, військових, 

цивілізаційних, екологічних, культурних тощо)» [271, с. 38–39]. Проте 

дослідити співвідношення численних силових полів у світовому масштабі – 

завдання, для реалізації якого можливості політології та інших наук нині 

недостатні. Базова модель геополітичної структури світу може бути 

відображена у вигляді вищих рівнів («поверхів») просторової та 

функціональної структур світової геополітичної системи. 

Геополітичні моделі світу створюються, як правило, на основі 

виділення певної кількості полюсів. При цьому поняття «полюс» в 

політологічних та геополітичних студіях залишається досить дискусійним. 

Наприклад, полюсом вважається «точка концентрації та локалізації 

сили» [828, p. 12]. Е. Мансфілд віддавав перевагу не «полярності» а 

«концентрації», котра трактувалася ним як «1) кількість великих держав у 

глобальній системі; 2) відносна нерівність можливостей між основними 

силами» [854, р. 111]. Поняття «центр» використовується для позначення 

«досить сильного актора міжнародних відносин, здатного організувати 

функціональну взаємодію з низкою інших геопросторових акторів і керувати 

нею» [133, с. 336]. Світ був і залишається поліцентричним, у ньому 

відбуваються складні процеси взаємодій (мирних чи конфліктних) між 

центрами, що різняться між собою за рівнем могутності. Становлення 

полюса світового рівня є дуже неординарним явищем. Дисертант вважає, що 

для нього «мають бути притаманними такі риси: сукупна міць, порівнянна з 

іншими найсильнішими акторами, яка надає досить широкі можливості для 

впливу на світові процеси; незалежна владна еліта, що володіє політичною 

волею діяти на світову політику і має придатні для цього інститути; 

проведення цілком самостійної та ефективної геополітики, що забезпечує 
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розширення та/або збереження значних сфер впливу в багатьох регіонах 

світу; зосередження в руках владної еліти (ЦУР) неформальної влади над 

численними міжнародними акторами, її здатність значною мірою 

контролювати світові процеси» [133, с. 336-337]. У принципі, можливе також 

виокремлення регіональних полюсів і навіть локальних [301, с. 15]. 

Полюс має змогу відігравати ключову роль (чи одну з ключових ролей) 

у геополітичному порядку у світі. Геополітична роль актора являє собою 

певний «набір політичних функцій, які він виконує в межах того чи іншого 

географічного простору» [132, с. 113]. Виявлення ролей акторів у 

геополітичному порядку є важливим завданням образного геополітичного 

моделювання. Формальні державні ЦУР, неофіційно співпрацюючи з 

неформальними, розробляють геостратегію і «вписують» до неї певну 

геополітичну роль держави з можливими сценаріями для різних рівнів 

геопросторової організації світу. До розроблених згідно з головною роллю 

варіантів поведінки держави можуть вноситися поточні зміни, але сутність 

ролі актора протягом певного періоду все ж зберігається. Якість здійснення 

державою своїх геополітичних функцій (тобто виконання ролі) задержить від 

низки об’єктивних та суб’єктивних факторів. Зміст геополітичної ролі з 

часом може змінитися, однак актор зазвичай прагне грати найбільш 

«позитивну» (хоч би зовні) роль. Вдале виконання геополітичної ролі 

потрібне державному керівництву для збереження авторитету та влади у 

власній країні й підтримання на достойному рівні статусу держави на 

світовій арені. 

Аналіз літератури дає підстави констатувати, що сутність лідерства в 

міжнародних відносинах була і залишається предметом дискусій. Загалом 

вважається, що «лідерство є процесом, за допомогою якого людина впливає 

на групу осіб для досягнення спільної мети» [870, р. 6]. У широкому 

контексті лідерство на міжнародній арені має виступати в якості легітимного 

механізму регулювання відносин між акторами, заснованого на нормах 
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міжнародного права. В ідеалі, лідерство можна трактувати як таку систему 

організації влади в міжнародних відносинах, коли певна сукупність акторів 

добровільно надає одному з них право на здійснення тих чи інших 

повноважень від імені їх усіх. Вони «слідують за ним, висловлюючи згоду з 

проголошуваними цілями та завданнями, а також методами їхнього 

здійснення, допомагають йому» [708, с. 10]. Отже, актори із зазначеної 

сукупності добровільно сприймають запропоновані лідером інституційні 

засади співпраці та його керівництво при спільному здійсненні 

зовнішньополітичних заходів. Лідер, як правило, володіє найбільшим 

потенціалом та достатньо високим авторитетом і застосовує у своїй політиці 

переважно інструментарій «м’якої сили». Такий демократичний лідер має 

здійснювати політику, що відповідає існуючим міжнародно-правовим 

нормам. Водночас, згідно з підходом Дж. Айкенберрі, «лідерство – це 

використання сили» і означає «здатність одного актора прямо або 

опосередковано формувати інтереси та впливати на дії іншого» [817, р. 388]. 

Лідер здатний запроваджувати для інших акторів свої власні «правила гри», 

просувати потрібні йому рішення, здійснювати своє недемократичне 

лідерство навіть із застосуванням загрози силою. 

Гегемонія на міжнародному рівні може виникати в тому разі, коли 

«одна держава досить потужна, щоб підтримувати основні правила 

регулювання міждержавних відносин, і готова до цього» [831, р. 44]. При 

цьому на численних прикладах підтверджується положення, що «гегемонія 

найчастіше є примусовою і ґрунтується на використанні сили» [838, р. 469]. 

Гегемонія могутньої держави може полягати у встановленні та підтриманні 

свого політичного, економічного, культурного впливу на інші країни. Певні 

позитивні риси має модель «відкритої гегемонії», яка «більш доброзичлива та 

прийнятна для підлеглих держав, оскільки влада гегемона стримується 

правилами та інститутами» [816, р. 197]. Згідно з теорією «гегемоністської 

стабільності», держава-гегемон формує міжнародний режим, вигідний 
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передусім для себе, «але її менш впливові партнери виграють від стабільності 

ще більше» [551, с. 208]. При цьому на підставі забезпечення «спільного 

блага» гегемоністська держава виправдовує свій експансіонізм на 

міжнародній арені. Теорію «гегемоністської стабільності», з погляду 

О. Потєхіна, «слід кваліфікувати як концепцію тимчасової стабілізації 

міжнародної системи – доки в гегемона вистачає на це ресурсів» [551, с. 208]. 

«Доброзичлива» та «ліберальна» гегемонія надає слабким акторам 

гарантії захисту їхньої безпеки з боку провідної держави-гегемона 

(принаймні теоретично) і може бути для них економічно вигідною. А 

гегемон, в обмін на політичну лояльність залежних від нього країн, не 

втручається до їхніх внутрішніх справ і бере до уваги їхні інтереси. Так звана 

«спільна» гегемонія означає, по суті, «м’яке правління завдяки угодам про 

співпрацю на основі довгострокової стратегії» [882, р. 683]. Досить 

життєздатною вважається така гегемоністська система, яка зможе «спиратися 

на тонкий баланс між примусом і консенсусом, між здійсненням прямої та 

непрямої влади гегемоністською державою і забезпеченням ступеня поваги 

інтересів слабких держав» [814, р. 29]. На регіональному рівні низкою 

позитивних якостей вирізняється «консенсусна» гегемонія, що ґрунтується 

на «впливі шляхом поширення ідей», і за якої «регіональна держава веде 

систему держав у заданому напрямі з метою досягнення спільної мети» [761, 

р. 73]. На початку ХХІ ст. прогресивним процесом вважалося формування 

системи «інституційної» гегемонії, що ґрунтується на самоорганізації 

завдяки розвитку міжнародної співпраці [643, с. 89]. Отже, в численних 

моделях гегемоністської системи представлені різні варіанти досягнення 

більш-менш прийнятного балансу інтересів як могутніх держав-гегемонів, 

так і слабких країн. 

Лідерство або гегемонія могутньої держави в міжнародному 

геополітичному порядку можуть мати схожі прояви. Наприклад, з погляду 

Дж. Аррігі та Б. Сілвера, гегемонія постає у вигляді «системного лідерства», 
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за якого «переважаюча група виражає спільні інтереси учасників 

системи» [749, р. 26]. Концепція «гегемоністського лідерства» слугувала для 

обґрунтування експансіоністської політики держав-лідерів [941, р. 233]. З 

погляду дисертанта, «гегемонію й лідерство варто розрізняти на підставі 

критерію використання силових засобів, прийнятного в окремих випадках 

саме для гегемонії» [132, с. 115]. При аналізі міжнародних відносин на 

регіональному рівні доцільне виявлення реального або потенційного 

регіонального лідера (чи гегемона). Якщо особливо могутній лідер (чи 

гегемон) здійснює свій вплив на країни з різних регіонів, то «у такому разі 

він постає в якості трансрегіонального лідера (або гегемона)» [793, с. 42]. На 

різних ієрархічних рівнях геопросторової організації світу амбіції якоїсь 

держави відігравати роль лідера (чи гегемона) зазвичай наражаються на 

спротив держав-конкурентів. 

У багатьох наукових розвідках поняття імперії та гегемонії іноді 

вживаються як тотожні. Проте дисертант вважає, що «гегемонія відрізняється 

від імперії тим, не передбачає систематичного застосування силового 

примусу щодо підконтрольних країн» [132, с. 116]. За визначенням M. Дoйла, 

імперія – «це система взаємодії між політичними спільнотами, коли одна з 

них (домінуюча метрополія) здійснює політичний контроль над зовнішньою 

та внутрішньою політикою (фактично суверенітетом) іншої політичної 

спільноти – периферії» [778, р. 45.]. Імперські стосунки у форматі «центр-

периферія» традиційно трактуються як «вертикальні» [789, p. 83], а 

відносини між окремими «периферіями» в межах однієї імперської системи – 

як «горизонтальні». Для імперської геопросторової системи притаманне 

переважання «вертикальних» зв’язків над «горизонтальними». У зв’язку з 

цим О. Мотиль схарактеризував імперію «як ієрархічно побудовану 

політичну систему, що має втулкоподібну будову – як колесо без обода, – в 

якій центральні еліта і влада домінують над периферійними елітами і 

спільнотами» [445, с. 19]. На думку Г. Лундестадта, «імперія означає 
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ієрархічну систему політичних відносин, за яких одна держава є значно 

сильнішою за будь-яку іншу» [849, р. 37.]. У трактуванні Р. Суні, імперія 

постає як «особлива форма панування чи контролю між двома окремими 

утвореннями, що вступають між собою в ієрархічні, нерівні 

взаємовідносини» [632]. І. Вєтринський визначив імперію як «специфічну 

політичну систему, яка спирається на відповідну ідеологію та 

характеризується силовим (на базі військового потенціалу) домінуванням 

центру над периферією, а також прагне до глобального поширення з метою 

забезпечення власної абсолютної безпеки» [79, с. 6]. 

Імперські відносини між акторами означають, як правило, ті чи інші 

форми домінування одного з них. На думку М. Дойла, «імперське 

домінування ˂…˃ є необхідним результатом відносин між могутніми і 

слабкими державами» [778, р. 28]. У минулому імперські політії у взаємодії 

із зовнішніми акторами могли виступати в якості лідерів, але, все ж таки, 

набагато частіше прагнули встановити над ними свою гегемонію (у тій чи 

іншій формі). А власне імперські відносини передбачали організовану 

систему безпосереднього домінування «центру» над його «периферіями». 

Отже, ще в класичну добу імперська держава у відносинах із зовнішніми 

акторами могла відігравати геополітичну роль як лідера, так і гегемона, проте 

провідною була суто імперська роль домінування над своїми «периферіями»,  

що найбільш рельєфно відображував принцип «розділяй і володарюй». 

Сучасні могутні держави на офіційному рівні зазвичай категорично 

заперечують свої імперські амбіції й маскують здійснення відповідної 

геополітики цілком респектабельними мотиваціями. 

Згідно із неоімперською концепцією, у сучасному світі існують такі 

політії, як неоімперії, що відрізняються від класичних імперій насамперед 

своїм неформальним характером. А. Вендт та Д. Фрідгайм трактували 

неформальні імперії як «структури транснаціональної політичної влади, які 

поєднують егалітарний принцип юридичного суверенітету з ієрархічним 
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принципом фактичного контролю» [939, р. 695]. Вони охоплюють території, 

котрі є офіційно незалежними, але їхня економіка, комунікаційні системи і 

часто політика та суспільне життя пов’язані з імперською владою [943, 

р. 822]. Неоімперію можна уявити як «транснаціональну політію, де центр 

здійснює переважно неформальний контроль над іншими акторами, 

забезпечуючи певний міжнародний порядок» [133, с. 116].  

На думку дисертанта, «концепт неоімперії поєднує істотні риси 

лідерства, гегемонії та імперії» [793, с. 43]. Об’єднання країн до 

неоімперської політії забезпечується передусім спільними ідейними та 

культурно-цивілізаційними підвалинами. Ефективними механізмами 

функціонування неоімперської геопросторової системи постають економічна 

та політична співпраця між країнами-учасницями під егідою «центру». 

Спільний захист безпеки під керівництвом могутнього «центру» є особливо 

дієвим стимулом для участі слабких держав у неоімперському утворенні. 

«Центр» постає безумовним лідером для решти країн, що належать до 

неоімперського геопросторового утворення, – їх іменують «союзниками» або 

«партнерами». Неформальний контроль «центру» над іншими державами на 

засадах лідерства означає, як правило, невтручання до їхніх внутрішніх 

справ. Гегемонія «центру» в межах неоімперської структури здійснюється, як 

правило, на неформальних засадах та з використанням інструментарію 

«м’якої сили», і лише в рідкісних випадках можливе застосування засобів 

«жорсткого» примусу. Такі дії зазвичай офіційно обґрунтовуються, 

наприклад, необхідністю або захисту безпеки за умов наявності потенційних 

загроз, або забезпечення екзистенціальних інтересів. У рідкісних випадках, 

коли постають явні загрози для безпеки «центру» чи його «союзників», 

вважається за можливе застосування навіть воєнних засобів для здобуття та 

утримання прямого геополітичного контролю над певними зовнішніми 

геопросторовими об’єктами. Така, по суті, імперська геополітика знаходить 

офіційне виправдання в публічному дискурсі «центру» та його «союзників». 
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Таким чином, неоімперський «центр» виявляє здатність до виконання ролей 

лідера, гегемона і навіть (зазвичай приховано) імперії. За умов зростання 

нестабільності у світі неоімперія може поставати для слабких країн гарантом 

миру, безпеки та порядку, оскільки: «Імперія в своєму ідеальному образі – 

впорядкований простір закону і справедливості, соціальний космос, що 

виникає в протилежність хаосу, беззаконню та свавіллю» [311, с. 280]. 

Для неоімперської геостратегії характерна передусім націленість на 

забезпечення лідерства чи гегемонії (неформальної влади) щодо країн та 

регіонів світу. Для традиційних імперій була притаманна переважно 

наступальна геостратегія, і здобуття влади над іншими країнами шляхом 

територіальної експансії [150, с. 27]. Неоімперська геостратегія є зазвичай 

«комбінованою» – перевага віддається співпраці, а також прихованому 

експансіонізму, націленому на встановлення непрямого контролю над 

певними об’єктами. Неоімперії нерідко вдаються до маневреної геостратегії, 

що передбачає оперативно-тактичну гнучкість у застосуванні наступальних і 

оборонних заходів. Для неоімперської геостратегії, як правило, притаманний 

комплексний характер, вона поєднує такі взаємопов’язані напрями: 

політичний, військовий (і навіть воєнний), економічний, культурний та 

інформаційний. При цьому «неоімперії віддають перевагу застосуванню у 

міжнародних відносинах “м’якої сили”, стимулюванню зовнішніх партнерів 

до добровільного співробітництва, прийняття ними нав’язаних “правил 

гри”» [154, с. 18]. Водночас заради досягнення своїх цілей неоімперії в разі 

потреби вдаються і до традиційних засобів «жорсткої сили»: дипломатичного 

тиску, шантажу, економічних санкцій і навіть воєнних дій. Взагалі 

геостратегія неоімперій, як правило, передбачає проведення «ефективної» 

геополітики, що означає раціональне застосування різноманітних «м’яких» та 

«жорстких» засобів. 

На світовому рівні «центр» неоімперії прагне відігравати якомога 

важливішу роль у формуванні геополітичного порядку задля забезпечення 
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своїх політичних, економічних та інших інтересів. При взаємодії «центру» з 

іншими потужними акторами між ними можливе укладання геополітичних 

компромісів. Тобто йдеться про «досягнення між акторами угод з приводу 

правил та порядку взаємодії в певному геопросторі, а також розподілу між 

ними сфер контролю (чи впливу)» [157]. Таким чином, у відносинах з 

іншими могутніми державами неоімперський «центр» прагне до 

максимально захистити свої інтереси. У разі співпраці з ними «центр», за 

наявності потужного потенціалу, може навіть прагнути до лідерської ролі. У 

відносинах із слабкішими країнами «центр» здатний втілювати геостратегію, 

націлену на встановлення не лише лідерства, а і латентної гегемонії, 

практично перетворення їх на своїх сателітів. За класичною схемою, 

«взаємини між центром і країнами-сателітами можуть бути описані 

геополітичної моделлю “патрон – клієнти”» [132, с. 117]. Щодо своїх 

супротивників «центр» може застосовувати інструментарій «жорсткої сили», 

зокрема, відповідні політичні та економічні засоби. Формальне використання 

воєнної сили проти суверенної держави повинно мати легітимне 

виправдання, наприклад, захист миру та безпеці у світі чи прав людини. Таке 

офіційне обґрунтування поширюється у світі для сприйняття усім людством. 

На думку дисертанта, «могутній центр для досягнення та утримання 

неофіційного геополітичного статусу полюса потребує неформальної 

неоімперської геопросторової системи» [133, с. 337]. 

Реалізація цілей неоімперської геостратегії щодо забезпечення 

лідерства або гегемонії щодо тих чи інших країн може зазнати невдачі через 

дію низки зовнішніх або внутрішніх факторів. Особливо проблемними для 

сучасних неоімперій є випадки, коли вона, прагнучи встановити прямий 

контроль над певним об’єктом або приєднати його до власної геополітичної 

системи (суто імперський вимір геостратегії), застосовує воєнну силу, 

перемагає супротивника, але зрештою потрапляє в кризову ситуацію, так і не 

досягнувши стратегічної мети, наприклад, у сфері безпеки. Демократична за 



86 

формою неоімперія ризикує опинитися в ситуації геостратегічної кризи тоді, 

коли, досягнувши воєнних цілей, вона не може забезпечити довготривалий 

сталий контроль над окупованою країною. Запровадження ззовні інститутів 

управління країною (навіть демократичних), як правило, викликає спротив 

місцевого суспільного середовища, а також вступає в протиріччя з 

імперським контролем, встановленим неоімперією. Виграш можуть отримати 

окремі ЦУР неоімперії та пов’язані з ними корпорації, досягнувши власних 

політичних та економічних цілей. Переможений внаслідок воєнних дій 

супротивник може виявитися здатним здійснювати «гібридний» опір 

протягом тривалого часу. Наприклад, у становищі геостратегічної кризи 

опинилися США та її союзники в Афганістані. Напівдемократична (чи 

недемократична) неоімперія здатна завоювати іншу країну та встановити над 

нею «ефективний» контроль, проте в сучасному світі на державу-агресора за 

такі дії (навіть «гібридні») очікують протидії та санкції з боку багатьох 

держав, які не вважають за прийнятне порушення суверенітету та 

територіальної цілісності країни – об’єкта експансії. Прикладом є сучасна 

геостратегічна криза Росії, в якій вона опинилася через анексію Криму та 

підтримку конфлікту на Сході України. Із ситуації геостратегічної кризи 

неоімперія прагне знайти вихід з найменшими репутаційними збитками, 

геоекономічними та геополітичними втратами. 

У сучасному світі тривають процеси поляризації, зумовлені 

політичними, цивілізаційними, військовими, економічними та іншими 

факторами. Найбільш поширені моделі геополітичного порядку у світі: 

«однополярна (монополярна); біполярна, багатополярна 

(мультиполярна)» [135, с. 78]. Однополярність, у принципі, означає 

домінування у світі однієї наддержави-полюса, і «жодна інша держава не має 

достатньої сили, щоб її врівноважити» [881, p. 11]. При цьому «наддержава 

володіє чималими можливостями, щоб запобігти формуванню переважаючої 

та урівноважуючої коаліції, спрямованої проти неї» [845, p. 5]. Така модель 
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світового порядку може навіть вважатися найбільш придатною для 

забезпечення миру, оскільки гегемонія одного могутнього полюса мінімізує 

боротьбу за безпеку та престиж між великими державами [944, р. 23]. 

Водночас єдиний полюс увесь час має вживати заходів щодо запобігання 

формуванню проти нього коаліцій «ревізіоністських» держав. Ще в добу 

«холодної війни» К. Волтц висловлював припущення, що однополярність 

неминуче призводить до анархії, оскільки жодна наддержава не може 

контролювати глобальне гетерогенне міжнародне середовище [937, р. 887]. І 

в ХХІ ст. знаходять наукові обґрунтування уявлення, що при однополярній 

системі існує свого роду анархія, причиною якої є «неповна силова перевага 

уніполя» [863, p. 13]. У принципі, окрема наддержава (полюс) спроможна 

тимчасово сконцентрувати у своїх руках такий потенціал силових ресурсів, 

що значно перевищує потенціали будь-яких конкурентів та їхніх вірогідних 

коаліцій. Якщо цей полюс ще й має політичну волю досягнути світового 

домінування, тоді, теоретично, можливе становлення однополярного 

порядку. Після закінчення «холодної війни» Ч. Краутгаммер спрогнозував 

тимчасову (на 30-40 р.) однополярну модель на чолі зі США, а згодом 

констатував, що «однополярний момент став однополярною епохою» [835, 

р. 17]. А. Страус у своїй моделі «уніполя» також передбачав світове 

домінування США (разом із союзниками) [631, c. 27]. На рубежі ХХ-ХХІ ст. 

роль США у світі суттєво посилилася, зокрема внаслідок її політики 

«імперіалістичної однополярності» [911, p. 349]. Але під дією зовнішніх та 

внутрішніх чинників постала потреба в лібералізації американської 

неоімперської однополярності. Саме в першому десятилітті ХХІ ст. здобули 

авторитет концепції «м’якої сили» та «розумної сили» [873; 874]. Р. Пайп 

стверджував, що «однополярний світ – це все ж баланс системи влади, але не 

гегемоністський» [881, p. 11]. Загалом у західному політичному та науковому 

дискурсі концепт «однополярності» нині розглядається переважно з 

критичних позицій. 
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Біполярна модель світового порядку передбачає наявність двох 

полюсів, взаємодія між якими (мирна чи конфронтаційна) визначає 

глобальний перебіг політичних процесів. Показово, що за умов взаємного 

«стримування» двох полюсів можливе забезпечення у світі загальної 

стабільності. Водночас залишається небезпека виникнення окремих воєнних 

конфліктів на «периферії». Коли дві наддержави, володіючи загалом 

сумірними потенціалами, здатні забезпечувати стабільність очолюваних 

ними союзів і контролювати основні сфери впливу, утворюється свого роду 

рівновага, котра гарантує відносну стійкість біполярної системи. Водночас 

загострення конфронтації між полюсами може потенційно призвести до 

глобальної геополітичної кризи і навіть світової війни. Біполярна модель, як 

правило, не враховує наявності окремих центрів, недостатньо сильних, щоб 

поодинці повноцінно простояти якомусь з полюсів, але здатних на реалізацію 

власної геостратегії й на створення коаліційних об’єднань. 

Модель багатополярного порядку, у принципі, означає наявність у світі 

декількох полюсів, які неминуче конкуруватимуть між собою за сфери 

політичного та економічного впливу. Нерівномірність розвитку полюсів 

підвищуватиме вірогідність виникнення конфліктів між ними. З погляду 

Б. Вомака, міжнародна система трансформується в напрямі 

«багатовузлової» [945]. Проекти системи «збалансованої багатополярності» 

передбачають, наприклад, створення у світі свого роду «концерту держав» 

(як у Віденську епоху), причому «великі держави повинні виконувати 

функцію підтримання миру, розділяючи відповідальність за мир, стабільність 

та безпеку всієї світової системи, а не лише своєї власної території та 

прилеглих держав» [343, c. 77]. Баланс сил у «Європейському концерті» 

XIX ст. зберігався значною мірою завдяки його «гнучкості» [348]. А за умов 

сучасного «гібридного» світового порядку баланс сил дуже важко 

забезпечити. У разі, якщо навіть баланс сил нарешті виникне, його 

підтримання вимагатиме спільних зусиль усіх полюсів, що є майже 
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недосяжним завданням. Водночас у світі потенційно може постати «жорстка 

біполярна конфронтація альянсів держав» [343, с. 15]. Геополітичний 

порядок у світі не залишається незмінним, можливі трансформації його 

структури, навіть докорінні. Згідно з дискусійною циклічною моделлю 

А. Беттлера, «однополярна структура переходить в багатополярну, остання в 

свою чергу породжує біполярну, яка знову переходить в однополярність 

тощо» [61, c. 77]. 

Традиційні моделі світового порядку недостатньо задовольняли 

потреби науки та практики міжнародних відносини, тому знайшли попит 

«гібридні» моделі. Так, Р. Роузкранс свого часу обґрунтував теоретичну 

модель «бі-мультиполярної системи» [895, p. 322]. За С. Коеном, після 

закінчення «холодної війни» тенденція до подальшого розвитку геополітичних 

макрорегіонів, у принципі, могла мати наслідком формування у світі 

багатополярності [766]. Водночас процеси взаємодії між трьома 

макрорегіонами світу, організованого на засадах демократії та ринкової 

економіки, – Північною Америкою, Європою та Східної Азією, суто 

теоретично (за С. Коеном), могли призвести до становлення у світі своєрідної 

«спільної однополярності». Згідно із запропонованою наприкінці ХХ ст. 

С. Гантінгтоном моделлю, у світі поставав «дивовижний гібрид, одно-

багатополярна система з однією наддержавою й декількома великими 

державами» [810, p. 35]. Один наймогутніший полюс відіграє провідну роль у 

світовому порядку, але він має враховувати вплив великих регіональних 

держав, які конкурують та взаємодіють на світовій арені між собою і з головним 

полюсом. Така «гібридна» модель одно-багатополярної системи («uni-multipolar 

system») значною мірою відповідала світовим реаліям на початку ХХІ ст. [245, 

с. 357-358]. Для пізнання сучасної геополітичної обстановки у світі становить 

інтерес модель «поліцентричної однополярності», яка має низку схожих рис з 

«одно-багатополярністю». Виникли уявлення щодо «безполярного світу» і 

відповідної системи міжнародних відносин. На думку Р. Гаасса, «безполярна 
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міжнародна система характеризується численними центрами зі значною 

силою» [797], тобто практично йдеться про поліцентричність. Поліцентричні 

моделі привабливі для багатьох держав світу тим, що, хоча б теоретично, 

припускають наявність відносно «демократичного» світового порядку, за якого 

центри мають рівні права та можливості визначати порядок денний та правила 

геополітичної поведінки у світі. 

Дисертант пропонує розглянути геополітичну модель світу з погляду 

неоімперської концепції. Йдеться про найвищий рівень просторової та 

функціональної структур геополітичної системи світу. У разі домінування у 

світі однієї неоімперії геополітичний порядок буде монополярним 

неоімперським. Кваліфікувати глобальний порядок у світі на початку ХХІ ст. 

як імперський на чолі із Заходом пропонував, зокрема, С. Каспе [311]. За 

ситуації, коли взаємодія двох неоімперій визначає глобальну розстановку сил 

і впливає на поведінку більшості інших акторів, світовий порядок вже варто 

буде характеризувати як біполярний неоімперський. 

У разі, якщо наймогутніша неоімперія разом з декількома потужними 

центрами утворюють наймогутніше конгломеративне об’єднання 

(«макроімперію-макрополюс»), змагатися з ним на світовому рівні 

спроможні лише дуже нечисленні центри, котрі спроможні самі стати 

полюсами, створити неоімперії, оскільки володіють відповідною політичною 

волею та потужними потенціалами, які зберегли або здобули за специфічних 

умов свого розвитку. Решті центрів не до снаги змагатися з «макрополюсом» 

і брати участь у визначенні «правил гри» на світовій арені. Отже, 

констатується, що за сучасної геополітичної обстановки у світі лише окремі 

особливо потужні центри спроможні досягнути неформального статусу 

полюса. Згідно з теоретичною моделлю, геополітичний порядок у світі може 

визначатися декількома полюсами-неоімперіями, котрі створюють та 

підтримують «правила гри», потрібні їм для забезпечення своїх інтересів, 

збереження могутності та сфер впливу. Такий порядок дисертант вважає за 
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доцільне кваліфікувати як олігополярний неоімперський [133, с. 344]. По 

суті, він може вважатися різновидом багатополярного. Олігополярний 

неоімперький порядок, у разі його становлення, певною мірою зберігатиме 

«гібридні» риси. Окремі центри матимуть можливість, виходячи зі своїх 

інтересів, примикати до якогось із полюсів – входити до його орбіти чи навіть 

приєднуватися на певних засадах до неоімперської структури. Суттєву роль 

можуть відігравати достатньо сильні центри, що виявляться здатними 

балансувати між полюсами і проводити доволі самостійну геополітику, як 

правило, на регіональному рівні, навіть стати регіональними полюсами [124, 

с. 33]. Детальніше моделі світового геополітичного порядку та тенденції його 

трансформації дисертант розглянув у працях [124; 133; 135; 140]. 

Регіональна геостратегія та геополітика держав (особливо могутніх) 

призводить до формування на теренах міжнародних регіонів різних 

ієрархічних рівнів (макро-, мезо- та субрегіонів) певних геополітичних 

порядків. Для типізації регіональних геополітичних порядків дисертант 

використав такі три групи критеріїв: 1) геополітична структура (регіональна 

полярність, наявність центрів тощо); 2) характер відносин між акторами (у 

разі достатньо вираженої геополітичної диференціації – між провідним 

актором(-ами) та рештою); 3) переважний характер взаємодії між 

акторами [174, с. 57]. Для визначення типу геополітичного порядку потрібно 

об’єднати відповідні характеристики з цих трьох груп [174, с. 57]. 

Наприклад, на теренах Євросоюзу фактично сформований поліцентричний 

неоімперський інтеграційний порядок, а на пострадянському просторі 

виявляються інтенції РФ створити під своєю егідою однополярний 

неоімперський інтеграційний порядок. 

Взаємодія між державами світу призводить до формування 

регіональних геополітичних утворень, і дослідження їх генезису, 

трансформацій та тенденцій розвитку постають актуальними науковими 

завданнями. За визначенням Е. Маркузен, регіон – це «компактна 
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територіальна спільнота, що історично еволюціонує й містить у собі фізичне 

довкілля, соціально-економічне, політичне та культурне середовище, а також 

просторову структуру…» [855, р. 17]. Щодо цілісних територіальних 

утворень взаємопов’язаних компонентів науковці колишнього СРСР вживали 

зазвичай термін «район» [9, с. 67]. У дисертаційному дослідженні 

розглядаються передусім міжнародні регіони різних ієрархічних рівнів. 

Представники різних спеціальностей та наукових шкіл, даючи свої 

трактування поняття «регіон», пропонують і різні схеми регіоналізації світу. 

У розумінні К. Дойча, регіон – це «група країн, котрі за багатьма 

параметрами більш взаємопов’язані одна з одною, ніж з іншими 

країнами» [775, р. 145]. З погляду І. Баригіна, міжнародний регіон – це «певна 

територія, обмежена просторово-часовими рамками існування “проблемного 

поля” та/чи “проблемних вузлів”, “діяльних вузлів” міжнародних рівнів» [33, 

с. 75]. У трактуванні Н. Косолапова, міжнародний регіон постає як «комплекс 

сталих транснаціональних та/чи інших зв’язків…» [352, с. 44]. Згідно з 

концепцією Б. Геттне та Ф. Сьодербаума, для формування регіону 

необхідний певний ступінь згуртованості країн, що беруть участь у взаємодії, 

їх «регіональна консолідація» («regioness») [806]. Характерно, що при цьому 

«географічні межі регіону, як правило, не є константою, ˂…˃ його 

властивості й контури можуть змінюватися залежно від динаміки 

міжнародних відносин…» [425, с. 14]. Взагалі міжнародні регіони 

розглядаються як комплексні геопросторові утворення, що сформувалися на 

основі розвинених різноманітних взаємозв’язків між близько розташованими 

(ще краще, суміжними) країнами. 

З погляду ієрархічної організації геопростору регіони виділяються як 

на субнаціональному (внутрішньодержавному), так і наднаціональному 

(міжнародному) рівні. В. Константиновим міжнародний регіон трактується 

«як елемент вертикальної, ієрархізованої організації світової 

системи…» [338, с. 74]. Пропонуються різні підходи до визначення 



93 

«міжнародно-політичного регіону». З погляду О. Воскресенського, це 

«прив’язана до територіально-економічного й національно-культурного 

комплексу ˂….˃ регіональна сукупність явищ, об’єднаних спільною 

структурою та логікою…» [93, с. 46]. Ще складнішою проблемою постає 

трактування дефініції «геополітичний регіон». На думку Ю. Гладкого, 

«геополітичне розуміння регіону виходить з просторової диференціації 

різних політичних сил та рухів, центрів “моці” чи “слабкості”» [115, с. 3]. За 

спостереженням Е. Айссермана, у численних авторів «регіон визначається 

досліджуваною проблемою» [819, р. 5]. Відповідно, суб’єктивні уявлення 

автора значною мірою впливають на ідентифікацію ним геополітичного 

регіону. Як наслідок, «регіон досить часто постає у вигляді розумового 

конструкту, що створюється вченим для розв’язання певного науково-

теоретичного чи прикладного завдання його дослідження [158]. 

Важливим дослідницьким завданням є виявлення «вертикальної» 

структури геопросторової політичної організації світу. Дисертант є 

прихильником підходу, за яким міжнародні регіони виділяються на макро-, 

мезо- та субрегіональному рівнях [158]. Дефініції макрорегіонів, мезорегіонів 

(або регіонів як таких) та субрегіонів розглянуті автором дисертації у низці 

праць [135, с. 100-101; 140, с. 115; 158]. Ще в період «холодної війни» 

С. Коеном пропонувалося виділення у світі геостратегічних сфер (свого роду 

мегарегіонів) та геополітичних регіонів (по суті, макрорегіонів) [765]. 

Наприкінці ХХ ст. у працях географів та політологів набуло поширення 

уявлення про Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР) як мегарегіон світу. 

Низка російських вчених обґрунтовують можливість формування 

Євразійського глобального регіону (по суті, мегарегіону), «ядром» якого має 

стати ЄАЕС [53; 55; 68; 339; 366; 730 та ін.]. 

Регіоналізація у широкому сенсі розуміється як «об’єднання держав чи 

суспільств, пов’язаних між собою функціонально та/чи географічно» [93, 

с. 39]. Вона може бути «активною» чи «пасивною» [116, с. 28]. Загалом 
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«міжнародна регіоналізація постає як сукупність процесів інтернаціоналізації 

в політичній, економічній, культурній та інших сферах суспільного життя, 

що призводить до формування міждержавних геопросторових утворень, які 

характеризуються певним рівнем комплексності» [158]. Підлягають 

врахуванню також об’єктивні процеси взаємодії недержавних акторів з 

різних країн. При цьому «економічні, соціальні та культурні мережі 

розвиваються швидше, ніж формальне політичне співробітництво на 

регіональному рівні» [806, р. 473]. Процеси взаємодії між субнаціональними, 

національними та наднаціональними акторами призводять до формування 

різноманітних інтегративних структур. У результаті, за висновком 

Р. Тавареса, можуть виникати свого роду «кластери регіонального миру та 

безпеки» [919]. За критерієм відкритості регіональних систем Е. Солінген 

виділила два основні їх типи – екстравертні та інтровертні [910, p. 36]. Між 

сусідніми регіональними політичними системами може відбуватися 

конкуренція за контроль над певними суміжними об’єктами геопростору – 

країнами. 

У сучасному світі об’єктивно розвивається інтеррегіоналізація на 

основі подальшого зміцнення та урізноманітнення взаємозв’язків між 

регіональними інститутами, передусім в економічній сфері. 

Трансрегіоналізація передбачає розширення кола учасників багатоаспектних 

міжрегіональних взаємодій за рахунок недержавних структур, особливо 

транснаціональних. Вважається, що прогресуюча інтеррегіоналізація (у 

поєднанні з трансрегіональними процесами) зможе закономірно призвести до 

макрорегіоналізації й, у більш віддаленій перспективі, – навіть до 

мегарегіоналізації. 

У наукових студіях нерідко ототожнюються поняття «регіоналізація» 

та «регіоналізм», хоча доречним є їх розрізнення. З погляду Е. Гаррелла, 

регіоналізм – це «природний, органічний принцип територіальної організації 

соціальних, політичних, економічних та культурних процесів», а 
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регіоналізація є одним з його різновидів [813, р. 333]. З позицій політичного 

реалізму, на думку В. Константинова, регіоналізм може мати на меті 

досягнення «імперської» форми регіоналізації, регіонального балансу сил або 

гегемоністичної стабільності [337, с. 22]. Загалом виділяються два основні 

підходи до трактування регіоналізму: науково-теоретичний та 

прикладний [158]. Регіоналізм дедалі більше набуває багатовимірного 

характеру, допускається участь недержавних та субнаціональних 

акторів [805, р. 7]. Практична реалізація цілей та завдань регіоналізму 

призводить до цілеспрямованої трансформації політичних та економічних 

систем держав світу, а також впливає на соціальні, культурні, етнічні та інші 

процеси в них. За твердженням Е. Соджи, «географії, які ми виробляємо, 

можуть подавляти нас, завдавати нам шкоди та серйозно обмежувати наші 

життя» [780, р. 10]. 

Розвиток процесів інтер- та трансрегіоналізації відбувається внаслідок 

втілення в практичній політиці ідей, відповідно, інтер- та трансрегіоналізму. 

Неодноразово констатувалася відсутність єдиного підходу до розуміння цих 

феноменів [249; 362 та ін.]. Інтеррегіоналізм досить часто трактують як 

«інституціоналізовані відносини між регіонами світу» [803, р. 3]. Крім того, 

Г. Генґґі запропонував «широке» тлумачення інтеррегіоналізму, що охоплює 

сукупність відносин, учасниками яких є регіональні організації, регіональні 

групи, окремі країни з різних регіонів [802]. М. Тело розглядав взаємодію 

між інтеграційним об’єднанням і позарегіональною країною (чи країнами) в 

якості «гібридного» трансрегіоналізму [920]. Крім того, «гібридність» 

трансрегіоналізму суттєво зростає за рахунок участі ще й недержавних 

акторів. Такий «трансрегіоналізм розробляється та здійснюється на основі 

узгодження інтересів різноманітних акторів, що беруть участь у міжнародній 

взаємодії, – формальних та неформальних ЦУР кран-учасниць регіональних 

угруповань, керівництва ТНК та інших “системних” недержавних 

акторів» [135, с. 107]. З погляду О. Воскресенського, на вищому рівні ієрархії 
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трансрегіоналізм практично означає «макрорегіоналізацію» [91, с. 174]. Як 

наслідок, на думку Б. Геттне, можливе виникнення нового світового порядку 

на основі взаємодії макрорегіонів – становлення мультирегіоналізму [804]. З 

геостратегічного погляду найбільш доцільно трактувати трансрегіоналізм як 

теоретично обґрунтовану, цілеспрямовану політику держав щодо 

формування міжнародних геопросторових утворень на основі взаємодії 

інституцій двох чи більше регіонів (субрегіонів), окремих країн, а також 

недержавних акторів. 

Міжнародний геополітичний регіоналізм пропонується трактувати як 

«сукупність політичних ідей та дій, спрямованих на формування 

міждержавних геопросторових структур, що зумовлюється спільними 

інтересами захисту безпеки країн-учасниць та потребами реалізації інших 

спільних стратегічних цілей на міжнародній арені» [158]. Саме захист 

безпеки у широкому сенсі (воєнної, економічної, екологічної, інформаційної) 

є особливо потужним стимулом для розвитку сучасного геополітичного 

регіоналізму. У результаті, згідно з теорією Б. Бузана та О. Вейвера, 

формуються міжнародні регіональні безпекові комплекси [762]. Досягнення 

цілей геополітичного регіоналізму має бути поєднано з реалізацією 

злободенних геоекономічних цілей та завдань країн світу. Саме пріоритетні 

національні інтереси, передусім пов’язані із захистом безпеки та здобуттям 

економічних вигод, спонукають держави до участі в регіональних політичних 

об’єднаннях. За сучасних умов розвитку регіональних політичних процесів у 

світі доцільно вести мову про геополітичний інтер- та трансрегіоналізм. Існує 

можливість реалізації проектів геополітичного макрорегіоналізму і на 

перспективу навіть мегарегіоналізму. 

Дисертант пропонує виділення «конструктивного» напряму 

міжнародного геополітичного регіоналізму, що полягає в розробленні 

«стратегічних проектів формування політичних регіонів як геопросторових 

об’єднань країн задля реалізації певних стратегічних цілей “акторів-
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засновників”» [158]. В якості останніх можуть виступати перш за все 

держави, а також їхні блоки, міжнародні міжурядові та неурядові структури. 

Проектні міжнародні регіональні геополітичні розробки «втілюються в життя 

як спільні програми, плани, концепції тощо» [158]. Для практичного втілення 

міжнародних геополітичних проектів потрібний відповідний ресурсний 

потенціал. Більш детально проблематика міжнародного геополітичного 

регіоналізму висвітлюється в працях дисертанта [135; 158; 159]. 

Актуальним завданням постає багатостороннє регіональне 

геополітичне проектування. У минулому багатосторонність 

(«multilateralism») зазвичай мала своїми проявами певні угоди, призначені 

для врегулювання тих чи інших проблемних аспектів взаємин між акторами 

міжнародних відносин [896, р. 567]. І нині залишається затребуваною 

практична координація співпраці між державами «за допомогою угод ad hoc 

або інститутів» [822, р. 191]. Геополітична модель багатостороннього 

регіонального проекту, в ідеалі, має бути побудована на основі врахування 

інтересів усіх акторів, що беруть участь у міжнародному об’єднанні. 

Результатом реалізації такого проекту може бути трансформований 

регіональний порядок, який, за О. Воскресенським, постає як «спосіб 

організації внутрішньої структури регіональної підсистеми або регіонального 

комплексу» [93, с. 53]. Формування регіональної геополітичної системи може 

здійснюватися значною мірою в інтересах найбільш потужного «актора-

засновника». У такому разі він проводитиме політику щодо підпорядкування 

функціонування регіональних структур своїм геополітичним цілям. При 

цьому можуть виникати небезпеки для суверенних прав решти країн-

учасниць регіональної спільноти. З погляду дисертанта, Росія у своїй 

геостратегії на пострадянському просторі реалізує геополітичний 

трансрегіональний проект, націлений на об’єднання значної частини нових 

незалежних країн до очолюваної нею неформальної неоімперської 

геопросторової політичної системи. 
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1.2. Ступінь наукової розробки теми і джерельна база дослідження 

Вивчення геостратегії держави пов’язане з низкою теоретичних та 

методологічних проблем. Геостратегічні дослідження виникли і розвивалися 

у взаємозв’язку з геополітичними. При роботі над першим розділом 

дисертації головна увага була приділена теоретичним та прикладним 

питанням геостратегії та геополітики, що відображені в сучасній науковій 

літературі. 

У багатьох політологічних працях досліджуються, по суті, питання 

геостратегії та геополітики, хоча відповідна термінологія може і не 

використовуватися. Тому в разі, якщо геополітичний зміст або аспект у 

певній праці з політології прямо не артикулюється, вона все одно підлягає 

розгляду завдяки своїй теоретичній або практичній цінності з погляду 

геопросторового виміру державної стратегії та політики. Сучасні вчені 

(політологи, економісти, історики та ін.) нерідко не лише створюють наукові 

праці, а й здійснюють експертно-аналітичні розвідки, до того ж вони ще й 

можуть працювати в жанрі політичної публіцистики. Водночас окремі праці 

компетентних експертів та аналітиків вирізняються достатньо серйозним 

науковим змістом. Тому у даному підрозділі розгляд наукової літератури в 

цілій низці випадків поєднується з характеристикою суто аналітичних праць. 

Важливу роль для формування теоретико-методологічних засад 

дослідження відіграли праці з геополітики відомих західних вчених, зокрема 

К. Гаусгофера, Ж. Готтмана, К. Грея [793; 794], Дж. Егню [744], 

Р. Каплана [826], С. Корбріджа [744], Г. Маккіндера, Ф. Моро-Дефаржа [440], 

Дж. Паркера [504], П. Тейлора [786], К. Флінта [786], Р. Челлена [699; 700] та 

ін. Крім класичних та неокласичних концепцій, у сучасній науковій 

геополітиці набули розвитку новітні напрями. У контексті критичної 

геополітики виділяються наукові розробки Т. Гаверлука [801], С. Делбі [771], 
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К. Доддса [776], Дж. Егню [876], П. Келлі [829], Дж. О’Товтела [876-879] та 

ін. Важливі теоретичні та прикладні питання «великої стратегії» та 

геостратегії держав світу розглядали у своїх працях такі дослідники, як 

Р. Арт [750], З. Бжезінський [44; 45], К. Долман [777], П. Кеннеді [830], 

Дж. Коллінз [325], В. Крішнаппа [836], Б. Ліддел Гарт [376], Н. Спікмен та ін. 

З-поміж інших держав світу саме для Росії особливо притаманне явище 

так званого «геополітичного ренесансу». Починаючи з 1990-х рр. у РФ виник 

значний попит на теоретичні та прикладні геополітичні розробки, і 

геополітичний дискурс знайшов використання в політиці, науці та 

публіцистиці. При цьому часто є обґрунтованою критика цілої низки праць за 

їхній недостатньо науковий характер та політичну заангажованість. З-поміж 

російських вчених набув поширення цивілізаційний підхід, причому низка 

авторів розглядають «Руську цивілізацію» з апологетичних позицій, 

наприклад Л. Івашов [276], І. Кефелі [312], Н. Нарочницька [448] та ін. 

Глобальний підхід представлений у геополітичних напрацюваннях 

І. Василенко [65; 66], К. Гаджиєва [104], О. Єрохіною [247] та ін. У своїй 

спільній праці В. Колосов та М. Мироненко [327] розглянули сутнісні 

особливості наукової геополітики та політичної географії й провели аналіз 

найбільш авторитетних концепцій обох наук. Крім того, В Колосов у своїх 

розвідках дослідив численні загальнотеоретичні та прикладні аспекти 

політичної географії та геополітики [326; 328; 329 та ін.]. Чільним 

представником образної та культурної геополітики в російській науці є 

Д. Замятін [257-260]. Новаторські ідеї щодо сутності геополітики та 

геостратегії пропонував у своїх розробках В. Цимбурський [693]. 

Геополітичні технології виступають основним предметом розвідок 

О. Шарапова [714]. У руслі нової критичної геополітики написані праці 

В. Карякіна [309], А. Кучінова [482], І. Окунєва [481-484] та ін. Прикладний 

дослідницький напрям у геополітиці характерний для розробок 

С. Кисліцина [316; 317]. Теоретичні та прикладні питання геостратегії, 
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зокрема на прикладі Росії, вивчали такі вчені, як І. Зеленьова [271], 

М. Лук’янович [385], О. Маруєв [418; 419], К. Сорокін [617], 

Ю. Тихонравов [653] та ін. 

Вагомий внесок у розвиток наукової геополітики в Росії зроблено 

також у працях В. Бурлакова [57], І. Бусигіної [59], Ю. Гладкого [114], 

М. Грачева [189], В. Дергачева [203], О. Єрохіної [247], М. Ільїна [279], 

Б. Ісаєва [286], В. Калюжного [299], С. Переслєгіна [516], К. Плєшакова [520; 

521], В. Разуваєва [607], Е. Соловйова [614; 615], О. Тинянової [668; 669], 

Ю. Тихонравова [653], П. Циганкова [691] та ін. Слід зазначити, що в 

російських геополітичних студіях набули значного поширення дещо 

модернізовані класичні геополітичні схеми планетарного протиборства 

телурократії та таласократії. Розвиток геополітики в Росії детально 

розглянутий у працях української дослідниці М. Шульги [728; 729], нею 

також дано змістовну характеристику провідних напрямів геополітичного 

дискурсу в російській науці та політиці. 

В Україні, як і в низці інших країнах світу, спостерігається 

пожвавлення суспільного інтересу до геополітики. Розвиток української 

геополітичної науки зумовлений об’єктивними потребами держави та 

суспільства. Великої актуальності геостратегічні та геополітичні студії 

набули в Україні у зв’язку з експансіонізмом РФ. Серед українських 

науковців достатньо широкий спектр теоретичних та прикладних питань 

геостратегії та геополітики досліджували: С. Андрущенко [16; 17], 

І. Вєтринський [78], О. Дашевська [199], М. Дністрянський [207], 

Т. Ігнатьєва [290], В. Кирик [315], О. Кондратенко [336], 

А. Кудряченко [361], М. Мадіссон [392], О. Осельська [486], 

І. Погорська [527], О. Потєхін [549], Н. Ржевська [579], Ф. Рудич [361], 

В. Таран [640], В. Храмов [361], С. Цибульський [687], О. Шаблій [707], 

С. Юрченко [738], Б. Яценко [532; 743] та ін. Для сучасних українських 

геополітичних студій притаманні, зокрема, такі процеси: творче застосування 
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класичних напрацювань західної геополітики; переосмислення теоретичних 

моделей вітчизняних дослідників, наприклад, С. Рудницького [587], 

Ю. Липи [377] та ін.; використання надбань новітніх течій, передусім 

критичної геополітики; продукування власних теоретичних концепцій та 

моделей, а також прикладних розробок, зокрема, у воєнній, культурній, 

етнічній, інформаційній геополітиці. 

За сучасних умов розгортання у світі інформаційних війн набувають 

великої актуальності дослідження з інформаційної геополітики. Для дедалі 

більшого кола країн світу злободенними стають питання захисту 

кіберпростору від кібератак. У цьому контексті значний науковий інтерес 

становлять розвідки українського вченого Д. Дубова [239], в яких 

кіберпростір вивчається в якості нового виміру геополітичного протиборства, 

зокрема на прикладі США та КНР. Політичним (та геополітичним) аспектам 

сучасних інформаційних війн присвячені праці російського науковця 

І. Панаріна [497; 498], в яких загалом однобічно розглядаються агресивні 

акції Заходу проти Росії в інформаційній сфері. Зі схожих принципових 

позицій основні технології ведення сучасних інформаційних війн 

розглядаються російськими авторами В. Вепринцевим [75], 

А. Манойлом [407], Г. Нуришевим [457] та ін. 

Актуальною дослідницькою проблематикою постає геополітична 

регіоналізація світу, а також геополітичний регіоналізм. Теоретичні та 

прикладні аспекти міжнародної регіоналізації (та регіоналізму) розглядали у 

своїх працях вчені (з різних країн світу): Е. Айссерман [819], І. Баригін [33], 

Б. Бузан [762], Л. Вардомський [64], О. Вейвер [762], Е. Гаррелл [813; 814], 

Г. Генґґі [802; 803], Б. Геттне [804-806], Ю. Гладкий [115; 116], 

К. Єфремова [248], Г. Кіреєва [91; 92], К. Колдунова [91; 92], 

В. Константинов [337; 338], М. Косолапов [352], Д. Кузнєцов [362], 

Е. Маркузен [855], М. Межевич [425], Е. Солінген [910], 

Ф. Сьодербаум [806], Р. Таварес [919], М. Тело [920], А. Чистобаєв [116] та 
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ін. У Росії на особливу увагу заслуговує формування під керівництвом 

О. Воскресенського [91-94; 387] наукової школи світового комплексного 

регіонознавства, котра нині зосередилася переважно на порівняльно-

політичних та політико-економічних дослідженнях окремих регіонів світу. 

Питання формування сучасних міжнародних політичних систем, 

процесів виникнення та трансформації світового порядку, стратегії та 

політики провідних держав досліджували західні науковці: 

Дж. Айкенберрі [815-818], Дж. Аррігі [749], А. Беттлер [61], В. Волфорт [675; 

944], Й. Галтунг [789], С. Гантінгтон [810; 811], М. Дойл [778], 

Г. Еллісон [745], Р. Каплан [824-826], С. Коен [765; 766], 

Ч. Краутгаммер [835], У. Мід [860], Н. Монтейро [863], Дж. Най [871-874], 

А. Страус [631] та ін. Їхні напрацювання у вищезазначеній царині стали вже 

класичними, і в них переважають досить критичні оцінки ролі Росії у 

світовому порядку та її перспектив. 

З-поміж російських вчених проблематику сучасного світоустрою та 

тенденцій його трансформацій, місця і ролі Росії у світі опрацьовували: 

Т. Алексєєва [12], В. Анікін [18], О. Богатуров [48; 49], К. Єфремова [249], 

З. Жаде [252], А. Кортунов [348], А. Манойло [405], Г. Нуришев [460], 

Н. Сирота [604], Д. Темніков [643], П. Циганков [110; 692], Т. Шаклеіна [707-

709] та ін. Численні праці присвячені аналізу моделей міжнародних систем 

(одно-, дво- та багатополярних). Особливе місце при моделюванні світу 

російськими вченими відводиться РФ, виявленню її нинішньої ролі та 

майбутніх перспектив. При цьому, крім об’єктивних та науково 

обґрунтованих оцінок, мають місце приклади геополітичної апологетики. 

У контексті аналізу геополітичної обстановки періоду кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. становить інтерес дисертаційне дослідження В. Баріса [32], в 

якому були виявлені тенденції та перспективи геополітичного розвитку Росії. 

Попри значну цінність наукової праці, варто зазначити, що прогнози цього 

автора, як і багатьох інших, виявилися недостатньо обґрунтованими. 
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Російський вчений В. Калюжний у своїй дисертації 2012 р. [296] розглянув 

процеси формування світового порядку саме через призму геополітичного 

протиборства. 

Геостратегію та геополітику Росії у світі та на теренах колишнього 

СРСР досліджували численні науковці та експерти з країн Заходу: 

М. Бейссінджер [38; 832], П. Баєв [754; 755], З. Бжезінський [759], 

C. Бланк [758], Г. Гейл [798], Ф. Генсон [799], Ф. Гілл [807], Н. Гулд-

Девіс [794], Р. Еллісон [747], С. Коткін [832; 833], С. Корнелл [913], 

Ч. Краутгаммер [834], М. Ларюель [368; 840], Н. Макфарлейн [851], 

К. Мартен [856; 857], Дж. Міршаймер [861], Н. Попеску [538; 887; 888], 

Ю. Румер [899], Р. Саква [905], С. Секріеру [538], Ф. Старр [913], 

А. Феррарі [785], Дж. Фрідман [788], Дж. Шерр [689] та ін. У працях 

американського вченого українського походження О. Мотиля [445; 864-866] 

досліджено сутність імперських політичних систем, а також виявлено 

імперські риси політичного режиму Росії та її політики на міжнародній арені, 

зокрема щодо України. Загалом у наукових розвідках західних вчених 

переважає об’єктивний аналіз російської системи влади, геостратегії РФ, її 

зовнішньої та внутрішньої політики. Водночас окремими західними авторами 

«євразійський» простір може визнаватися сферою так званих 

«привілейованих» інтересів Росії. 

Серед українських вчених, що вивчали глобальний рівень розвитку 

політичних процесів, проблеми трансформації світового порядку та роль у 

ньому провідних держав, зокрема США та РФ, варто назвати І. Дудко [245], 

Є. Камінського, Б. Канцелярука, В. Манжолу, В. Матвієнка, О. Потєхіна [550; 

551], Н. Ржевську, М. Рижкова, С. Федуняка, М. Фесенка, І. Хижняка, 

С. Шергіна, С. Юрченка [738], М. Ялі та ін. 

Численні питання, пов’язані із сучасною політичною системою Росії, її 

інтегральним потенціалом, внутрішньою геополітикою досліджували у своїх 

працях О. Арбатов [21; 22], В. Багдасарян [30], І. Бусигіна [608], 
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М. Ільїн [279], В. Іноземцев [281], В. Каганський [294; 295]; 

А. Мельвіль [427], Г. Нуришев [455-458], Е. Паїн [76; 494; 495], 

В. Смирнягін [608], Ю. Тихомиров [651], В. Тішков [654; 655], 

Р. Туровський [666; 667] та ін. Ідеологічним засадам зовнішньої політики (та 

геополітики) Росії присвячені розробки таких російських вчених, як 

Ю. Ахромеєва [26], Н. Комлєва [333], О. Лукін [382], О. Малинова [395; 396], 

Я. Свечинська [596], О. Шастова [715] та ін. 

Неоднозначно оцінюється науковий зміст напрацювань російського 

геополітика, провідного представника радикального неоєвразійства 

О. Дугіна [240-244]. З одного боку, у його публікаціях присутній певний 

науковий базис, а з іншого – чітко простежується не лише політична 

заангажованість автора, а і його активна участь у формуванні в сучасній Росії 

неоімперського геополітичного дискурсу. До радикального неоєвразійства 

близькі також російські дослідники О. Бовдунов [47], В. Коровін [346], 

Л. Савін та ін. 

Сучасний політичний режим в Росії досліджувався численними 

західними вченими та експертами, зокрема значний науковий інтерес 

становлять праці М. Ван Герпена [930], С. Генсона [800], К. Давіші [772], 

М. Ларюель [841], С. Плохія [885], в яких детально висвітлюються витоки 

формування сучасної системи влади в РФ під дією історичних, політичних, 

економічних, культурних та інших чинників. Серед українських дослідників 

варто назвати, наприклад, А. Бульвінського [56], Р. Рукомеду [607], 

О. Скребець [605; 606] та ін. Вітчизняні вчені, з погляду дисертанта, загалом 

об’єктивно характеризують неоімперські риси сучасної російської 

державності. Сутнісні особливості державної системи Росії та витоки її 

агресивної зовнішньої політики розглянув у своєму монографічному 

дослідженні В. Ткаченко [656], який також проаналізував численні сучасні 

проблеми РФ: політичні, економічні, соціальні, етнічні тощо. 
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У російській науці геостратегію РФ у світі та на теренах Євразії 

вивчали: І. Алексєєва [11], О. Бовдунов [47], З. Жаде [251], О. Задохін [256], 

Л. Івашов [277], С. Караганов [293; 302-305], А. Кортунов [349], 

О. Лукін [383], Ф. Лук’янов [431; 432], С. Мальченков [398], О. Маруєв [418; 

419], О. Міллер [431; 432], М. Силаєв [602], Н. Сирота [607], 

А. Сушенцов [602], І. Тимофієв [349; 646-648], А. Торкунов [85], 

П. Циганков [84], Л. Шевцова [717], В. Якунін [741; 742] та ін. Численні 

праці містять об’єктивний аналіз сутнісних рис та основних засад 

геостратегії Росії, а також її прикладної геополітики на міжнародній арені. 

Доволі багато наукових та експертних публікацій присвячено рекомендаціям 

щодо вироблення геостратегії, націленої на ефективне протиборство із 

Заходом. Аналіз численних розвідок останніх років свідчить про те, що серед 

російських науковців, попри різнобарв’я думок, спостерігається прагнення до 

вироблення реалістичної геостратегії РФ, а також відповідної геополітики. 

Пропонуються досить різноманітні концептуальні підходи до розроблення 

новітніх цілей та напрямів російської геостратегії, що передбачають, зокрема, 

її орієнтованість на Схід, реалізацію проекту «Великої Євразії» тощо. 

Велика кількість наукових розвідок в Росії присвячені пострадянському 

простору з погляду різних аспектів його формування, розвитку та тенденцій 

трансформації. Актуальною проблематикою постає аналіз ефективності 

втілення основних напрямів геостратегії Росії щодо нових незалежних 

держав, а також виявлення дієвості тих чи інших геополітичних засобів. З-

поміж науковців та експертів, що досліджували вищезазначені питання, 

значний інтерес становлять праці таких авторів, як М. Авер’янов [2], 

О. Арбатов [21; 22], А. Бельянінов [39], С. Беспалов [42; 43], 

В. Блищенко [46], І. Бочарніков [55], О. Гущін [293], Л. Зобова [272], 

В. Іноземцев [283], В. Когут [322; 323], А. Манойло [406], 

С. Маркедонов [414], Т. Потоцька [552; 553], О. Столєтов [622], 

Д. Тренін [664], А. Циганков [690] та ін. Різноманітним аспектам зовнішньої 
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та внутрішньої геополітики Росії присвячені численні наукові розвідки 

Г. Нуришева [323; 455-460]. У своїй монографії [458] він розглянув актуальні 

геополітичні концепції, виявив роль та місце Росії в сучасних геополітичних 

процесах у світі, проаналізував характеристики геополітичного, 

геоекономічного та геокультурного простору РФ, а також регіональну 

геополітику всередині держави. Серед дослідників пострадянського простору 

з інших нових незалежних держав можна виділити напрацювання 

В. Ватиля [72], М. Лаумуліна [369], Р. Меграбяна [421], Г. Рцхіладзе [589; 

590], А. Сивицького [601], А. Тофан [658], Ю. Царика [601] та ін. 

Предметом численних досліджень виступає інтеграція пострадянського 

простору під егідою Росії. Особлива увага приділяється реалізації найбільш 

важливого геоекономічного проекту – Євразійського економічного союзу 

(ЄАЕС). Значний науковий інтерес становлять праці А. Акаєва [5], 

В. Ачкасова [27], А. Бельянінова [40], О. Бикова [60], Н. Васильєвої [67-69], 

В. Іноземцева [280; 282], К. Курильова [364], М. Лагутіної [68; 69; 366], 

Є. Пивовара [518], В. Сичової [639], Ю. Солозобова [616], В. Фролова [678], 

О. Чаєвича [695], Ю. Шишкова [721] та ін. Військово-політичні аспекти 

інтеграції пострадянських країн аналізувалися М. Антоновим [20], 

В. Ніколаєнком [452] та ін. 

Для вивчення геостратегії та геополітики Росії щодо нових незалежних 

країн значний інтерес становлять праці Д. Треніна [659-664]. Автор 

претендує на об’єктивний аналіз зовнішньої політики Росії, розглядаючи її 

численні стратегічні й тактичні аспекти. У 2010-2013 рр. науковець досить 

аргументовано заперечував експансіоністський характер зовнішньої політики 

РФ, доводив, зокрема у своїй монографії [664], подолання її владою 

імперського синдрому та відповідність російської зовнішньої політики 

нормам міжнародного права. Після подій 2014 р. Д. Тренін (як і багато інших 

авторитетних російських експертів) знаходив обґрунтування для новітньої 

геостратегії російського керівництва. Водночас аналітичні праці Д. Треніна 
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містять, на думку дисертанта, важливі факти та об’єктивні висновки щодо 

сучасних передумов, рушійних сил, стратегічних цілей та напрямів 

зовнішньої політики РФ. 

Концепції «Руського світу» і перспективам його втілення (як проекту) 

на пострадянському просторі та за його межами присвячено монографію 

білоруської вченої С. Алейнікової [10], в якій розглядаються основні підходи 

до розуміння цієї концепції (зокрема, геополітичний), аналізуються численні 

праці російських, білоруських та українських авторів. Розгляд сутності 

концепції «Руського світу» та можливостей її реалізації на практиці 

проведено також у дисертації російської дослідниці О. Батанової [34]. 

У розвідках французької вченої та експерта М. Ларюель виявляються 

ідейні засади російської політики та засоби її реалізації. Зокрема, нею 

розглянуто сутнісні характеристики неоєвразійства [368], формування 

концепції «Руського світу» та перспектив його втілення на пострадянському 

просторі [842], стратегію Росії в Центральноазійському регіоні [839; 843] 

тощо. З-поміж західних експертів – фахівців з пострадянських кран варто 

також виділити доробок Ю. Румера, ґрунтовні розвідки якого стосуються 

політики Росії та багатьох актуальних проблем розвитку решти нових 

незалежних країн [897-902]. 

Для вітчизняної науки проблематика розвитку країн пострадянського 

простору в постбіполярний період, геостратегії та геополітики Росії на 

теренах колишнього СРСР була і нині є дуже актуальною. Серед українських 

вчених сутнісні особливості пострадянського простору, проблеми 

інтеграційних процесів, а також конфліктні відносини досліджували у своїх 

наукових публікаціях О. Алєксєйченко [13], О. Волошин [90], О. Ірхін [285; 

292], Л. Коврик-Токар [319], О. Ковтун [320; 321], О. Кондратенко [335], 

І. Лоссовський [378], П. Пашковський [509; 510], О. Полтораков [535; 536], 

В. Ткаченко [657], С. Федуняк [677], Л. Чекаленко [696] та ін. Інтеграційним 

процесам на пострадянському просторі присвячена дисертація 
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І. Мельничука [428], в якій автор детально розглянув основні напрями 

російської геостратегії щодо формування й розвитку інтеграційних об’єднань 

(у рамках власної періодизації вищезазначених процесів). У контексті 

вивчення безпекових процесів на пострадянському просторі значний 

науково-теоретичній та прикладний інтерес становить дисертація 

Б. Левика [372], у якій розглянуто проблемні питання геополітичних 

викликів, що наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. постали перед новими 

незалежними країнами, їхньої зовнішньої та безпекової політики. Автором 

накреслено основні стратегічні напрями політики РФ щодо пострадянських 

країн, і саме в цьому контексті проведений досить глибокий аналіз 

військових потенціалів та політики безпеки низки пострадянських країн. 

Проблематику розвитку «євразійської» інтеграції у взаємодії з 

проектами КНР досліджували китайські вчені, зокрема Ван Вей, 

Вань Цинсун [52], Є Цзичен, Лі Сін [374; 375], Ма Бо [389], 

Чжао Хуашен [583; 701; 902] та ін. Їхній аналіз досить ґрунтовний, але 

висновки – обережні і сформульовані, як правило, дипломатично. 

Розгорнутий аналіз геополітичних шкіл та течій в Китаї в історичному 

минулому та нині дав у своїй монографії Є. Грачіков [191], розглянувши, 

зокрема, історичні витоки і теоретичні засади геостратегії та геополітики 

КНР щодо Росії та інших країн пострадянського простору. 

Сучасна ситуація в країнах Балтії й особливості російської стратегії та 

геополітики щодо субрегіону була предметом дослідження таких науковців (з 

різних країн), як П. Баєв [754], І. Баторшина [35], С. Божко [50], 

І. Бусигіна [58], М. Гладиш [113], О. Краєвська [113] А. Макаричев [394], 

М. Межевич [424-426], С. Рекеда [577], В. Смирнов [607], К. Стойческу [915], 

І. Тимофієв [649] та ін. У працях низки російських авторів обґрунтовується, 

що недостатньо ефективні відносини між Росією та кранами Балтії пов’язані 

із суб’єктивною позицією їхніх політичних еліт. Натомість багато-які західні, 

прибалтійські, українські автори пояснюють проблеми у відносинах між 
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Росією та країнами Балтії як історичними факторами, так і, особливо, 

сучасною «жорсткою» геополітикою РФ. 

Актуальні політичні (та геополітичні) проблеми розвитку Білорусі, 

особливо в контексті її інтеграційних відносин з Росією, досліджувалися в 

працях російських науковців О. Гронського [192], О. Неменського [450; 451], 

В. Сутиріна [634], О. Тихомирова [650], В. Холодкова [451] та ін. Зазначена 

проблематика розглядалася українськими вченими І. Богдановичем, 

І. Вівчар [80], М. Дорошком [236], Л. Чекаленко [698] та ін. Експертні 

розвідки білоруських авторів Р. Астапені [25], А. Сивицького [600], 

Ю. Царика [600; 682], А. Шрайбмана [725-727] свідчать про наявність 

глибоких проблем у взаємовідносинах двох союзників. Неоднозначно 

розглядаються перспективи становлення Союзної держави РФ та Білорусі. 

Геостратегія Росії щодо Молдови є досить актуальної проблематикою, 

якій присвячено праці таких російських вчених та експертів, як 

О. Гущін [196], А. Девятков [201], О. Іванов [274], І. Істомін [289], 

С. Маркедонов [196], І. Окунєв [483], О. Сергеєв [599] та ін. З-поміж 

американських та європейських вчених та експертів досить змістовними є 

розробки Т. де Ваала [935], Н. Попеску, Ю. Румера [898], С. Секріеру та ін. У 

ґрунтовній розвідці В. Гілла [808] детально проаналізовано міжнародно-

політичні аспекти спроб врегулювання придністровського конфлікту, 

зокрема діяльність ОБСЄ. Проблемні питання зовнішньої політики Молдови 

і відновлення її територіальної цілісності розглянуто також у працях 

вітчизняних дослідників О. Алєксєйченка [13], А. Добровольської, 

М. Дорошка [234], І. Мельничука [428] та ін. Слід, зокрема, відзначити 

монографію В. Коцура [354], в якій висвітлено історичні аспекти формування 

державності Молдови і виявлено витоки придністровської проблеми. 

Геополітичні процеси на теренах ПК, також вплив російської політики 

на окремі держави та загальну ситуацію в субрегіоні досліджували вчені з 

південнокавказьких країн Т. Джапарідзе [204], Д. Ейвазов [731], 
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Ф. Мамедов [402; 403], К. Марабян [408], С. Мінасян [435], А. Саркісян [593] 

та ін. Серед науковців та експертів РФ слід відзначити доробок 

З. Бахтурідзе [36; 37], К. Гаджиєва [105], А. Девяткова [200], 

А. Елібегової [731], О. Іванова [275], С. Маркедонова [410-413; 415] та ін. З-

поміж західних вчених та аналітиків вивченню міжнародно-політичних 

проблем ПК, зокрема неврегульованих воєнних конфліктів, присвячені праці 

С. Корнелла [345; 769; 770], Дж. О’Лафліна [875], Дж. О’Товтела [875], 

Ю. Румера [901], Р. Соколовскі [901], П. Стронскі [901; 916] та ін. Аналіз 

витоків та перебігу війни між Росією та Грузією в 2008 р. був здійснений 

американським дослідником Р. Асмусом [751], який виявив основні рушійні 

сили експансіонізму РФ щодо Грузії, а також численні тактичні аспекти дій 

обох сторін. Розвідки британського експерта Т. де Ваала [932-935] 

стосуються численних проблемних питань, пов’язаних з неврегульованими 

конфліктами на пострадянському просторі, особливо на ПК, а також з 

існуванням невизнаних держав. Південнокавказьку проблематику в 

геополітичному сенсі вивчали українські дослідники О. Алєксєйченко [13], 

М. Дорошко [236], І. Ткаченко, Я. Фощан, В. Ціватий та ін. Висвітленню 

теми російсько-грузинської війни 2008 р. присвячена монографія А. Киридон 

та С. Трояна [314]. Вчені провели досить ґрунтовне вивчення історичних 

передумов виникнення війни та її розвитку, виявили агресивний характер 

політики Росії, що, за висновком авторів, і призвело до збройного зіткнення 

між країнами. 

Дослідженню особливостей геополітичних та геоекономічних процесів 

на території ЦА, політиці великих держав (зокрема Росії) у регіоні 

присвятили свої праці вчені центральноазійських країн: С. Акімбеков [6], 

А. Асламов [24], Д. Бердаков [41], С. Іскандаров [287], С. Кушкумбаєв [686], 

М. Лаумулін [370; 371], А. Нурша [453], М. Сарсекієв [594], 

Р. Саттаров [595], К. Сироєжкін [637; 638; 685], Ф. Толіпов [645], та ін. 

Численні розробки з проблематики міжнародно-політичних процесів в ЦА 
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належать науковцям з РФ: Т. Бордачеву [52], Є. Бородіну [54], 

С. Жильцову [252], А. Казанцеву [296-298], А. Карімовій [307], 

К. Ланді [367], Ф. Лук’янову [386], Д. Малишевій [399-401], 

Ю. Морозову [442], Д. Плотнікову [523], О. Попову [539], 

Ж. Сидзиковій [636], Л. Хоперській [681], Г. Чуфріну [705; 706], 

М. Шапкіну [711; 712] та ін. З-поміж західних вчених та експертів 

геополітичну ситуацію в регіоні та політику окремих держав вивчали: 

Р. Еллісон [746], Й. Енгвалл [781], А. Кулі [839], Е. Макглінчі [859], 

С. Радніц [893], Ю. Румер [900; 902], Р. Соколовскі [900], Ф. Старр [912; 914], 

П. Стронскі [900] та ін. Загалом виділяється значний доробок Ф. Старра, у 

працях якого розглянуті численні проблемні питання становлення та 

політичного розвитку нових незалежних країн, а також трансформаційні 

процеси у сфері міжнародних відносин на пострадянському просторі, 

особливо в Центральноазійському регіоні. Серед українських дослідників 

проблематиці міжнародно-політичних, інтеграційних, безпекових процесів у 

ЦА присвячено праці О. Васильєва [70], І. Волошенко [89], 

А. Гончарука [180; 684], С. Даниленка [197], М. Дорошка [235], 

Р. Жангожі [253], І. Мінгазутдінова [439], М. Мурашкіної [446], 

Б. Парахонського [684], Л. Чекаленко [235], О. Шевчука та ін. Зокрема, у 

монографії Б. Левика [373] детально розглянуто геополітичні виклики та 

безпекову політику країн ЦА на рубежі ХХ та ХХІ ст. 

Важливі питання геостратегії та геополітики РФ щодо України серед 

російських вчених досліджували А. Власов [81], Г. Нуришев [459], 

М. Силаєв [635], А. Сушенцов [635], О. Тинянова [670], Д. Тренін [663] та ін. 

Нерідко має місце об’єктивний аналіз витоків та перебігу російської політики 

стосовно України. Водночас у низці праць дається обґрунтування геостратегії 

та геополітики Росії щодо України у нинішній період (починаючи з 2014 р.). 

У розвідках західних вчених, наприклад, Дж. О’Лафліна [923], 
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О. Мотиля [445; 866], Дж. О’Товтела [923], Дж. Шерра [908] та ін., загалом 

переважають неупереджені оцінки ситуації та обґрунтовані висновки. 

Вітчизняні вчені у своїх працях дають аналіз історичних передумов та 

основних факторів формування та розвитку експансіоністської геостратегії 

Росії щодо нашої держави, визначають загрози з боку РФ для української 

безпеки, пропонують заходи щодо захисту територіальної цілісності та 

суверенітету України тощо. Зазначену вище проблематику досліджували: 

Є. Васильчук [71], І. Вєтринський [77], О. Власюк [82; 181], П. Гай-

Нижник [106], М. Гнатюк [118], В. Головченко [120; 121], М. Гончар [178; 

179], В. Горбулін [181-184; 597], В. Гулай [193], М. Дорошко [121; 233; 236], 

Д. Дубов [239], І. Дудко [246], А. Киридон [313], Д. Ключко [318], 

С. Кононенко [82; 181], М. Ожеван [479; 480], Б. Парахонський [501-503], 

Г. Перепелиця [512-515], М. Розумний [570; 580]. О. Розумний [581], 

С. Троян [313], Г. Яворська [501-503; 739] та ін. Особливо актуальними нині 

є дослідження, безпосередньо присвячені воєнній геополітиці РФ щодо 

України, зокрема різним аспектам «гібридної» війни. У контексті вивчення 

просторових аспектів російської «гібридної» війни виділяється, наприклад, 

монографія Є. Магди [390]. Українськими науковцями запропоновано 

численні рекомендації щодо вироблення новітньої геостратегії України, 

окремих напрямів її геополітики, особливо стосовно Росії. 

Виділяється солідний науковий доробок М. Дорошка в дослідженні 

політичних процесів на пострадянському просторі та геополітики Росії щодо 

усіх нових незалежних держав. При цьому особливо велику увагу науковець 

приділив вивченню як історичних, так і сучасних аспектів гегемоністської 

політики Росії щодо України. У своїх працях [232-236; 696 та ін.] 

М. Дорошко наводить численні докази того, що нинішня влада РФ 

продовжує геополітику Російської імперії та СРСР і, по суті, здійснює спробу 

реставрації імперії. У спільній монографії М. Дорошка та 

В. Головченка [121] на основі аналізу широкого кола джерел висвітлено: 
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головні історико-політичні аспекти формування та розвитку агресивної 

імперської політики Росії проти України; виявлено основні фактори, що 

протягом історичного часу визначали український напрям російської 

політики і, у принципі, спричинили сучасну «гібридну війну»; розглянуто 

основні вірогідні сценарії реалізації російської геостратегії щодо нашої 

країни. 

Вагомий внесок у вивчення геостратегії та геополітики Росії у світі 

загалом та щодо України зокрема, належить українському політику та 

вченому В. Горбуліну. У своїх працях [181-184; 597 та ін.] він розглянув: 

чинники виникнення «гібридних» конфліктів у сучасному світі; основні 

витоки експансіонізму сучасної РФ на міжнародній арені, стратегічні засади 

її агресивної зовнішньої політики; досить широкий діапазон засобів 

(політичних, воєнних, економічних, інформаційних та ін.), які застосовує 

Росія у своїй «гібридній» війні проти України; доцільні напрями стратегії й 

тактики нашої держави в протистоянні РФ тощо. 

Конфлікти на пострадянському просторі та експансіоністська 

геополітика Росії щодо України протягом тривалого часу висвітлювалися в 

численних публікаціях українського вченого-конфліктолога 

Г. Перепелиці [512-514 та ін.]. У своїй монографії [515] науковець розкриває 

широкий діапазон передумов та чинників російсько-українського конфлікту, 

доводить його латентний характер на початку ХХІ ст., а також, спираючись 

на ґрунтовну джерельну базу, виявляє сутнісні особливості сучасної 

«гібридної війни» та ті її аспекти, що є особливо небезпечними для існування 

України як незалежної держави. 

Українською дослідницею Л. Чекаленко в численних працях [235; 696-

698 та ін.] розглянуто: історичні аспекти і сучасні напрями зовнішньої 

політики України, формування та розвиток міжнародних відносин на 

пострадянському просторі, особливості політики Росії щодо багатьох нових 

незалежних країн тощо. Вченою виявлено актуальні проблеми участі України 
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в євроінтеграційних процесах та захисту її національної безпеки за умов 

російської експансії. 

Історик П. Гай-Нижник у своїй монографії [106] розглянув численні, по 

суті, історико-геополітичні питання, пов’язані з російсько-українськими 

відносинами протягом 1990-2016 рр. Автором, зокрема, дано характеристику 

геополітичних інтересів РФ стосовно України, виявлено засоби їх реалізації у 

взаємовідносинах між державами, розглянуто геополітичні передумови та 

причини агресії Росії проти України в 2014 р., запропоновано рекомендації 

щодо стратегії України у справі повернення Криму та реінтеграції Східного 

Донбасу. 

У працях українського науковця Б. Парахонського [501-503; 684 та ін.] 

розкрито широкий спектр геополітичних аспектів національної безпеки 

України в регіональному та глобальному вимірах. Вченим проаналізовано 

витоки «гібридної» війни Росії проти України, висвітлено численні актуальні 

проблеми сучасних міжнародних відносин, запропоновано рекомендації 

щодо оптимальних шляхів захисту Україною своєї безпеки та реалізації 

національних інтересів тощо. 

У процесі наукового дослідження дисертантом були використані 

різноманітні за статусом, походженням та змістом джерела. Дисертант 

вважає за доцільне об’єднати їх до п’яти основних груп. 

Перша група джерел представлена нормативно-правовими актами РФ 

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

розпорядження уряду тощо), які стосуються різноманітних напрямів її 

зовнішньої політики у світі загалом та на пострадянському просторі зокрема. 

З-поміж численних джерел цієї групи дисертантом у процесі роботи детально 

пророблялися тексти Концепції зовнішньої політики РФ, Стратегії 

національної безпеки, Воєнної доктрини, Морської доктрини, Стратегії 

економічної безпеки та інших доктринально-нормативних документів. 
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Друга група джерел містить: по-перше, установчі та нормативні 

документи міжнародних організацій – ООН, ЄС, Співдружності незалежних 

держав (СНД), ЄАЕС, Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), 

Шанхайської організації співпраці (ШОС) та ін.; по-друге, тексти 

двосторонніх договорів та угод між РФ та іншими державами (Білоруссю, 

Вірменією, Казахстаном, Таджикистаном, Україною та ін.), а також 

невизнаними квазідержавами – Абхазією та Південною Осетією; по-третє, 

нормативно-правові акти у сфері зовнішньої політики та інші доктринальні 

документи окремих нових незалежних країн. До цієї ж групи джерел 

належать, наприклад, нормативні документи США – Стратегія національної 

безпеки, Стратегія національної оборони та ін. 

До наступної групи віднесено статистичні джерела міжнародних 

організацій та окремих країн, матеріали соціологічних опитувань тощо. 

Використовувалися переважно електронні джерела інформації, наприклад: 

звіти та бюлетені Євразійської економічної комісії (ЄЕК), статистичні 

матеріали Центрального розвідувального управління США («The World 

Factbook») та ін. У роботі знайшли застосування статистичні матеріали 

Федеральної митної служби РФ, Міністерства торгівлі й Державного 

комітету з науки та техніки Республіки Білорусь та інших офіційних установ 

нових незалежних країн. З-поміж російських соціологічних джерел було 

використано значну кількість матеріалів Всеросійського центру вивчення 

суспільної думки (ВЦВСД) та «Левада-центру», а з білоруських – матеріали 

соціологічних опитувань майстерні А. Вардомацького. 

До четвертої групи належать аналітичні записки, доповіді та інші 

експертно-аналітичні джерела. Серед російських джерел предметом 

опрацювання послугували матеріали передусім провідних «мозкових 

центрів»: Російської ради з міжнародних справ, Російського інституту 

стратегічних досліджень, Ради із зовнішньої та оборонної політики, а також 

дискусійного клубу «Валдай» (аналітичні записки, доповіді, статті). Для 
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роботи над дисертацією були використані розробки Фонду Карнегі за 

міжнародний мир, зокрема Європейського Центру Карнегі та Московського 

Центру Карнегі. Аналітичні розвідки та коментарі авторів з Фонду Карнегі 

характеризуються, за спостереженням дисертанта, широким плюралізмом 

думок, намаганням об’єктивно висвітлювати складні проблеми міжнародної 

політики, внутрішньополітичного життя РФ, її зовнішньої політики та інші 

питання. Крім того, знайшли застосування експертні та аналітичні матеріали 

дослідницького центру «Ponars Eurasia». Серед західних репрезентативних 

джерел можна виділити, наприклад, матеріали Центру стратегічних та 

міжнародних досліджень (CSIS), Міжнародного інституту стратегічних 

досліджень (IISS), Стокгольмського міжнародного інституту дослідження 

миру (SIPRI) та ін. Досить корисна з наукового погляду інформація і, 

водночас, неоднозначні оцінки та висновки притаманні окремим аналітичним 

матеріалам американської розвідувально-аналітичної компанії «Stratfor». У 

процесі дослідження були використані також численні аналітичні матеріали 

українського Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД), 

Українського центру економічних та політичних досліджень ім. 

О. Разумкова, Міжнародного Центру Перспективних Досліджень, присвячені 

різноманітним аспектам воєнної, політичної, інформаційної безпеки України, 

виявленню напрямів зовнішньої політики Росії, особливостей її стратегії, 

тактики, проектів на пострадянському просторі тощо. 

П’ята група джерел представлена текстами офіційних виступів 

президента РФ, його заяв, послань Федеральним Зборам, офіційних звернень 

тощо. До цієї ж групи джерел віднесені стенограми «Прямих ліній», виступів 

на різноманітних форумах, тексти інтерв’ю тощо, а також публіцистичні 

матеріали авторства В. Путіна, які містять програмні установки щодо 

стратегії й тактики зовнішньої політики РФ. Для дисертаційного дослідження 

також були використані тексти послань та офіційних виступів глав нових 

незалежних держав І. Алієва, О. Лукашенка, Н. Назарбаєва, С. Жеенбекова. 
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Крім того, в якості джерел послугували: виступи, інтерв’ю та статті окремих 

урядовців РФ (міністра оборони С. Шойгу, міністра закордонних справ 

С. Лаврова, секретаря Ради безпеки М. Патрушева, директора Федеральної 

служба безпеки (ФСБ) О. Бортнікова, голови Рахункової палати О. Кудріна 

та ін.); статті та інтерв’ю глав пострадянських держав (зокрема, 

Н. Назарбаєва, О. Лукашенка, Г. Маргвелашвілі та ін.); матеріали дво- та 

багатосторонніх зустрічей на вищому рівні тощо. Для вирішення 

дослідницьких завдань аналізувалися ще й тексти виступів, коментарів та 

інтерв’ю низки посадових осіб та політичних діячів нових незалежних країн. 

Великий обсяг інформації дисертант отримав з публіцистики, 

наприклад з газет (у тому числі з електронних видань), повідомлень 

інформаційних агентств «BBC», «Newsweek», «Reuters», «ТАСС» та ін. У 

процесі роботи над дисертацією використовувалися також інформаційні 

повідомлення щодо поточних політичних процесів у світі та пострадянських 

країнах, знайдені в мережі Internet. 

 

 

Висновки до розділу 1 

Сучасна геополітика є відносно новою та контрверсійною галуззю 

наукових досліджень. У роботі виокремлено такі 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 їхнім теоретико-методологічним та методичним 

інструментарієм. На сучасному етапі розвитку геополітики пропонується 

формування міждисциплінарного наукового напряму – геополітології. 

Геополітична ідеологія постає в якості ідейного обґрунтування просторової 
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політики певного актора (передусім держави). Вона має виконувати роль 

консолідації всього суспільства держави задля досягнення визначених 

владою головних стратегічних цілей розвитку. 

У рамках «конструктивістського» напряму геополітики пропонується 

поєднати створення геополітичних міфів, образів, моделей та розроблення 

геополітичних проектів. Головною метою геополітичної міфотворчості є 

створення в інтересах політичної еліти спрощених геополітичних міфів, котрі 

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. Геополітичні проекти часто втілюються у 

взаємозв’язку з геоекономічними, геокультурними та інформаційними. 

У своїй практичній геополітиці держави задля досягнення визначених 

цілей традиційно застосовували «жорстку силу». Нині в геополітиці перевага 

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

геополітика держави передбачає застосування при здійсненні її політики в 

геопросторі технологій з раціональним поєднанням «жорстких» та «м’яких» 

засобів. 

Геостратегія держави містить визначення головних цілей, завдань та 

принципів її зовнішньої політики. 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, 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. 
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У світовому порядку провідні ролі виконують найбільш могутні 

держави. 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. Неоімперія постає в якості політії, що поєднує на міжнародній 

арені ролі лідера, гегемона та імперії. 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. 

Світовий порядок може бути відображений різноманітними моделями: 

одно-, дво-, багатополярними, поліцентричними, «гібридними» та ін. 

Сучасний геополітичний порядок у світі може зазнати суттєвих змін. 

Визначено вірогідну тенденцію трансформації світового геополітичного 

порядку до олігополярної неоімперської конфігурації. Нині активно 

розвиваються процеси міжнародної регіоналізації, а також інтер- та 

трансрегіоналізації. Міжнародний регіоналізм може трактуватися в 

теоретичному або практичному сенсі. Прикладний міжнародний геополітичний 

регіоналізм зазвичай зумовлюється спільними безпековими інтересами країн-

учасниць та потребами реалізації їхніх спільних стратегічних цілей й може 

призводити до формування регіональних політичних систем. У теорії та на 

практиці геополітичний регіоналізм на різних рівнях геопросторової організації 

світу тісно пов’язаний з геоекономічним. 
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У науковій геополітиці створено великий обсяг теоретичних та 

прикладних дослідницьких праць. Проте численні актуальні теоретичні та 

практичні питання залишаються недостатньо вивченими. Доволі 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 численних 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 геополітики притаманний схематизм, їм часто не достає комплексності. 

Перспективними уявляються подальші дослідження геостратегії Росії на 

основі міждисциплінарного синтезу. 
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РОЗДІЛ 2. ГЕОПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ РОСІЇ ТА ЇЇ 

ГЕОСТРАТЕГІЯ 

 

 

2.1. Геополітична ідеологія та внутрішня геополітика в Росії  

Становлення державності РФ у 90-х рр. ХХ ст. супроводжувалося 

домінуванням в країні номенклатурно-олігархічних клік – такий режим 

кваліфікується як «клікократичний» [508]. Для зміцнення центральної влади 

верхівка силових структур (передусім ФСБ) разом з частиною олігархату 

забезпечили наприкінці 1990-х рр. призначення на посаду голови уряду 

В. Путіна, якого після добровільної відставки Б. Єльцина було обрано 

президентом РФ. У результаті, у Росії встановився режим, котрий критично 

оцінюється як «путінська клептократія» [772]. В. Пастухов запропонував для 

владної верхівки РФ майже ідентичний термін – «клептоклатура», 

зазначивши, що вона зрослася з криміналітетом, і її відмітною рисою є 

«колективне володіння державою, яка для неї є ексклюзивним джерелом 

збагачення» [505, с. 157]. З погляду А. Колеснікова, «путінський режим – це 

повне злиття влади та власності, коли ті, хто правлять Росією водночас нею і 

володіють» [324]. За оцінкою В. Гельмана, «російський авторитарний режим 

на початку 2010-х рр. досяг стану “консолідації” – тобто стійкої, хоча і 

неефективної рівноваги» [107, с. 24]. Проте наприкінці 2010-х рр. на сталість 

цієї «консолідації» негативно впливають такі чинники, як зниження доходів 

від експорту енергоносіїв, економічні санкції Заходу, «відплив» капіталів з 

країни, загострення соціальних проблем тощо. 

Верховний ЦУР («Кремль»)» у спілці з власною клікою («Політбюро-

2» [530]) сформували у РФ автократичну систему влади, що спирається на 

формально демократичні державні інститути. Загалом політичний режим в 

Росії кваліфікується як напівдемократичний. Апологетиці нинішнього 

режиму слугує концепція «суверенної демократії» В. Суркова. Згідно з нею, у 
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Росії досягнутий такий спосіб політичного життя суспільства, при якому 

органи влади «обираються, формуються та спрямовуються винятково 

російською нацією у всьому її різноманітті та цілісності заради досягнення 

матеріального добробуту, свободи та справедливості всіма громадянами, 

соціальними групами та народами, що її утворюють» [633]. Запропонована 

ідеальна модель слугує «симулякром» для нинішнього політичного режиму з 

його численними авторитарними елементами і доволі «жорстким» контролем 

над політичною, економічною, культурною та інформаційною сферами життя 

РФ, а також її суб’єктами. У 2000-х рр., на думку В. Гельмана, сформувався 

«нав’язаний консенсус», що ґрунтується на лояльності еліт в обмін на дозвіл 

держави отримувати доступ до джерел збагачення [107, с. 109]. Такий 

«консенсус» і в нинішній Росії залишається значною мірою актуальним, 

причому регіональні еліти та бізнес-угруповання поставлені в досить 

«жорстку» неформальну залежність від центральної влади. Ті представники 

еліти, що порушують «консенсус», за допомогою формально правових 

засобів відстороняються від прибуткових сфер діяльності. Тому достатньо 

потужної опозиції в Росії нині немає, а окремі опозиційні групи діють як 

маргінальні, хоча все ж мають деякі можливості поширювати свої погляди 

через Інтернет. 

Держава контролює стратегічні галузі господарства РФ, її частка у 

ВВП країни протягом 2005-2015 рр. збільшилася з 35 до 70% [119]. Як 

наслідок, верховний ЦУР отримав змогу використовувати для власних 

потреб та збагачення пов’язаних з ним бізнес-угруповань надприбутки від 

діяльності одержавлених корпорацій. Російські прихильники ліво-

консервативних перетворень трактують нинішній режим як «корупційно-

олігархічний симбіоз феодалізму та капіталізму» [591]. Зростання в сучасній 

Росії соціальних проблем посилює позиції «лівих» та популістських сил. 

Для політичної системи нинішньої Росії притаманні окремі імперські 

риси, певною мірою модернізовані. На думку А. Бульвінського, «структура 
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управління політичним та господарським життям Росії за часів В. Путіна 

знову набула імперських ознак пірамідальності, централізму та крайньої 

забюрократизованості» [56, с. 173]. З дуже критичного погляду, надмірний 

державоцентризм та жорсткий авторитаризм правлячого режиму в Росії 

роблять його схожим на фашистський. Зокрема, М. Ван Герпен акцентував 

увагу на тому, що режим В. Путіна вирізняється перехідним, м’якішим 

характером у порівнянні з класичним фашизмом, і дав йому таку 

характеристику: «нестабільна система гібридного “полегшеного фашизму”, 

що поєднує елементи протофашизму, фашизму та постфашизму» [930, p. 8]. 

На фашистські ознаки нинішнього політичного режиму в Росії вказував 

також О. Мотиль [865; 866]. М. Розумний виділив низку рис, притаманних 

сучасній моделі суспільної організації РФ: великодержавна амбіція, вождізм 

та ієрархічна модель суспільства, історичний реваншизм, параноїдальний 

синдром, міфотворчість, імморалізм політики, потужна емоційна підтримка 

суспільства, зовнішня експансія, загалом тоталітарна мобілізація [580, с. 162-

164]. Дискусійним є твердження М. Ван Герпена, що «путінізм – це нова 

права радикальна політична модель, готова до експорту за кордон» [930, 

p. 9]. На думку дисертанта, модель «путінізму» все ж досить оригінальна і 

навряд чи придатна для якоїсь іншої держави.  

За умов суттєвого уповільнення економічного розвитку РФ 

персоналізований режим В. Путіна все ж зберігає дієвий контроль над всіма 

сферами російського суспільного життя. Водночас для сталого 

функціонування російської держави постає низка небезпек. Я. Бугайскі 

виділив такі три індикатори потенційного державного колапсу РФ: 

«економічний спад, ескалація репресій та безрозсудний імперіалізм» [760]. 

Саме соціально-економічні проблеми є найбільш актуальними, оскільки їхнє 

загострення може, у принципі, призвести до політичних змін. При цьому, 

навіть у разі приходу до влади в Росії інших осіб, антизахідний «путінізм» як 

такий має великі шанси зберегтись [847]. Дисертант висловлює припущення, 
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що російський політичний режим зі зміною в майбутньому лідера (та його 

ЦУР) не зазнає краху, але можлива його часткова ліберальна трансформація. 

Інший сценарій передбачає, навпаки, авторитарну тенденцію, коли за 

допомогою силових структур (особливо ФСБ) в Росії буде забезпечено 

«жорсткіший», ніж нині, контроль над суспільством та економікою. 

У РФ склалися своєрідні відносини між більшістю суспільства 

(«народом») і владою. Влада гарантує правовий порядок на території 

держави і невисокий, але стабільний рівень соціально-економічного життя 

населення. «Народ» у свою чергу підтримує владу, зокрема і здійснення нею 

внутрішньої та зовнішньої геополітики. Такі відносини характеризуються як 

патронажні (неопатрональні). При суттєвому уповільненні економічного 

розвитку у російському суспільстві водночас зростає диференціація за рівнем 

життя. Виявляється дедалі менша здатність держави забезпечувати добробут 

більшості населення країни, що призводить до зниження підтримки ним 

влади. За цих умов «ліві» російські «державники» пропонують не змінити 

систему, а перевести її «з одного “режиму управління” в інший», зокрема, 

зміцнити політичні та соціально-економічні засади державності шляхом 

укорінення модернізованої соціалістичної ідеології, перегляду результатів 

приватизації 1990-х рр., підвищення ролі громадянського суспільства 

(перетворивши його на ще одну «гілку влади»), посилення контролю над ЗМІ 

тощо [591]. С. Глазьєвим запропоновано здійснення соціально-економічного 

розвитку РФ (за планами В. Путіна) на основі трансформованих 

соціалістичних ідей [117]. Такі проекти часткової трансформації політичного 

режиму в «лівому» напрямі покликані забезпечити зміцнення соціального 

базису Російської держави, але не передбачають зміни її сутності, а також 

ідеологічних засад «суверенної демократії». 

У Росії геостратегія та геополітика (внутрішня та зовнішня) 

ґрунтуються на певному ідеологічному фундаменті. Саме ідеологія 

покликана відігравати роль свого роду «стрижня» для впорядкування решти 
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компонентів ідейно-духовного комплексу – міфології, свідомості, культури, 

психології тощо. Для успішного функціонування державної геополітичної 

системи (особливо неоімперської) необхідна достатня ідеологічна міць. Під 

останньою Н. Комлєвою розуміється «реальна спроможність геополітичного 

актора до експансії в ідеологічному просторі, яка визначається сукупністю 

його ментальних ресурсів, технічних можливостей (ресурсів) поширення 

ментальних цінностей, а також технологій впливу на масову 

свідомість» [333, с. 168]. Ідеологічна міць держави забезпечується, зокрема, 

авторитетом домінуючих суспільно-політичних ідей, глибоко укоріненим 

патріотизмом, поширенням цінностей державницької культури, видатними 

досягненнями науки, літератури та мистецтва тощо. Навіть спортивні успіхи 

мають сприяти піднесенню ідеологічної моці держави. 

У СРСР (Радянській імперії) ідеологічний фактор виступав як 

провідний при визначенні стратегічних напрямів розвитку держави. 

Геополітичний чинник, згідно з доктриною «світової революції», протягом 

перших років існування радянського режиму був підпорядкований 

ідеологічному [521, с. 113]. У процесі розвитку Радянського Союзу 

геополітична ідеологія та імперські геополітичні інтереси не 

артикулювалися, але сукупно впливали на внутрішню та зовнішню політику 

сталінського керівництва. І надалі геополітична ідеологія де-факто слугувала 

для визначення основних напрямів геостратегії СРСР. Так, у період «застою» 

одним із проявів радянської геополітичної ідеології виступала «доктрина 

Брежнєва», що передбачала застосування навіть воєнної сили для збереження 

контролю над союзниками із соціалістичного табору. 

У період «перебудови» Радянський Союз втратив свою ідеологічну 

міць. На рубежі 1980-1990-х рр., коли ідейна спадщина марксизму-ленінізму 

вже остаточно себе скомпрометувала, у суспільстві стали відкрито 

пропагуватися ідеї ліберальної демократії та вільного ринку. При цьому 

ліберальні ідеї трактувалися в добу президентства Б. Єльцина досить 
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своєрідно. На фоні демонстративного розвитку демократичних інститутів та 

лібералізації економіки відбувалася «приватизація» держави номенклатурно-

олігархічними угрупованнями. Запозичене із Заходу ідейне підґрунтя реформ 

було досить слабким. 

Імперська свідомість населення, з погляду Є. Анісімова, – «досить 

цілісний, об’ємний комплекс різнорідних ідей, концепцій, відчувань» [19]. 

Імперській геополітичній свідомості притаманна певна динаміка – вона 

змінюється разом із розвитком самої імперії. Після руйнації імперії відповідна 

свідомість, як правило, не зникає безслідно. Окремі імперські елементи здатні 

зберігатися в суспільній свідомості населення метрополії, а також колишніх 

імперських володінь. Разом із руйнацією СРСР імперські геополітичні 

погляди у великої частини населення Росії не щезли, а зазнали певних 

трансформацій. Російська влада стала використовувати залишкові моменти 

радянської ідеології як базис для культивування оновленої імперської 

ідеології. Під час другого терміну президентства Б. Єльцина у державній 

політиці відбувся перехід «від квазі-невтручання у “вільний ринок” ідей до 

просування ідеї національного консенсусу» [396, c. 119]. Починаючи з 

1995 р. – п’ятдесятиріччя перемоги у Великій Вітчизняній війні (ВОВ), 

простежується активізація використання ідейного потенціалу «Великої 

Перемоги». Водночас у РФ тривав процес символічного «примирення» 

російського імперського та радянського дискурсів. 

На основі аналізу історичного розвитку Росії С. Генсон зробив 

висновок про існування в ній «неприйняття ідеології» [800, р. xxv]. 

Наприкінці 1999 р. В. Путін у цілком ліберальному дусі писав, що «проти 

встановлення в Росії державної, офіційної ідеології у будь-якій формі» [265]. 

Водночас він виокремив такі традиційні (споконвічні) цінності росіян: 

«патріотизм», «державність» (Росія – велика держава), «державництво» 

(держава є гарантом порядку та рушієм прогресу), «соціальна 

солідарність» [265]. У результаті, «нова російська ідея» поставала як 
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«органічне поєднання універсальних, загальнолюдських цінностей зі 

споконвічними російськими цінностями» [265]. На особливу увагу 

заслуговує обґрунтування необхідності для Росії сильної державності. Для 

правлячої верхівки на початку 2000-х рр. залишалося актуальним завдання 

піднесення авторитету державної влади всередині країни, централізована 

структура якої послабилася. Крім того, геополітичні та геоекономічні 

інтереси верховного ЦУР вимагали підвищення ролі РФ на міжнародній 

арені. 

Для обґрунтування своєї геостратегії російське керівництво стало 

використовувати ідейно-геополітичну спадщину СРСР, а також Російської 

імперії. Так, у 2005 р. В. Путін зазначав, що «загибель Радянського Союзу 

була найбільшою геополітичною катастрофою століття» [547], а в 2007 р. 

наголошував на потребі спиратися на базові моральні цінності, «вироблені 

народом Росії за більш ніж тисячолітню свою історію» [548]. Загалом для 

ідейної політики в РФ у 2000-2008 рр. була притаманна «принципова 

еклектичність» [396, c. 124]. В оновленій ідейно-символічній геополітиці 

знайшли застосування численні модернізовані елементи з радянського та 

імперського минулого. Все більшого значення в політичному та науковому 

дискурсах стали надавати «державництву». На сильну державу покладалося 

формування ідейних та нормативно-ціннісних основ організації російського 

суспільства. За твердженням В. Багдасаряна та С. Сулакшина, «держава 

спроможна і зобов’язана регулювати ціннісні орієнтири народонаселення, 

конструюючи та спрямовуючи розвиток своїх та суспільних інститутів» [30, 

c. 599]. Відповідно до потреб державного керівництва знаходили попит 

цінності, образи та символи різних ідейних течій. Йшла подальша 

реабілітація та популяризація «імперської ідеї», наприклад, стверджувалося, 

що вона «структурує численні народи поліетнічної держави в співтовариство 

однодумців, які усвідомлюють спільність цілей та інтересів» [499, с. 92]. 

О. Скребець констатувала дискусійну думку, що сучасні різноманітні 
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імперські проекти, попри певні розбіжності між ними, виступають «як 

взаємодоповнюючі, що відповідають прагненню до відродження 

самодержавного устрою в Росії» [605, с. 359]. Отже, імперія поставала в 

якості історично виправданого і цілком органічного типу політичної 

організації багатонаціональної РФ. 

Вагомою ідейною основою для формування новітньої російської 

геополітичної ідеології слугує доволі широка за змістом концепція 

«великодержавництва», що ґрунтується на досить глибоко укоріненому в 

суспільній свідомості імперському геополітичному світосприйнятті. У 

сталінські часи традиційні імперські геополітичні образи та міфи зазнали 

цілеспрямованої трансформації в радянське «імперство». Саме на його основі 

сформувалося новітнє геополітичне великодержавництво. У політичному 

дискурсі сучасної РФ досить успішно укорінився «консервативно-

патріотичний напрям» [510, с. 9]. Інтегративний потенціал «геополітики як 

ідеї» в 1990-х рр. об’єднав значну частину консервативних сил, а також був 

взятий на озброєння державною владою [693, с. 8]. Виправдовувалася 

успадкована ще з кінця XV ст. ідея «збирання» Москвою земель колишньої 

Русі. Зазнала реанімації концепція «Москва – Третій Рим», за якою Росія 

поставала єдиним оплотом «істинного православ’я» Увесь цей ідейний 

арсенал був відновлений і пристосований для зовнішньо- та 

внутрішньополітичних інтересів новітньої російської влади. Отже, 

констатується відродження та модернізація в Росії у 1990-х рр. геополітичних 

засад традиційної великодержавної (по суті, імперської) ідеології. 

У суспільній свідомості укорінюється спадкоємність ідеї російської 

державно-політичної системи від Радянського Союзу, Російської імперії, 

Московського царства і навіть Київської Русі. У 2014 р. В. Путін проголосив: 

«Ми усвідомили безперервність, цілісність тисячолітнього шляху нашої 

Вітчизни» [545]. Особливим попитом користується постулат щодо 

необхідності для Росії сильної влади, яка підтримується народом і діє на його 
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благо. Історичні умови розвитку Росії спричинили також існування міфу про 

необхідність для неї сильного лідера, здатного своїм керівництвом 

забезпечити виживання країни та її прогресивний розвиток. Нині такий міф 

вважається придатним для успішної консолідації зусиль влади та населення 

РФ, формування ідеологічної єдності суспільства і створення привабливого 

образу лідера держави (фактично новітнього «самодержця») як вищої та 

останньої інстанції справедливості. Від свого лідера – «господаря країни» 

населення Росії «очікує демонстрації низки якостей монарха – від харизми до 

“сильної руки”, збереження цілісності державних територій та успішної 

боротьби за правопорядок» [722, с. 132]. Саме такими рисами у російській 

масовій свідомості наділений В. Путін. 

Відтворюються старі міфи про величну та могутню Російську державу, 

які ґрунтуються на укорінених у масовій свідомості стереотипах. Вони 

поєднуються з цілеспрямовано створеним новими міфами. Як наслідок, 

виникає спільний «резонуючий» міф про велику Росію [722, с. 132]. До 

старих усталених міфів, наприклад, належать ті, що стосуються російської 

колонізації Сибіру. Згідно з ними для російської політики були характерні 

«асиміляторські старання, а не тотальне придушування завойованих» [740, 

с. 89]. Хоча, за твердженням В. Іноземцева, «Росія ставилася до Сибіру 

швидше як до залежної території, не стільки розвиваючи її, скільки 

експлуатуючи її багатства» [281, с. 10]. Загалом в умовах державного 

контролю за освітою, культурою, ЗМІ насаджування в РФ комплексного міфу 

про «Велику Росії» виявляється досить успішним. 

Велика увага в РФ приділяється формуванню комплексу ідей щодо 

особливої «Руської цивілізації», яка вирізняється своїми специфічними 

духовно-культурними, морально-ціннісними та іншими рисами. З погляду 

О. Гольца, у Росії «народжується квазі-ідеологія, яка через конфронтацію із 

Заходом висуває Москву на роль лідера “решти світу”» [492]. На 

переконання Л. Івашова, «західна цивілізація, по суті, з моменту її 
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зародження розв’язала та безперервно веде проти людства світову 

війну» [277, с. 22]. За оцінкою М. Ожевана, «місіонерство й візіонерство у 

рамках “Російської національної ідеї” доповнює конспірологія» [479, с. 35]. 

Серед російського суспільства поширюються меседжі, на кшталт того, що 

«іноземні спецслужби як і раніше прагнуть проникнути до всіх сфер 

діяльності нашої держави» [679]. За спостереженням О. Резніка, у період 

кінця 2000 – початку 2010 рр. спостерігалося масштабне зростання 

антизахідних настроїв [571, с. 54]. Після 2014 р. антизахідна пропаганда 

досягла в Росії ще більшого розмаху. У липні 2018 р. (за даними ВЦВСД) 

67% росіян вірили в існування так званого світового уряду, причому 74% 

були впевнені в тому, що його інтереси розходяться з національними 

інтересами РФ [492]. За даними ВЦВСД у серпні 2018 р. 63% росіян були 

переконані в існуванні якоїсь організації, котра прагне зруйнувати духовні 

цінності російського народу [644]. Серед ЗМІ в Росії найбільший вплив нині 

має телебачення, і через нього широким верствам населення нав’язуються 

потрібні владі антизахідні ідейні стереотипи. 

У свідомості населення укорінюються ідеалізовані геополітичні образи 

Російської імперії, СРСР та сучасної РФ. Водночас активно експлуатуються 

негативні образи окремих держав Заходу, передусім США. Особливого 

значення набувають ідеологічні геополітичні маркери з традиційним 

протиставленням «свій – чужий» (Росія – Захід). За даними Левада-центру в 

грудні 2017 р. приблизно дві третини опитаних росіян були впевнені, що в 

РФ є вороги, причому головними з них респонденти назвали США (68%) та 

Україну (29%) [95]. А в травні 2018 р. країнами, які недружньо, вороже 

налаштовані щодо Росії, 78% російських респондентів вважали США, 49% – 

Україну, 38% – Велику Британію [238]. Натомість головними партнерами РФ 

на світовій арені (за даними ВЦВСД) у грудні 2017 р. 64% росіян вважали 

Білорусь і 57% – Казахстан [585]. Констатується факт досить високої 

результативності геополітичної пропаганди в сучасній Росії. Доволі 
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ґрунтовна укоріненість у свідомості значної частини російського населення 

ідеї «Великої Росії» підтверджується соціологічними опитуваннями. Так, за 

даними ВЦВСД у травні 2018 р. 49% росіян залишалися впевненими у 

великодержавному статусі Росії (у 2017 р. таких було 57%) [586]. Рівень 

патріотизму в країні є дуже високим: за даними ВЦВСД у червні 2018 р. 

частка росіян, що вважали себе патріотами країни, становила 92% (у 2016 р. 

таких було 80%) [703]. При цьому сама ідея «Великої Росії» не містить 

достатнього мобілізаційного потенціалу для реалізації гіпотетичного 

геополітичного проекту відновлення так званої «історичної Росії». 

Для геополітичної ідеології Російської імперії та СРСР була приманна 

яскраво виражена «мілітаристська» складова. Дуже важливим вважалося 

укорінення в суспільстві «воїнського духу», військова служба користувалася 

високим престижем. У сучасній Росії велика увага приділяється військово-

патріотичному вихованню молоді (на прикладах як імперської, так і 

радянської історії), суттєво зріс авторитет служби в збройних силах. За умов 

зростання міжнародної напруги навколо Росії, збільшення кількості 

супротивників (геополітична модель «Обложена фортеця») військова 

могутність РФ постає запорукою захисту її національної безпеки і реалізації 

геостратегічних цілей на світовій арені. Збройні сили є фактично 

найавторитетнішим інститутом у російській державній системі. У грудні 

2017 р. ВЦВСД оприлюднив дані, згідно з якими протягом останніх п’яти 

років рівень суспільного схвалення діяльності російської армії зріс із 52% до 

88%, при цьому 68% респондентів були впевнені в існування воєнних загроз 

для РФ з боку інших країн, і 93% вважали, що збройні сили здатні захистити 

Росію від зовнішніх загроз [23]. Доктриною інформаційної безпеки РФ 

передбачена «нейтралізація інформаційно-психологічного впливу, у тому 

числі спрямованого на підрив історичних основ та патріотичних традицій, 

пов’язаних із захистом Вітчизни» [231]. Радянсько-німецька війна 1941-

1945 рр., яка з часів СРСР зветься ВОВ, залишається в Росії найпотужнішим 
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джерелом геополітичної міфотворчості. Основоположний міф про «Велику 

Перемогу» має на меті консолідацію населення не лише РФ, а й решти 

пострадянських країн. У нинішньому російському історико-геополітичному 

дискурсі відводиться достойне місце навіть Й. Сталіну. За оприлюдненими в 

липні 2017 р. даними ВЦВСД 62% громадян РФ погоджувалися з тим, що 

пам’ятні знаки, присвячені Сталіну варто розміщувати в публічних місцях, а 

65% росіян були проти встановлення знаків, що повідомляють про його 

злочини [496]. Отже, в ідейному комплексі, що створюється сучасною 

владою Росії, «цементуючу» роль покликані відігравати патріотичні ідеї, 

пов’язані насамперед з історичною пам’яттю про ВОВ. У свідомості 

громадян РФ формується спадкоємний ланцюжок патріотизму: російський 

імперський – радянський («Велика Перемога») – нинішній російський. 

У часи Російської імперії «руським» офіційно вважався будь-який 

православний підданий російського царя [740, с. 95]. Назва «росіянин» 

виникла в якості термінологічного оформлення принципу «надетнічного 

імперського підданства» [306]. Тобто ідентифікація представника російської 

імперської нації здійснювалася за політичним критерієм, а для «руського» 

обов’язковою ознакою була ще й приналежність до офіційного православ’я. 

У Радянському Союзі реалізовувався проект формування «нової історичної 

спільноти людей – радянського народу», котра може бути кваліфікована як 

надетнічна імперська нація [126, с. 33]. 

Радянська наднаціональна ідентичність у світогляді значної частини 

російського населення, особливо молоді, вже втрачена. Натомість влада РФ 

конструює «російську націю». Для її створення застосовуються окремі засади 

дореволюційної російської, радянської та сучасної неоімперської ідеологій. 

Формується спільна система цінностей для «багатонаціонального російського 

народу». Руський етнос становить близько 77,7% населення РФ [903] і постає 

особливо важливим об’єктом етнічної геополітики. Причому націоналізм 

самого руського етносу, як і всіх інших етносів на теренах Росії, на думку 
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В. Кантора, небезпечний для нинішньої РФ тим, що спроможний викликати 

відцентрові процеси в її імперському державному розвитку, – «пробудження 

сьогоденного націоналізму згубно для Росії, яка намагається все ж зберегти 

свою імперськість» [300, с. 57]. За твердженням В. Путіна, «ідеї побудови 

руської “національної”, моноетнічної держави суперечать нашій тисячолітній 

історії» [566]. Націоналізм кваліфікують як «дуже шкідливе, руйнівне явище 

для цілісності Російської держави» [562]. Російський етнологи (В. Тишков та 

ін.) пропонують престижність «руськості» та статус «руських» підвищувати 

не шляхом заперечення «російськості», а через формування подвійної 

ідентичності («руської» та російської), поліпшення умов життя в регіонах, де 

проживають переважно представники руського етносу [654]. Отже, з погляду 

російської влади та її ідеологів, руському етносу відводиться консолідуюча 

роль у створенні поліетнічної російської нації («нації-співгромадянства»). 

Представники руського етносу переважно підтримують політику російської 

влади, «вважаючи, що вона є запорукою зміцнення держави» [128, с. 37], а 

також гарантією стабільності та захисту від зовнішніх ворогів. Російські 

офіційні особи часто трактують поняття «руський народ» дуже широко, 

долучаючи до нього за імперською традицією, крім власне етнічних 

руських (так званих «великоросів»), ще й українців та білорусів як 

складових «великого руського народу». 

Значне поширення у РФ, за оцінкою Е. Паїна, набула «цивілізаційна 

версія націоналізму», і влада «застосовує стандартні для такої ідеологічної 

течії методи реанімації “мобілізаційного суспільства” – консолідацію воєнно-

героїчним минулим, консолідацію страхом та консолідацію силою» [495]. На 

хвилі посилення ще й суто етнічного націоналізму вчений висловлював 

побоювання, що «влада дрейфує в бік імперського націоналізму» [495]. З-

поміж цілей національної політики в Росії виділяється «зміцнення 

загальноросійської громадянської свідомості і духовної спільності 

багатонаціонального народу Російської Федерації (російської нації)» [469]. 
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Саме «цивілізаційний» (по суті, неоімперський) націоналізм вважається 

спроможним об’єднати такі ідеї, як імперську, націоналістичну, 

цивілізаційну, православну, і виступити тим самим «чи не єдиним засобом 

консолідації суспільства, прийнятним для нинішнього політичного 

режиму» [76, с. 40].  

Серед складових сучасної російської геополітичної ідеології особливу 

роль відіграє неоєвразійство. На початку 1990-х рр. у процесі наукової ревізії 

євразійські концепції 1920-1930-х рр. були значною мірою модернізовані. З 

геополітичного погляду для РФ залишаються актуальними такі положення 

євразійства: заперечення західної моделі суспільного розвитку; необхідність 

створення єдиного союзу народів світу для спільної антизахідної планетарної 

визвольної боротьби; месіанська роль Росії у світі. Організація 

«ідеократичної» Російської держави, на думку класика євразійства 

М. Трубецького, повинна ґрунтуватися на певній «ідеї-правительниці», в 

основі якої має бути «благо сукупності народів, що населяють даний 

автаркічний особливий світ» [665, с. 197]. У сучасному російському 

євразійстві (неоєвразійстві) А. Лубський запропонував виокремити такі течії, 

як ліберально-державницьку, неоконсервативну, консервативно-

державницьку та консервативно-радикальну [379, с. 155]. Найпотужнішою 

ідейною течією виявилася саме остання, провідним теоретиком якої був і 

залишається О. Дугін. 

У працях О. Дугіна неоєвразійство проголошується новітнім 

цивілізаційним вченням, постулюється створення так званої «четвертої 

політичної теорії» [244], За оцінкою М. Ларюель, вчення О. Дугіна носить 

еклектичний характер [368, с. 6]. Характерною рисою радикального 

неоевразійства є «формування образу ворога» [26, с. 110]. З погляду 

неоєвразійців, головним зовнішнім ворогом євразійської цивілізації постає 

США, що очолює атлантичну «цивілізацію моря». Дуже важливе місце в 

неоєвразійстві належить апологетиці імперського устрою Росії, який поєднує 
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жорсткий стратегічний централізм з широкою автономією регіональних 

соціально-політичних утворень [243, с. 496-497]. Обґрунтовується, що на 

міжнародній арені Росія на основі російської (євразійської) цивілізації здатна 

сформувати Євразійську імперію. Тому дисертант вважає за доцільне 

трактувати радикальне неоєвразійство саме як імперське. 

На початку ХХІ ст. російська влада, офіційно заперечуючи 

ідеологізацію своєї зовнішньої політики, застосовувала неоєвразійський 

дискурс для легітимізації своєї геополітики на міжнародній арені. За оцінкою 

Р. Рукомеди, неоєвразійство користується реальною підтримкою російської 

влади [588, с. 8]. Для російської неоімперської геостратегії неоєвразійство 

надавало відповідне ідейне обґрунтування. Зокрема, однією з 

основоположних у неоєвразійстві є концепція багатополярного світового 

порядку. О. Дугін стверджував, що саме «багатополярний світ є радикальною 

альтернативою однополярному світу» [243, с. 31]. За оцінкою С. Шергіна, 

«неоєвразійство – це філософія мультиполярної глобалізації…» [718, с. 290]. 

Євразійська імперія вважається цілком здатною посісти становище полюса 

світу, альтернативного Заходу. Крім того, обґрунтовується необхідність 

захисту Росії та інших євразійських країн від експансії НАТО як уособлення 

атлантизму. Неоєвразійці неодноразово виступали на підтримку політики 

російської влади, ідейно викриваючи її опонентів як «п’яту колону» – 

«агентуру впливу атлантизму» [240, с. 383]. Крім того, серед внутрішніх 

ворогів РФ було виявлено «шосту колону», яка «маскується під прагматиків 

та чиновників» [241]. Неоєвразійство нині активно використовується в Росії 

для обґрунтування існування цивілізаційної євразійської спільноти, тобто, по 

суті, сприяє розвитку російського неоімперського націоналізму. Детальніше 

геополітичні ідеї імперського неоєвразійства розглянуто в працях 

дисертанта [131; 135]. 

Радикальні неоєвразійці своїми ідеями прагнули задовольнити, з 

одного боку, запит частини консервативної «еліти» на якусь нову версію 
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великодержавної ідеології, а з іншого, – ідейні та духовні потреби частини 

російського суспільства, розчарованого результатами псевдодемократичних 

реформ. «Лакуни» у світогляді російського суспільства стали заповнювати 

геополітичні «теорії-симулякри», на кшталт дугінської. Не варто 

переоцінювати вплив радикальних неоєвразійців на політичний істеблішмент 

РФ, хоча російська влада в багатьох випадках і використовує для своїх 

потреб гасла, риторику, геополітичні міфи та образи з їхнього арсеналу. З 

погляду дисертанта, сучасне неоєвразійство прагне об’єднати численні ідейні 

напрями «на основі протистояння західній ліберально-демократичній 

ідеології, а також максимально відповідати інтересам сучасної правлячої 

російської еліти» [131, с. 16]. Як наслідок, «у масовій свідомості російського 

населення відбувається свого роду “накладання” ідеологічних положень 

неоєвразійства та сконструйованих політтехнологами осучаснених та 

новітніх імперських міфів на давно укорінені великодержавні 

стереотипи» [131, с. 19]. 

Таким чином, в еклектичній ідеології, що прищеплюється російському 

суспільству, парадоксальним чином поєднуються ідеї «суверенної 

демократії», великодержавництва (і відповідного патріотизму), 

неоімперського (цивілізаційного) націоналізму та неоєвразійства. У 

суспільному світогляді наявні елементи радянської версії соціалістичної 

ідеології. Знаходить використання православний фундаменталізм – 

клерикалізм. Мають місце окремі прояви також панславізму і навіть 

неомонархізму. Для геополітичних ідеологій Російській імперії, СРСР та 

сучасної РФ спільним є їхній імперський характер. Нині імперський зміст 

геополітичної ідеології в Росії офіційно не маніфестується, що взагалі 

притаманне неоімперіям. Водночас російська геополітична ідеологія містить 

численні нові компоненти, пов’язані, наприклад, зі створенням демократії в 

усіх суб’єктах федерації, забезпеченням Росією миру та безпеки на 

пострадянському просторі, захистом прав «співвітчизників» у нових 
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незалежних країнах, глобальною роллю у боротьбі з тероризмом тощо. Таким 

чином, сучасна геополітична ідеологія РФ кваліфікується як неоімперська. 

Неоімперська ідеологія значною мірою відтіснила в російському 

суспільно-політичному дискурсі запозичений із Заходу лібералізм на 

маргінальні позиції. Неявно неоімперська ідеологія запанувала у вищих 

ешелонах політичної влади, верхівці Збройних сил, ФСБ тощо, а також 

проникла до наукової та освітньої сфери. Водночас на офіційному рівні влада 

РФ негативно оцінювала розвиток тенденції «реідеологізації міжнародних 

відносин» [340]. Для російського керівництва потреба в посиленні 

ідеологічного супроводу внутрішньої та зовнішньої політики стала 

очевидною після хвилі громадянських протестів у період 2011 – початку 

2012 рр., в яких брали участь, зокрема, представники середнього класу, що 

відчували потребу в нагальних політичних реформах. Тому правлячий режим 

став приділяти значно більшу увагу ідеологічній роботі серед широких 

верств населення з невеликим достатком. Саме таке населення (зокрема, 

«провінційне») мало стати соціальною опорою політичного режиму в Росії. 

Новітня російська ідеологія покликана забезпечити консолідацію 

суспільства РФ навколо потрібних її владі ідей щодо головних цілей 

розвитку держави. Крім того, вона покликана обґрунтовувати основні цілі та 

напрями геостратегії Росії та засоби її геополітики на міжнародній арені. В 

ідеалі, новітня ідеологія навіть може слугувати основою для інтеграції країн 

на пострадянському просторі. Отже, задля збереження внутрішньодержавної 

геополітичної системи та реалізації геостратегії РФ на світовій арені потрібне 

подальше формування власної базисної ідеології. При цьому для російської 

влади постає складна дилема: для застосування всередині Росії неоімперська 

ідеологія загалом придатна, а от для поширення в зовнішньому середовищі 

вже потрібна ідеологія, приваблива для іноземних територіальних спільнот 

населення. У російському публічному дискурсі й, тим паче, офіційних 

документах імперський наратив відсутній. Проте імпліцитно він 
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притаманний цілій низці офіційних виступів вищого керівництва РФ. Окремі 

близькі до влади російські політики «правого» штибу (особливо, з 

Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) та інших «консервативних» 

сил) відверто пропагують імперські цілі та цінності. 

На підставі вивчення нормативно-правових джерел та наукової 

літератури можна зробити висновок, що російська влада та її ідеологи, крім 

загальної критики Заходу, його політики та неоліберальної ідеології, якоїсь 

суттєвої альтернативи так і не запропонували. При цьому імперська 

пропаганда в Росії має певні, хоча й досить неоднозначні успіхи. Так, у 

2008 р. переважна більшість росіян підтримала свою владу під час російсько-

грузинського воєнного конфлікту. У серпні 2018 р. (за даними ВЦВСД) 81% 

росіян вважали, що РФ вчинила правильно, надавши підтримку Південній 

Осетії в серпні 2008 р. (у 2013 р. тому таких поглядів дотримувалися 71% 

росіян) [735]. У 2014 р. російська експансія до України також спиралася на 

підтримку переважної більшості населення РФ. На Сході України та в Криму, 

де російська пропаганда цілеспрямовано проводилася ще з 1990-х рр. за 

допомогою ЗМІ, проросійських політичних сил та «агентів впливу», вона 

мала певний успіх. Слабке зростання російської економіки, зниження 

добробуту населення призводять до загострення соціальних проблем у країні, 

що позначається на підтримці населенням РФ своєї влади та персонально 

В. Путіна. Оприлюднений влітку 2018 р. проект пенсійної реформи призвів 

до посилення в російському суспільстві невдоволення владою, однак 

політичний режим в країні продовжує стабільно функціонувати. 

Після руйнації СРСР у великої частини населення РФ залишилися 

елементи імперської свідомості (у радянському варіанті). Тому активне 

насаджування еклектичної неоімперської ідеології виявилося значною мірою 

успішним. Як невід’ємна складова суспільної свідомості існує геополітична 

ідентичність населення. В її основу закладені спільні ідейні, культурні, 

ментальні характеристики, за допомогою яких населення ототожнює себе з 
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тією чи іншою геополітичною системою. У сучасній Росії більшість 

населення ідентифікує себе з нинішньою геопросторовою політичною 

системою (по суті, неоімперською), що є спадкоємицею Російської імперії та 

СРСР. Крім РФ, радянська геополітична ідентичність збереглася також у 

частини населення (особливо старших вікових категорій) інших 

пострадянських країн, зокрема в деяких регіонах України. 

Російська влада в різні періоди існування «Держави» докладала 

чималих зусиль для формування підпорядкованого її інтересам духовно-

культурного середовища. На думку В. Ватиля, «в основі духовно-ціннісної 

стратегії лежить спільна орієнтація на посилення значення ендогенних та 

зменшення впливу екзогенних факторів розвитку» [72, с. 14]. Неформально в 

якості основи культурної політики в Росії став укорінюватися неоімперський 

духовно-культурний комплекс. Становлення основних засад імперської 

культури в Росії мало досить тривалу історію. За твердженням Ю. Аксютіна, 

«зародження імперської культури пов’язувалося із зовнішнім фактором 

прийняття православ’я та формування ідейно-політичного, імперського 

феномену в рамках наявного культурного різноманіття» [8, с. 59]. Імперські 

елементи проявлялися в культурі Московії ще з кінця ХV ст., а наповнення 

геокультурної сфери Росії суто імперськими змістом відбувалося протягом 

ХVІІІ – початку ХХ ст. 

У період становлення радянської влади імперська культурна спадщина 

підлягала ліквідації на фоні піднесення пролетарської інтернаціональної 

культури. Проте в часи диктатури Й. Сталіна імперська російська культура 

(хоч і в «радянізованому» вигляді) отримала стимули для розвитку. 

Культурними засобами (особливо завдяки кінематографу) у свідомості 

населення укорінювався геополітичний образ Радянського Союзу, що 

перебуває у ворожому оточенні й, долаючи внутрішніх та зовнішніх ворогів, 

під керівництвом Комуністичної партії на чолі з вождем Й. Сталіним прямує 

до комунізму. У добу «розвиненого соціалізму» засобами масової культури 
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також відбувалося насаджування потрібних владі геополітичних образів 

(позитивних – СРСР та його союзників, і негативних – західних держав). 

У 1990-ті рр. російській культурі, як «високій», так і масовій, був 

притаманний досить широкий плюралізм. При цьому йшло відродження 

російської імперської культури з її геополітичними елементами. За 

твердженням Г. Нуришева, «геополітика починається з культурного 

оновлення» [456, с. 26]. У 2000-х рр. духовна культура в Росії дедалі більше 

використовувалася для формування неоімперського ідейно-культурного 

комплексу. Він постає однією з тих «духовних скріп», за допомогою яких 

намагаються забезпечити не лише консолідацію населення самої РФ, а й 

об’єднання навколо неї значної частини населення пострадянських країн. У 

російському офіційному дискурсі наголошується на тому, що в історичному 

аспекті «саме культура зберігала, накопичувала та передавала новим 

поколінням духовний досвід нації, забезпечувала єдність 

багатонаціонального народу Росії» [487]. Але сучасна РФ фактично програє 

змагання з «бездуховним» Заходом у духовно-культурній сфері. У Росії не 

виробляється настільки впливовий та привабливий для населення різних 

країн світу культурний продукт, який би витіснив західні масові продукти в 

культурній сфері. Відповідно, просування владою РФ до масової свідомості 

населення інших країн світу власних геокультурних символів (образів) має 

загалом невисоку результативність. Водночас значна частина населення 

нових незалежних країн доволі сприйнятлива для російського 

геокультурного впливу. 

Найбільша у світі за площею (понад 17 млн. км2) країна є водночас і 

найбагатшою за мінерально-сировинними ресурсами. Особливо велике 

значення для російської економіки мають унікальні за обсягами паливно-

енергетичні ресурси, проте більша частина з них зосереджена у 

важкодоступних регіонах країни – на Півночі та в Сибіру. Крім того, Росія 

вирізняється багатством водних, лісових, земельних та інших природних 
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ресурсів. Сам по собі природно-ресурсний потенціал ще не є дієвої 

складовою державної могутності. 

Населення РФ у липні 2018 р. становило приблизно 

142,1 млн. осіб [903]. На території країни воно розміщено вкрай 

нерівномірно, що спричинено різноманіттям природних умов, історією 

заселення різних регіонів, соціально-економічною диференціацією між ними 

та іншими чинниками. У Росії склалася несприятлива демографічна ситуація 

через забруднення довкілля, низький рівень життя більшості населення, 

нездоровий спосіб життя, незадовільний рівень охорони здоров’я тощо. 

Попри витратні федеральні програми, спрямовані на заохочення 

народжуваності та підтримку сімей, що мають дітей, демографічна криза 

залишається актуальною. Основні демографічні показники за 2017 р. 

становили: загальний коефіцієнт народжуваності 11‰, смертності 13,5‰, 

природного приросту –2,5‰; сумарний коефіцієнт народжуваності 1,61; 

сальдо зовнішніх міграцій 1,7‰ [903]. Середня очікувана тривалість життя 

населення має тенденцію до повільного зростання і становила за 2017 р. 71 р. 

(чоловіків – 65,3 р., а жінок – 77,1 р.) [903]. Указом президента РФ від 

7 травня 2018 р., перед урядом було поставлено завдання досягти до 2024 р. 

підвищення середньої очікуваної тривалості життя населення до 78 р. (до 

2030 р. – до 80 р.) та збільшення сумарного коефіцієнту народжуваності до 

1,7 [555]. Отже, для сучасної РФ актуальною проблемою є подолання 

демографічної кризи. Результативність демографічної політики російського 

керівництва виявилася загалом невисокою. Для задоволення потреб економіки 

РФ у робочій силі використовуються трудові мігранти, причому переважно з 

країн ЦА, ПК, а також України, Білорусі, Молдови. 

З-поміж нових незалежних держав Росія вирізняється найбільш 

потужною економікою. За даними The World Factbook у 2017 р. ВВП РФ з 

урахуванням паритету купівельної спроможності сягнув понад 4 трлн $ 

(за офіційним курсом – 1,578 трлн $) або близько 27,9 тис $ на душу 
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населення; зростання ВВП становило 1,5% [903]. Останній показник 

збігається з російськими даними [73]. У 2015 р., особливо несприятливому 

для економіки Росії через дію зовнішніх факторів (передусім зниження цін на 

нафту), її ВВП знизився на 2,5%, а в дещо сприятливішому 2016 р. – лише на 

0,2% [903]. Наприкінці 2017 р. зовнішній борг РФ становив 539,6 млрд $, а 

золотовалютні резерви зросли до 432,7 млрд $ [903]. За цих умов В. Путін 

у травні 2018 р. поставив дуже амбітне завдання – забезпечити входження РФ 

до числа найбільших економік світу [555]. Нині Росія за ВВП (з урахуванням 

паритету купівельної спроможності) посідає шосте місце серед країн 

світу, а за тим же показником, розрахованим за офіційним валютним 

курсом, – лише одинадцяте [903]. Запроваджені Заходом санкції негативно 

позначилися на фінансовій системі РФ, припливі інвестицій до її 

господарства, розвитку високих технологій тощо. Втрати російської 

економіки від санкцій у травні 2018 р. оцінювалися О. Кудріним приблизно в 

0,5% ВВП (до нових санкцій вважалося, що збитки становлять 0,2 – 0,3% 

ВВП) [360]. При цьому влада та численні експерти в Росії стверджували, що 

санкції навіть сприяли імпортозаміщенню в окремих галузях російської 

економіки, передусім у сільському господарстві [303]. Індустріальний 

потенціал є однією з головних підвалин могутності Росії. Особливо вагома 

роль в її економіці належить паливно-енергетичному комплексу (ПЕК). У Росії 

досить розвинуто машинобудування з дуже широким спектром галузей (від 

космічного машинобудування до приладобудування і робототехніки), а також 

комплекс виробництв хімічної промисловості. Світове значення має військово-

промисловий комплекс (ВПК). Великими обсягами виробництва продукції 

також вирізняються чорна та кольорова металургія, лісопромисловий 

комплекс, менш розвинені легка та харчова галузі промисловості. При цьому за 

2017 р. обсяг промислового виробництва Росії у вартісному вимірі скоротився 

на 1% [903]. Дуже актуальною проблемою для РФ постає недостатній рівень 

розвитку сучасних високотехнологічних виробництв. 
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Для зовнішньої торгівлі Росії притаманне додатне сальдо: за даними 

The World Factbook у 2017 р. воно становило 115 млрд $ (експорт 353 млрд $; 

імпорт 238 млрд $) [903]. Російські дані за 2017 р. дещо відрізняються: сальдо 

130 млрд $ (експорт 357 млрд $; імпорт 227 млрд $ [620]. За 2017 р. 

спостерігалося зростання показників зовнішньої торгівлі Росії – експорту на 

25%, а імпорту на 24% [620]. Вартісний обсяг експорту товарів ПЕК становив 

211 млрд $ (59%), відбулося зростання на 27%, але при цьому фізичні 

обсяги експорту сирої нафти та нафтопродуктів навіть скоротилися на 

1% та 5% відповідно [620]. Збільшення вартісного обсягу експорту продукції 

ПЕК було досягнуто за рахунок зростання цін на неї в середньому на 

24% [620]. Іншими провідними статтями російського експорту були: метали та 

вироби з них (35,9 млрд $ – 10%); машини, устаткування та транспортні 

засоби (28,1 млрд $ – 7,9%); продукція хімічної промисловості (23,9 млрд $ – 

6,7%); продовольчі товари та сільськогосподарська сировина (20,3 млрд $ – 

5,7%) [620]. Отже, в експорті Росії вже традиційно переважають 

енергоресурси, сировинні матеріали та напівфабрикати. Така структура 

експорту не відповідає претензіям держави, що прагне стати одним із світових 

лідерів у галузях високих технологій. В імпорті РФ за 2017 р. найбільші частки 

припадали на: машини, устаткування та транспортні засоби (49%); хімічну 

продукцію (18%); продовольство (13%); метали та вироби з них (7%); 

текстильні вироби та взуття (6%) [620]. Отже, спостерігається значна 

залежність розвитку економіки РФ від імпорту продукції машинобудування. 

Для Росії, з огляду на її глобальні геополітичні та геоекономічні амбіції, 

принципове значення має збереження своєї дуже вагомої ролі на світовому 

ринку військової продукції. За даними SIPRI протягом 2013-2017 рр. РФ 

утримувала друге місце у світі (після США) за експортом озброєнь – на неї 

припадало в середньому близько 22% [909]. За оприлюдненими В. Путіним 

даними: у 2017 р. російський експорт озброєння та військової техніки становив 

понад 15 млрд $; у РФ понад 100 країн-партнерів з військово-технічної 
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співпраці; обсяг підписаних в 2017 р. контрактів перевищив 16 млрд $; 

«портфель замовлень» на російську продукцію ВПК становив понад 

45 млрд $ [263]. Таким чином, російський ВПК забезпечений закордонними 

замовленнями на декілька років наперед, що має позитивно впливати на 

економічний розвиток країни. 

Таким чином, економічний потенціал Росії досить потужний, але 

недостатній для реалізації її глобальних амбіцій та тривалого протистояння з 

«колективним» Заходом. Особливо відчутним для Росії на перспективу має 

виявитися відставання від провідних країн світу у низці галузей високих 

технологій. У найближчому майбутньому очікується збереження США та 

іншими західними державами санкційного режиму щодо РФ. Загалом санкції 

з боку Заходу завдають відчутної шкоди російській економіці, але все ж не 

зможуть призвести до її деградації. 

За підсумками 2017 р. Росія посіла четверте місце у місці у світі за 

військовими витратами (61,2 млрд $), а на перших трьох місцях опинилися 

США, Китай та Саудівська Аравія (з показниками, відповідно, 602,8 млрд $, 

150,5 млрд $, та 76,7 млрд $) [921]. Поступаючись США за військовими 

витратами майже в 10 разів, РФ усе ж володіє великою військовою 

могутністю та новітніми системами озброєння, презентованими В. Путіним 

1 березня 2018 р. [921]. Досягнення Росії в галузі високотехнологічних 

озброєнь мають демонструвати США (і всьому Заходу) її здатність по 

повноцінного суперництва на глобальному рівні. 

У Російській імперії історично сформувалася досить складна 

організація державного геопростору. На думку В. Семенова-Тян-Шанського, 

могутнє територіальне володіння Росії належало до типу «від моря до 

моря» [598]. У СРСР існували формально демократичні засади 

територіальної організації держави. При цьому загальносоюзний «центр» 

здійснював жорстку внутрішню імперську геополітику щодо союзних 

республік. Найбільша з них РРФСР вирізнялася тим, що не мала формальних 
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державних інститутів, а її структурні компоненти були безпосередньо 

підпорядковані загальносоюзним. 

Новітня РФ успадкувала геопросторову політичну структуру РРФСР. 

За умов докорінної трансформації суспільства на початку 90-х рр. ХХ ст. у 

Росії різко загострилися регіональні проблеми. Політична нестабільність, 

економічний занепад, швидке зубожіння переважної більшості населення, 

міжетнічні та міжконфесійні протиріччя вплинули на активізацію 

«відцентрових» тенденцій у РФ. Посилився національний та регіональний 

сепаратизм, що створило загрозу єдності та територіальній цілісності 

федеративної держави. Серед республіканських еліт набули поширення 

прагнення до здобуття елементів державності, збільшення обсягу 

повноважень, формування власних політичних режимів. Характерно, що в 

більшості регіонів РФ консолідація політичних режимів відбувалася не на 

демократичних, а на авторитарних засадах [608, с. 22]. Таким чином, 

регіональні номенклатурно-олігархічні угруповання фактично узурпували 

владу в суб’єктах федерації. Регіональне домінування місцевих еліт 

забезпечувалося значними економічними ресурсами, якими вони оволоділи 

під час приватизації. Користуючись послабленням контролю з боку 

«центру», в окремих республіках, особливо на Північному Кавказі, постали 

етнократичні режими. При цьому нерідко різко загострювалися міжетнічні 

суперечності. У Чечні режим на чолі з Д. Дудаєвим проголосив державну 

незалежність ще влітку 1991 р. Внаслідок невдалої для російської влади так 

званої Першої чеченської війни 1994-1996 рр. Чечня (Ічкерія) зберегла де-

факто незалежність. Виникла небезпека руйнування територіально-

політичної системи РФ. 

На початку ХХІ ст. нова політична верхівка РФ на чолі з В. Путіним 

стала реалізовувати внутрішню геополітику, націлену на відновлення 

повного контролю «центру» над усіма регіонами країни. При цьому 

внутрішня геополітика в окремих випадках проводилася «жорсткими» 
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засобами (на Північному Кавказі з активним використанням воєнної сили). 

Так звана Друга чеченська війна 1999-2000 рр. закінчилася перемогою 

«центру» і відновленням його контролю над територією Чечні (окремі 

осередки збройної боротьби ліквідовувалися ще протягом кількох років). 

Головною проблемою внутрішньої геополітики РФ поставало збереження 

єдності її внутрішнього геополітичного простору [455, с. 238]. У першу 

каденцію В. Путіна (2000-2004 рр.) відбувалася швидка централізація 

геопросторової політичної системи РФ, набула поширення практика 

безпосереднього втручання «центру» у справи суб’єктів федерації. 

Внутрішньополітичні реформи мали на меті послаблення повноважень 

регіональних еліт і концентрацію потужних адміністративних та фінансових 

ресурсів у руках федеральної бюрократичної верхівки, побудову та стабільне 

функціонування «вертикалі влади». Регіональна геополітика мала 

забезпечити не лише збереження територіальної цілісності РФ, а й посилення 

її єдності (навіть монолітності) та підвищення державної могутності. Окремі 

політики та вчені виступали за створення (відродження) новітньої Російської 

імперії. У 2003 р. А Чубайс запропонував відносно поміркований концепт 

«ліберальної імперії» [704]. За твердженням Е. Паїна, Росія, по суті, 

залишалася імперією, лише «гібридною», – «це та сама одіозна “ліберальна 

імперія”, тобто імперія з ліберальним фасадом, декорована під федеративну 

республіку» [495]. Формально сучасна територіально-політична система РФ 

сформована на демократичних правових засадах. При цьому Р. Туровський 

визначив, що політичні відносини в Росії мають «персоналізований, 

квазімонархічний та ієрархічний характер» [666, с. 87]. Крім забезпечення 

геополітичної стабільності в державі, влада РФ та пов’язані з нею бізнес-

угруповання заінтересовані в дієвому контролі над регіонами задля 

отримання максимальних прибутків. На думку дисертанта, геопросторова 

політична система Росії дедалі більше набуває неоімперських рис. 
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Внутрішня геополітика влади РФ на чолі з В. Путіним передбачала 

забезпечення систематизованого та ефективного політичного контролю 

«центру» над суб’єктами федерації. З цією метою в 2000 р. у структурі 

держави були запроваджені федеральні округи (ФО). Як наслідок, «вертикаль 

влади» в РФ функціонує за схемою «центр – ФО – суб’єкт федерації». Нині в 

державі налічується вісім ФО. У 2014 р. на анексованій в України території 

був створений Кримський ФО, що складався з так званої Республіки Крим та 

м. Севастополь [472], проте вже в 2016 р. його територію приєднали до 

Південного ФО [471]. Неодноразово висловлювалися пропозиції щодо 

утворення Столичного та Калінінградського ФО. Постійні представники 

президента РФ мають забезпечувати у межах ФО дієвий поточний контроль 

«центру» над суб’єктами федерації. Для верховної влади досить зручно 

керувати ФО в «ручному режимі» (за відсутності якихось навіть формальних 

обмежень) і тримати під своїм повним контролем проведення внутрішньої 

геополітики у межах окремих округів. 

У РФ нині налічується 83 суб’єкти (за її законодавством – 85, 

враховуючи анексовані в України Крим та м. Севастополь). РФ має дуже 

неоднорідну геопросторову політичну структуру – до її складу входять різні 

за своєю природою суб’єкти: республіки, краї, області, міста федерального 

значення, автономна область, автономні округи. «Якісна різнорідність 

суб’єктів федерації є одним з потенційних факторів дестабілізації Росії» [127, 

с. 307]. Вірогідно, у разі послаблення «жорсткого» контролю «центру» над 

суб’єктами федерації найбільш активно домагатимуться збільшення 

реального обсягу своїх повноважень республіки Північного Кавказу та 

Поволжя. 

На початку ХХІ ст. одним з напрямів внутрішньої геополітики в РФ 

стала «оптимізація» кількості суб’єктів федерації. Реалізація стратегічного 

завдання щодо «скорочення» окремих суб’єктів федерації здійснювалося не 

суто адміністративними засобами, а з дотриманням формально 
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демократичних процедур – через проведення регіональних референдумів. 

Для окремих економічно слабких та малонаселених автономних округів 

об’єднання з більш потужними суб’єктами представлялося необхідним 

шляхом розв’язання соціально-економічних проблем. У такий спосіб 

протягом 2003-2008 рр. шість автономних округів було об’єднано із 

сусідніми суб’єктами федерації. При цьому в кожному з укрупнених 

суб’єктів забезпечувалося подальше домінування федерального 

«центру» [128, с. 23]. 

У РФ сформувалася, за оцінкою А. Дахіна, неономенклатурна система 

влади [198]. Протягом 1990-х рр. регіональні політичні режими в суб’єктах 

федерації були суттєво деформовані в бік губернаторської монополії [666]. 

Внутрішньополітичні реформи 2000-х рр. призвели до посилення впливу 

«центру» на органи влади в суб’єктах федерації. Призначення їхніх глав 

(губернаторів) стало дедалі більше залежати від президентської гілки влади. 

Починаючи з 2005 р. у суб’єктах федерації взагалі скасували прямі вибори 

губернаторів населенням, і ця посада отримала своє місце у «вертикалі 

влади». «Центр» став використовувати губернаторський моноцентризм [667] 

для зміцнення системи свого контролю над регіонами РФ. Загалом 

спостерігалася тенденція до зменшення реальних повноважень суб’єктів 

федерації. Згідно з висновком Л. Смірнягіна та І. Бусигіної, у Росії 

федералізм виявився «занадто складним видом державного устрою, і його 

довелося певною мірою спростити, пристосувавши до реалій успадкованих 

державних традицій» [608, с. 74]. 

Становлення в Росії неоімперської геопросторової політичної системи 

передбачає проведення ефективної етнічної геополітики [147, с. 99]. Після 

двох чеченських війн та численних терористичних актів на національно-

релігійному ґрунті етнічна геополітика в РФ стала досить гнучкою та 

диференційованою. Щодо суб’єктів федерації, утворених на національно-

територіальних засадах, геополітика «центру» носить поліваріантний 
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характер [145, с. 519] і враховує як досвід інших країн, так і вітчизняну 

специфіку. У низці республік з впливовими етнічними кланами, «центр» не 

перешкоджає встановленню регіональної влади найбільш потужного і 

водночас лояльного з них. Особливо показовим прикладом є Чечня, де всі 

сфери регіональної суспільної системи (навіть силові органи) підвладні 

Р. Кадирову, який навіть де-факто має власні збройні сили. В обмін на 

показову лояльність до «центру» етнократичний режим отримує для Чечні 

особливо великі дотації з федерального бюджету. Припускається, що клан 

Р. Кадирова здатний, перетворивши Чечню на своє володіння, у разі 

конфлікту з «центром» розпочати про Росії воєнні дії [127, с. 308]. Отже, 

теоретично, для РФ існує потенційний ризик виникнення в цій республіці 

вогнища нового конфлікту. 

У 2012 р. у Росії було знову запроваджено прямі вибори населенням 

глав регіонів. Вірогідно, влада РФ, зміцнивши «вертикаль влади», прагнула 

продемонструвати свою відданість демократії, підвищити свій авторитет 

серед населення країни. Але все одно в руках глави держави залишається 

право відсторонення губернатора від влади та призначення виконуючого 

обов’язки. Результати регіональних виборів 9 вересня 2018 р. стали 

свідченням деякого пожвавлення протестних настроїв серед електорату, які, 

найімовірніше, значною мірою пов’язані з прийдешньою пенсійною 

реформою. Попри продемонстровані частиною населення прояви соціального 

невдоволення, загалом провладні сили утримали свої домінуючі позиції у 

більшості з регіонів, де проходили вибори. При цьому деякого успіху досягли 

представники так званої «системної опозиції», представленої Комуністичною 

партією РФ (КПРФ), ЛДПР та «Справедливою Росією», які, по суті, 

створюють лише «симулякри» альтернативних політичних сил у 

неоімперській системі влади в Російській державі. 

Найбільш дієвими засобами домінування «центру» над суб’єктами 

федерації є економічні, оскільки стабільне існування більшості з них 
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залежить від дотацій з державного бюджету. У тих суб’єктах, що 

наповнюють федеральний бюджет, найприбутковіші галузі зазвичай 

належать бізнес-угрупованням, пов’язаним з верховним ЦУР. Попри 

показове реформування міжбюджетних відносин, у руках центральної влади 

залишається розподіл бюджетних коштів і реалізація довгострокових 

державних економічних програм. При цьому багато-які цілі програм 

комплексного господарського розвитку дуже перспективних та багатих на 

природні ресурси регіонів Сибіру та Далекого Сходу так і не були досягнуті. 

Загалом спостерігається збереження економічного домінування «центру» над 

суб’єктами федерації, у переважної більшості яких поглиблюється критична 

залежність від бюджетних дотацій. 

Сучасна політика регіонального розвитку в РФ ґрунтується, зокрема, на 

принципі «забезпечення територіальної цілісності, єдності правового та 

економічного простору» [488]. Водночас залишається актуальною проблема 

забезпечення мирного та стабільного розвитку російського суспільства. 

Російська влада та підконтрольні їй ЗМІ акцентують увагу населення на 

зростанні зовнішніх загроз. Саме необхідністю захисту безпеки в РФ 

мотивується застосування надзвичайних заходів, обмеження прав та свобод 

людини і подальше збільшення військових витрат. За сучасного 

протистояння із Заходом у РФ розвиваються тенденції, близькі до сценарію 

«Фортеця-Росія» [427]. Згідно з ним в умовах ворожого оточення «центр» у 

відносинах з регіонами має повністю домінувати [427, с. 73]. Нав’язаний 

російському суспільству ідейний дискурс «обложеної фортеці» покликаний 

спричиняти його консолідацію навколо влади. 

Політика федерального «центру» спрямована на підпорядкування еліт 

суб’єктів федерації й побудову такої системи взаємовідносин з регіонами, за 

якої самі регіональні еліти будуть зацікавлені в збереженні нинішньої 

геопросторової політичної організації держави. Коли «вертикаль влади» 

стабільно функціонує, для правлячої верхівки є загалом прийнятними 
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формально демократичні процеси в суб’єктах федерації. Сучасному 

політичному режиму потрібна легітимність для збереження свого 

домінування на перспективу. На практиці спостерігається зменшення ступеня 

реальних політичних повноважень регіонів, зростання їхньої економічної та 

політичної залежності від «центру» і пов’язаних з ним корпоративних 

мережевих структур. Загалом «регіональні органи влади функціонують під 

чітким контролем “центру”, і баланс інтересів між ним і регіонами 

схиляється саме на його користь» [139, c. 116]. 

Таким чином, після розпаду СРСР, у 1990-х рр. у РФ спостерігалося 

послаблення внутрішньої геополітики. На початку 2000-х рр. керівництво РФ 

проявило політичну волю, мобілізувало ресурси і реалізувало внутрішню 

стратегію щодо відновлення повного контролю над територією держави і 

централізації управління регіонами. Здійснювалася досить ефективна 

внутрішня геополітика із застосуванням за потреби «жорстких» засобів, на 

Північному Кавказі навіть воєнних. Період посилення внутрішньої 

геополітики спостерігався протягом 2000-2008 рр. Нинішній період 

стабільної внутрішньої геополітики в РФ розпочався приблизно з 2008 р. і 

характеризується досить ефективним для російської влади функціонуванням 

«вертикалі влади». При цьому численні регіональні проблеми залишаються 

невирішеними, зростають диспропорції між регіонами-«донорами» та 

дотаційними, федеральні програми реалізуються з невисокою 

результативністю. Як наслідок, внутрішня геополітика, що здійснюється в 

інтересах передусім «центру», не призвела до суттєвої оптимізації 

політичної, економічної та соціальної сфер загальнодержавної системи РФ. 

Соціальні проблеми в багатьох суб’єктах федерації та численні провали у 

внутрішній геополітиці керівництво РФ намагалося компенсувати 

зовнішніми геополітичними успіхами – війною з Грузією в 2008 р., 

«приєднанням» Криму в 2014 р. Спостерігався тимчасовий ефект – рівень 

суспільної підтримки російського керівництва, дійсно, зростав. За сучасних 



152 

умов зниження реального рівня життя та загострення соціально-економічних 

проблем у більшості регіонів владі РФ потрібні відчутні геополітичні 

досягнення на міжнародній арені. 

У Російській державі збереглися окремі традиції імперської політики 

управління регіонами, успадковані від Радянського Союзу та навіть 

Російської імперії. Офіційно суб’єкти федерації володіють досить широкими, 

конституційно закріпленими повноваженнями, у них застосовуються 

формально демократичні процедури обрання губернаторів та законодавчих 

органів влади. Водночас забезпечується домінування «центру» над регіонами 

через використання формальних та неформальних механізмів, як «м’яких», 

так і традиційних «жорстких» силових засобів. На основі вищезазначеного 

автор дисертації робить висновок, що внутрішня геополітика Росії носить 

неоімперський характер. 

 

 

2.2. Геостратегія Російської Федерації у світі та Євразії в умовах 

протистояння із Заходом 

У Росії концептуальні засади геостратегії визначаються верховним 

ЦУР, котрий заінтересований досягнути своїх цілей, артикулюючи їх в якості 

загальнодержавних. Відповідно до визначених стратегічних цілей 

розробляються геополітичні проекти, технології та засоби їхнього втілення. 

Формальний ЦУР РФ має відчутні практичні переваги над західними 

державними інститутами, оскільки концентрує у своїх руках усю повноту 

політичної влади, що надає йому змогу швидко ухвалювати та втілювати 

стратегічні рішення. У РФ провладні політичні сили домінують в обох 

палатах парламенту і забезпечують законодавчу легітимізацію стратегії 

вищого керівництва. У практичній площині президентська «вертикаль влади» 

контролює втілення рішень на всіх рівнях управління. Можна стверджувати, 

що «правляча верхівка РФ самочинно визначає стратегію й тактику 
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держави» [148, с. 16]. А західним державам у рамках НАТО чи ЄС необхідно 

досягати консенсусу з приводу ухвалення важливих стратегічних рішень. 

На початку ХХІ ст. російська геополітична думка пропонувала різні 

варіанти стратегії розвитку РФ. А. Циганковим було дано характеристики 

п’ятьох шкіл «пострадянського просторового мислення»: «західництва», 

«цивілізаційників», «експансіоністів», «стабілізаторів» та 

«геоекономістів» [690]. «Західницька» школа на початку ХХІ ст. стала 

зазнавати певної маргіналізації, а між окремими напрямами решти шкіл 

спостерігалася конвергенція. Представники різних геополітичних течій 

знаходили спільну мову у визначенні таких засадничих положень російської 

геостратегії: геопросторове зміцнення російської державності та відновлення 

могутності, зростання ролі РФ у світі та на континенті, повернення низки 

втрачених після розпаду СРСР геополітичних та геоекономічних позицій, 

виконання місії консолідації пострадянських країн тощо. Представники 

окремих шкіл пропонували різні шляхи реалізації геостратегії Росії, причому 

особливим радикалізмом вирізнялися пропозиції «експансіоністів» (на 

кшталт О. Дугіна). За оцінкою дисертанта, зближення поглядів російських 

геополітичних шкіл відбулося саме на неоімперському ідейному ґрунті. 

У 2005 р. С. Кортунов констатував, що зовнішня політика РФ 

«формується стихійно, носить переважно ситуативний характер і будується 

як система відповідей, а не превентивних кроків», а також не ґрунтується на 

стратегічному плануванні [350]. Головною причиною цього С. Кортунов 

називав «відсутність самовизначення» держави [350]. Згодом 

інституціональне забезпечення зовнішньої політики РФ суттєво 

покращилося, але проблема її самовизначення залишалася актуальною і 

надалі, державне керівництво вагалося в своєму стратегічному виборі. Один 

варіант полягав у орієнтації на Захід, позиціонуванні РФ як європейської 

держави, яка мала розвиватися шляхом лібералізації з майбутнім 

приєднанням до західних міжнародних інститутів. За твердженням 
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О. Арбатова, для Росії найкращим варіантом майбутнього був такий: «не 

авторитарна військова імперія, а велика демократична європейська 

держава» [21]. Водночас він же в 2008 р. пропонував для Росії мету – 

перетворення на «трансрегіональний центр впливу на території 

пострадянського простору, в Європі та на Далекому Сході» [22], причому 

вважав небезпечним для РФ вступ до НАТО Грузії та України [22]. Взагалі 

для багатьох представників російського «державництва» притаманні 

уявлення, що лібералізм має право на поширення лише за межами 

колишнього СРСР. 

Водночас для Росії актуальним залишався так званий «євразійський» 

вибір із самоідентифікацією як самобутньої держави-цивілізації. Крім того, з 

радянських часів владна еліта РФ успадкувала «імперський синдром» – 

ставлення до пострадянського простору як сфери своїх «життєвих інтересів». 

На думку дисертанта, свій неофіційний вибір щодо самовизначення правляча 

російська еліта здійснила, і його варто кваліфікувати як неоімперський. 

Реалізація неоімперської «великої стратегії» спирається на вибіркове 

використання для потреб формування неформальної неоімперії тих чи інших 

вигідних для влади положень різних ідеологічних концепцій. Крім ідейних 

засад, в основу стратегії Росії пропонувалося закласти «національний, 

регіональний та глобальний прагматизм» [651, с. 24]. За оцінкою Н. Гулд-

Девіса, російська стратегія, враховуючи її політичні та економічні аспекти, 

поставала як свого роду «суверенна глобалізація» [794, р. 8]. Процес 

ухвалення керівництвом РФ зовнішньополітичних рішень відбувається 

значною мірою під впливом «особистих та корпоративних інтересів» [1, 

с. 112]. Прагматичні інтереси правлячої в Росії верхівки ототожнюються із 

загальнодержавними, і вони отримують відповідне ідейне обґрунтування. 

Офіційно проголошувані владою Росії стратегічні завдання, на кшталт 

«усталення позицій Російської Федерації як одного з впливових центрів 

сучасного світу» [341] або «посилення ролі Росії у світовому гуманітарному 
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просторі» [341], – не викликають ідейного піднесення серед більшості 

населення на фоні реального зниження рівня життя і різкої соціальної 

диференціації в російському суспільстві. Для керівництва РФ, за умов 

конфронтації із Заходом, можливості проведення чергової «невеликої 

переможної війни» суттєво обмежуються потенційним ризиком не лише 

зазнати ще жорсткіших санкцій, а й отримати на локальному рівні збройну 

відсіч. Навіть невелика воєнна поразка може призвести до катастрофічного 

падіння авторитету російської влади, а втягування в гіпотетичну «велику 

війну» із Заходом не відповідає інтересам верховного ЦУР Росії і не знайде 

підтримки серед більшості її населення. 

На континентальному рівні спостерігається прагнення РФ (як одного з 

полюсів) відігравати роль лідера для значної кількості країн і навіть досягати 

латентної гегемонії щодо окремих з них. У геостратегії Росії на теренах 

колишнього СРСР проявляється націленість на формування підвладної собі 

геопросторової політичної системи. При цьому за нинішніх умов «блискучої 

ізоляції» Росія, на думку М. Силаєва та А. Сушенцова, здатна досягати своїх 

цілей «з вільними руками» [602], лише формально спираючись на 

міжнародно-правові норми та інститути. З погляду Н. Сироти, у нинішньої 

Російської держави не спостерігається продуманої геостратегії [603, с. 175]. 

Подібні критичні оцінки мають під собою підстави, оскільки, попри певні 

тактичні успіхи, ціла низка стратегічних цілей досягається Росією лише 

частково і з надмірними витратами ресурсів. Водночас варто враховувати 

«гнучкість» російської геостратегії і певну результативність застосування 

керівництвом РФ (зокрема, з порушенням міжнародно-правових норм) 

різноманітних засобів «ефективної» геополітики. 

На основі проведеного аналізу концептуальних засад зовнішньої та 

внутрішньої політики РФ дисертантом робиться висновок щодо намагання 

російського керівництва застосувати комплексний підхід до вироблення своєї 

стратегії на міжнародному і внутрішньодержавному рівнях. У законодавстві 
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РФ виділено низку принципів стратегічного планування, зокрема: єдності та 

цілісності, розмежування повноважень, наступності та безперервності, 

збалансованості, результативності та ефективності, відповідальності 

учасників, реалістичності, ресурсної забезпеченості та ін. [470]. За сучасної 

ситуації О. Подберьозкіним запропоновано перейти від «стратегії 

протиборства» до «стратегії управління», тобто до «стратегії покращення 

умов для виживання та випереджувального розвитку нації» [528, с. 16]. При 

цьому зазначається, що «стратегія управління» містить «весь спектр засобів 

протиборства» [528, с. 16], тому вкотре йдеться лише про евфемістичну 

термінологію. Зміст та основні положення неофіційних стратегічних планів, 

що розробляються в інтересах російської влади, залишаються фактично 

невідомими суспільству. Проте вивчення концептуальних документів РФ, 

офіційного російського дискурсу, аналітичних розвідок, експертних оцінок 

фахівців з різних країн дає можливість визначити вірогідний зміст та 

провідні напрями російської «великої стратегії» (та геостратегії» на 

міжнародній арені. При виробленні в Росії стратегічних рішень виникає, за 

оцінкою Д. Треніна, суттєва проблема, яка полягає в «захопленні тактичним 

ефектом та оперативною стороною справи без постановки стратегічних цілей 

та проробки шляхів їх досягнення» [661]. Аналіз практичного втілення 

геостратегії РФ на всіх ієрархічних рівнях свідчить про її лише часткову 

відповідність переліченим вище принципам. 

На думку дисертанта, російська геостратегія, яка розробляється в 

інтересах правлячої еліти, побудована на неоімперських засадах, що офіційно 

не артикулюються. До вироблення геостратегії РФ безпосередньо причетні 

такі впливові структури («мозкові центри»), як Російська рада з міжнародних 

справ, Рада із зовнішньої та оборонної політики, Російський інститут 

стратегічних досліджень, Інститут країн СНД (Інститут діаспори та 

інтеграції), недержавна Академія геополітичних проблем та інші установи. 

На практиці геостратегію втілюють міністерства, відомства та інші державні 
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органи. Крім того, у разі потреби влада РФ долучає для реалізації своїх цілей 

численні бізнес-структури, ЗМІ, неурядові організації, релігійні інститути 

тощо. Багато-які з них безпосередньо заінтересовані у вигодах від співпраці з 

формальним верховним ЦУР і тому активно сприяють його політиці на 

міжнародній арені. Російське керівництво має у своєму розпорядженні дієві 

механізми досить швидкої мобілізації ресурсів для досягнення 

геостратегічних цілей. 

Максимальною амбіцією Росії, на думку Ф. Генсона, постає прагнення 

знову стати глобальною державою, а мінімальною – «виживання нинішньої 

системи» та «збереження її становища регіональної потуги» [799]. Слід 

враховувати, що сучасна російська геостратегія має на меті не лише здобуття 

переважно неформального геополітичного контролю над численними 

зовнішніми геопросторовими об’єктами, а й забезпечення геоекономічних 

інтересів РФ взагалі та її правлячої верхівки зокрема. Зважуючи на 

традиційне лицемірство офіційного дискурсу держави, аналіз геостратегії та 

прикладної геополітики РФ дає можливість більш об’єктивного вивчення її 

зовнішньої політики. Прояви «жорсткої» геополітики Росії не є винятковими 

і тимчасовими явищами. Вони є втіленням неоімперської геостратегії 

нинішньої правлячої верхівки і продиктовані прагненням забезпечити її 

інтереси на пострадянському просторі та в деяких інших регіонах світу 

(наприклад, на Близькому Сході). При цьому офіційні документи та публічні 

заяви керівництва РФ досить часто слугують «мімікрією» для приховування 

геостратегічних цілей цієї держави. 

Воєнна геостратегія Росії має на меті передусім досягнення політичних 

цілей. На глобальному рівні локальні воєнні успіхи РФ покликані 

підвищувати її статус як «гравця», здатного використовувати збройні сили 

задля реалізації своїх цілей. Водночас російське керівництво все ж 

намагається надати застосуванню воєнної сили обґрунтування з точки зору 

міжнародного права, трактуючи його норми відповідно до своїх потреб. Ціла 
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низка країн Євразії, особливо пострадянських, фактично піддаються шантажу 

потенційною можливістю російської воєнної експансії. Крім того, свої 

локальні воєнні перемоги, наприклад у Сирії, російська влада прагне 

трансформувати не лише в політичні, а і в економічні дивіденди [906]. 

Загалом воєнна стратегія РФ передбачає застосування у разі нагальної 

потреби захисту її національної безпеки повного арсеналу сучасного 

озброєння, у тому числі навіть ядерного. Одна з двох провідних ядерних 

держав світу позиціонує себе в якості «неприступної фортеці». 

У сучасній воєнній стратегії особливої ваги набуває інструментарій 

«гібридної війни» («hybrid warfare»), що передбачає «поєднання традиційних 

засобів ведення війни державними збройними силами, дій нерегулярних 

озброєних формувань, застосування засобів інформаційно-психологічних 

війн, надсучасних технологій так званої кібервійни тощо» [134, с. 22]. Без 

формального оголошення війни «гнучке» застосування диверсійних груп, 

приватних озброєних загонів, інформаційних операцій та кібератак у 

сукупності дає можливість досягнути бажаного результатів. У 2013 р. 

начальник Генерального штабу РФ В. Герасимов обґрунтував зростання ролі 

саме невоєнних засобів, які в окремих випадках «за своєю ефективністю 

значно перевищили силу зброї» [109]. У численних російських наукових та 

експертних розвідках доводиться, що саме Захід організовує ведення 

«гібридних війн» [110; 416; 419; 457 та ін.]. У 2016 р. на основі сирійського 

досвіду В. Герасимов акцентував увагу на тому, що особливо ефективним є 

«комплексне використання політичних, економічних, інформаційних та 

інших невоєнних засобів, що реалізуються з опорою на воєнну силу» [108]. 

Отже, для технологій «гібридних війн» притаманне інтегроване застосування 

воєнних та невоєнних засобів, прямих та непрямих дій задля досягнення 

стратегічних цілей держави на міжнародній арені. 

Для реалізації стратегічних цілей неоімперських держав 

використовується, зокрема, така комплексна технологія, як «геополітика 



159 

керованого хаосу». Створення в окремих країнах і цілих регіонах обстановки 

«хаосу» означає їх деструктуризацію в політичній, економічній, соціальній та 

культурно-інформаційній сферах. Для цього застосовується так звана 

«організаційна зброя», що означає: вплив на політичну систему країни з 

метою послаблення ефективності її функціонування; спонукання керівництва 

країни до втілення безперспективних та збиткових економічних програм; за 

допомогою «агентів впливу» зниження дієздатності систем державної 

безпеки та оборони, а також управлінських структур; забезпечення деградації 

соціальної системи тощо. М. Гончар запропонував для «організаційної зброї» 

назву «хибно-цільове програмування», технологія якого полягає, зокрема, в 

тому, що «сторона-агресор завчасно створює та задає у своїх відносинах зі 

стороною-жертвою хибні програмні установки, що мають привабливий 

вигляд, але реалізація яких призводить до посилення її позицій і ослаблення 

позицій противника» [178, с. 73]. Саме в такий спосіб, на думку М. Гончара, 

Росія нерідко діяла проти інших країн, особливо України [178, с. 73-76]. 

Успішна реалізація геополітичних технологій «хаосу» створює для 

латентного агресора досить широкий спектр потенційних можливостей. 

Наприклад, полегшується встановлення контролю неоімперії над суттєво 

послабленою країною заради експлуатації її ресурсів. Інший варіант – 

збереження в певній країні обстановки геополітичного «хаосу» задля її 

деструкції (розчленування), і встановлення контролю вже над окремими 

відділеними від неї частинами. Російські автори звинувачують саме США та 

інші західні держави у втіленні «геополітики хаосу» щодо інших країн, 

зокрема РФ [316; 323; 346; 405; 459; 571 та ін.], і як прояви такої 

геополітики розглядаються «кольорові революції» у різних регіонах світу, 

особливо на пострадянському просторі. Загалом у Росії заперечується її 

власна причетність до «гібридних війн» чи «геополітики хаосу», хоча 

російська експансія щодо України із застосуванням відповідних технологій 

свідчить про протилежне. 
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Доктриною інформаційної безпеки РФ від 2016 р. визначено, зокрема, 

таку ціль: «стратегічне стримування та попередження воєнних конфліктів, які 

можуть виникати в результаті застосування інформаційних 

технологій» [231]. За твердженням Н. Комлєвої, нині «розгортається 

глобальна форма консцієнтальної війни – процес переформатування 

масової свідомості та соціальної самоідентифікації багатьох народів 

світу» [331, с. 16]. Саме Захід (передусім анло-саксонський) вважається в 

Росії тією глобальною силою, що шляхом укорінення лібералізму прагне 

здобути латентне управління країнами та народами світу. У технологіях 

«гібридних війн» знайшли застосування: цілеспрямована фальсифікація 

подій, продукування дезінформації, поширення «фейкових» новин через 

ЗМІ тощо. У контексті сучасних «гібридних війн» низка російських авторів 

розглядає РФ в якості об’єкта інформаційно-психологічних операцій з боку 

західних держав [407; 457; 498 та ін.]. У 2017 р. С. Шойгу визнав наявність в 

Росії військ інформаційних операцій [724]. Вони покликані, зокрема, 

проводити в інтересах захисту національної безпеки РФ 

контрпропагандистську роботу. Також важливою для російської влади 

метою діяльності військ інформаційних операцій є ведення пропаганди – 

насаджування в суспільстві потрібного їй геополітичного дискурсу.  

Наочним проявом сучасної поляризації світового порядку є 

конфронтація між Заходом та РФ. Наявні суттєві суперечності в 

геополітичній та геоекономічній площині між США та Китаєм. Ціла низка 

регіональних центрів посилюють свої позиції в економічній конкуренції із 

західними державами, претендуючи на підвищення своєї геополітичної ролі у 

світі. Світовий порядок, що «характеризується гегемонією Заходу на чолі з 

США» [343, с. 14], зазнає трансформацій. За такої ситуації еліти західних 

держав (передусім США) заінтересовані в «збереженні для своєї країни/країн 

максимально сприятливого політико-економічного становища в новій 

системі відносин» [94, с. 68]. У геополітичному контексті гегемонія держав 
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Заходу зазнає подальшої «лібералізації», в окремих регіонах та країнах світу 

вона послаблюється і набуває все більш прихованого характеру. 

Значного поширення в ХХІ ст. набули уявлення про виникнення нової 

біполярності – США та Китаю. Водночас вірогідним вважається формування 

у світі триполярної конфігурації «США – ЄС – Китай», від якої відрізняється 

«полярною» роллю Росії модель трикутника «Росія – Китай – США» [708, 

c. 17]. Подібна до останньої модель містить: «перший полюс – європейсько-

американський, другий – китайський, третій – російський» [48, c. 46]. Росія 

як «напівпериферійна» імперія [606] не має нині достатньої потуги для того, 

щоби змагатися за економічний вплив у світі зі США чи КНР, проте її 

військовий потенціал (особливо ядерний) дає підстави претендувати на роль 

одного з полюсів. Висловлюються прогнози, за якими «у найближчі 

десятиліття чотири держави будуть визначати стан миру та війни на 

глобальному рівні: США, Китай, Індія та Росія» [343, с. 17]. Крім того, РФ 

може кваліфікуватися в якості не полюса, а великої регіональної держави – 

«з’єднувального мосту між Заходом та Сходом» [525, с. 17]. Дисертант 

висловлює припущення, що за умов збереження геополітичного 

протистояння між Заходом та РФ остання може перетворитися на 

«ревізіоністський» полюс світу, до якого будуть тяжіти ті держави, котрі з 

певних причин перебуватимуть у конфронтації із Заходом, особливо так звані 

«держави-ізгої» («rogue states»). Росія надаватиме їм політичну підтримку, 

економічну і навіть військову допомогу. Крім того, вони можуть стати 

економічними партнерами РФ, зокрема імпортерами російської зброї та іншої 

продукції. Але можливості Росії відігравати для таких країн роль лідера-

донора дедалі зменшуватимуться через її власні фінансово-економічні 

проблеми. 

На глобальному рівні неоімперська геостратегія Росії має на меті 

посісти місце одного з полюсів – лідерів в олігополярному світі. Ще в 1997 р. 

РФ та КНР задекларували, що «у дусі партнерських відносин докладатимуть 
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зусиль для сприяння розвитку багатополярного світу та встановлення нового 

світового порядку» [582]. У 2009 р. стратегічною метою Росії офіційно 

передбачалося перетворення її на «світову державу, діяльність якої 

спрямована на підтримання стратегічної стабільності й взаємовигідних 

партнерських відносин в умовах багатополярного світу» [627]. У період 

конфронтації між РФ та Заходом в основоположних російських програмних 

документах вже визначається підвищення ролі Росії в «поліцентричному 

світі» [628] та «поліцентричній міжнародній системі» [341]. За 

спостереженням дисертанта, «у російському офіційному 

зовнішньополітичному дискурсі спостерігається така собі “гра” концептами 

багатополярності та поліцентричності» [164, с. 45]. Формально 

проголошуваний нині Росією стратегічний концепт «поліцентричного світу» 

зовні не містить ані великодержавного, ані імперського контексту, тому 

більш придатний для сприйняття в численних країнах світу, ніж 

«багатополярність». 

При розробці своєї стратегії влада РФ виходить з прогнозів, що до 

2030 р. у світі зберігатиметься «нестабільна військово-політична 

обстановка» [490]. Констатується той факт, що «скорочуються можливості 

історичного Заходу домінувати в світовій економіці та політиці» [341]. 

Теоретично, продуктивна взаємодія РФ з іншими незахідними полюсами та 

центрами може дати їм змогу спільно протистояти Заходу. Проявляються 

прагнення Росії посилювати вплив у всьому світі, на континенті, а також 

домінувати на пострадянському просторі. При реалізації своїх цілей влада 

РФ вважає за потрібне формально спиратися на міжнародні інститути та 

норми міжнародного права, причому зміст останніх трактується у вигідному 

для російських стратегічних інтересів контексті. У результаті активізації 

своєї експансіоністської геостратегії РФ, дійсно, великою мірою відновила 

реноме впливового гравця на міжнародній арені [288]. Але внаслідок 

втілення своєї геостратегії Росія ризикує потрапляти в «утруднене 
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становище» (як у Сирії), коли успішні воєнні дії, ще й дуже витратні, не 

призводять до досягнення бажаного сталого геополітичного результату. 

Спостерігається дедалі більша дивергенція між РФ та західними 

державами у трактуванні норм міжнародного права та підходах до 

формування оптимальної конфігурації світового порядку. Стратегічними 

планами РФ щодо побудови багатополярного світу визначено передусім 

різнобічну продуктивну взаємодію з найпотужнішими азійськими державами 

Китаєм та Індією – розвиток «ефективного та взаємовигідного 

зовнішньополітичного та практичного співробітництва у форматі РІК» [341]. 

У ширшому форматі йшлося про вигоди Росії від участі в угрупованні БРІК – 

за участі Бразилії. А найбільш перспективною, з погляду глобальних 

інтересів РФ, інтерконтинентальною геополітичною конфігурацією 

донедавна поставала БРІКС (BRICS) із залученням ще й ПАР. Однак 

сучасний стан функціонування БРІК та БРІКС свідчить про їхню аморфність 

та наявність великої кількості проблем у взаємодії між державами в рамках 

цих форматів. У Латино-Карибській Америці російська стратегія спрямована 

на підтримку нечисленних партнерів (Куби, Венесуели), зміцнення 

економічних позицій (зокрема, на ринку озброєнь), розвиток військово-

технічної співпраці з країнами макрорегіону [161, с. 121]. В Африці 

геостратегія РФ має на меті активізацію співробітництва, крім ПАР, ще й з 

Алжиром, Єгиптом, Нігерією, ЦАР та деякими іншими країнами передусім 

задля зміцнення своїх геоекономічних позицій на континенті, але її 

системний вплив не простежується. За умов подальшої геополітичної та 

геоекономічної фрагментації світу Росія в якості вірогідного 

«ревізіоністського» полюса потенційно може відігравати роль лідера для тих 

держав, політичні режими яких далекі від ліберальної демократії. Але таке 

лідерство не може принести РФ суттєвих вигод, навпаки, воно вимагатиме 

від неї великих витрат для підтримки своїх кон’юнктурних партнерів. 
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Дисертант дотримується думки, що нині фактично існує своєрідна 

Західна макроімперія (неформальне поліцентричне об’єднання західних 

держав), котру можна кваліфікувати в якості «макрополюса» у світовому 

геополітичному порядку [133, с. 341-342]. Існування «колективного» Заходу 

базується перш за все на спільному ідеологічному та цивілізаційному 

фундаменті [171, с. 21], причому «спільність ідеологічних, духовних, 

моральних та культурних цінностей західних країн створює умови для 

розвитку та поглиблення взаємозв’язків на всіх рівнях – від міждержавного 

до побутового» [132, с. 118]. За оцінкою О. Лукіна, Захід перетворився на 

«міжнародну ідеократичну систему», в якій панує ідеологія 

«демократизму» [382, с. 41]. Існування Заходу зумовлене потребами не лише 

правлячих елітних угруповань, а й населення західних країн, заінтересованих 

у мирному та безпечному міжнародному порядку. Для цих країн притаманні 

високий рівень життя, стабільність, правопорядок, і збереження досягнутих 

стандартів життя є дуже актуальною проблемою для політичних еліт. На 

думку С. Каспе, «нинішня імперія Заходу досягла завершеної 

універсальності, пронизавши своїми мережами, охопивши інфраструктурою, 

включивши в політичні взаємодії весь населений світ» [311, с. 285]. Загалом 

роль Заходу у сучасному світі доцільно відобразити формулою: «Спільне 

глобальне лідерство, трансрегіональна гегемонія, локальне імперське 

управління» [132, с. 125]. 

Для дуже складної геополітичної конструкції Заходу не притаманні 

внутрішні жорсткі механізми забезпечення підпорядкування та контролю. 

Усередині Західної макроімперії між державами (а також недержавними 

акторами) існують суперечності, конкуренція, однак переважають взаємини 

кооперації у різних сферах. Найбільш критичними для єдності сучасного 

Заходу постають суперечності між провідними державами в економічній 

сфері. 
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У 1990-х рр. США фактично взяли на себе роль світового 

геополітичного полюса. Серед політичного істеблішменту США 

«хрестоносці-консерватори» об’єдналися з «ліберальними 

інтервенціоністами» у спільному прагненні побудувати ліберальний 

однополярний світовий порядок [745], по суті, неоімперський. На початку 

ХХІ ст. ціла низка авторів, зокрема Е. Тодд, обґрунтовували відносне 

послаблення США та зниження її ролі у світі [924]. Водночас багато-які 

держави світу позитивно сприймали лідерство США і прагнули до 

партнерства з нею [245, с. 351]. Америка і нині володіє найпотужнішим у 

світі військовим та економічним потенціалом, але він недостатній для 

забезпечення абсолютного світового домінування. До того ж США нині не 

вважає за доцільне витрачати величезні ресурси для просування демократії у 

всьому світі. Ґрунтуючись на принципі Д. Трампа «Америка перш за все», 

США, як і раніше, намагається утримувати контроль над стратегічно 

важливими для себе регіонами світу. США і нині проводить стратегічну 

лінію щодо «залучення провідних держав до західноцентричного 

ліберального порядку на своїх умовах» [710, с. 278]. При цьому влада США 

прагне максимально забезпечити економічні інтереси як держави, так і 

транснаціональних корпорацій (ТНК). Сучасну «прагматичну» стратегію 

США щодо своїх партнерів, а також інших країн світу Б. Позен кваліфікував 

як «неліберальну гегемонію» [891]. У рамках Заходу спостерігається не лише 

збереження, а й посилення суперечностей у торговельно-економічній сфері, 

зокрема між США та ЄС. 

Євросоюз трактується автором як складно структурована неоімперська 

геопросторова політична система. За характеристикою Я. Зелонки: 

«Імперські інструменти ЄС – головним чином не військові та політичні, а 

економічні та бюрократичні. Його територіальні надбання відбуваються за 

проханням, а не шляхом завоювання» [946, p. 475]. «Нормативна сила» ЄС 

відіграє визначальну роль в інституціональній трансформації країн-
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кандидатів [853], а також суттєво впливає на інституціональні реформи в 

країнах, асоційованих з ним. В Євросоюзі виділяються два головні центри-

лідери – Німеччина та Франція, які спільно з низкою інших розвинутих країн 

сформували «ядро» ЄС. Геополітична та геоекономічна роль Німеччини 

залишається особливо вагомою у впливі на наднаціональні органи ЄС та 

«нових» країн-членів. За нинішніх умов кожна з держав ЄС має дбати 

передусім про власні політичні, економічні та соціальні інтереси, тому між 

країнами-членами неминуче виникають розбіжності з численних питань, 

зокрема, щодо проведення спільної торговельної, фінансової чи міграційної 

політики. За низкою оцінок, європейський геополітичний простір зазнає 

подальшої фрагментації [16]. У країн-членів проявляються групові інтереси. 

«Нові» країни-члени ЄС, досягнувши внаслідок економічної інтеграції 

відчутних успіхів, прагнуть до зменшення своєї політичної залежності від 

наднаціональних інститутів Євросоюзу. Сучасне посилення розбіжностей 

між країнами-членами ЄС, поширення в них «євроскептицизму» та 

популізму вигідні для реалізації Росією своїх стратегічних цілей у Європі. 

Взагалі у «великій стратегії» РФ в Євразії в якості трьох магістральних 

векторів були визначені європейський, «євразійський» та азійсько-

тихоокеанський. У принципі, їх можна було реалізовувати одночасно і 

взаємно доповнювати. Попри наявність потужного економічного потенціалу, 

Росія для реалізації своєї геостратегії має в розпорядженні обмежений набір 

ефективних геоекономічних засобів. Найважливішим геоекономічним (і 

водночас геополітичним) інструментом РФ є експорт енергоносіїв (нафти та 

газу), котрий і нині залишається досить вагомим фактором в її відносинах з 

Європою. 

На Європейському субконтиненті на початку ХХІ ст. за геополітичною 

потугою виділялися два полюси – Росія та ЄС. Останній володів набагато 

більшою економічною могутністю. Спостерігалося прагнення європейської 

та євразійської регіональних систем «до концептуалізації ідеї контролю над 
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оточуючим їх простором» [404, с. 40]. На континентальному рівні В. Путін у 

2010 р. запропонував створити економічний альянс Росії та ЄС – «гармонійне 

співтовариство економік від Лісабона до Владивостока», причому головними 

напрямами співпраці РФ та Євросоюзу поставали: спільна промислова 

політика; створення єдиного енергетичного ринку Європи; партнерство у 

сфері науки та освіти; скасування візового режиму [563]. У наступному 

2011 р. у статті В. Путіна була схематично представлена модель майбутнього 

ЄАЕС як «потужного наднаціонального об’єднання, спроможного стати 

одним з полюсів сучасного світу і при цьому відігравати роль ефективної 

“зв’язки” між Європою і динамічним Азійсько-Тихоокеанським 

регіоном» [562]. У період 2010-2012 рр. потенційний ЄАЕС репрезентувався 

як «невід’ємна, органічна частина Великої Європи, широкої європейської 

цивілізації» [564]. Прогнозувалося, що успішний розвиток ЄАЕС (з 

провідною роллю РФ) може призвести до встановлення рівноправних 

партнерських відносин з ЄС і утворення разом з останнім інтеграційного 

об’єднання («Великої Європи») з такою економічною потужністю, що воно 

буде здатним повноцінно конкурувати і зі США, і з Китаєм, який дедалі 

більше посилював свій геоекономічний вплив на теренах Євразії. 

Інтеграційне об’єднання ЄС та ЄАЕС пропонувалося Європі як проект, 

альтернативний Трансатлантичному торговельному та інвестиційному 

партнерству [622, с. 89]. 

Суто теоретично, формування трансрегіонального об’єднання «Великої 

Європи» могло би призвести до становлення системи рівноправного та 

взаємовигідного співробітництва усіх держав-учасниць. Проте в такому 

об’єднанні з двох «центрів тяжіння» – ЄС та РФ економічна перевага 

неминуче виявилася би на боці першого. А це потягло б за собою 

поляризацію відносин між «центрами» та суттєве зниження ефективності 

діяльності трансрегіонального утворення. За нинішньої геополітичної 

обстановки керівництво РФ вже практично не докладає дипломатичних 
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зусиль для втілення проекту «Великої Європи» як інтеграційного об’єднання 

ЄАЕС (передусім Росії) та ЄС, що обґрунтовувався в статтях В. Путіна 

протягом 2010-2012 рр. [562-564]. 

Безпрецедентне розширення НАТО на Схід (у 1999 р. вступ трьох 

країн, а в 2004 р. ще сімох) викликало різко негативну реакцію російської 

влади. Дискурс «захисної» геополітики проти експансії Альянсу на Схід у 

2000-х рр. активно нав’язувався російському суспільству через ЗМІ 

провідними політиками, численними експертами та науковцями. В. Путін у 

2007 р. у своїй Мюнхенській промові висунув на адресу західних країн 

звинувачення в тому, що вони не дотрималися висловлених під час 

об’єднання двох Германій обіцянок «не розміщувати війська НАТО за 

межами території ФРН» [99]. Як наслідок, РФ вважала для себе прийнятним 

реалізацію необхідних (з її погляду) політичних та військових заходів для 

захисту власної безпеки. 

Згідно з офіційною позицією РФ, сучасна «серйозна криза у відносинах 

між Росією та державами Заходу» виникла внаслідок «геополітичної 

експансії» НАТО та ЄС [341]. Тобто, саме Захід кваліфікується в якості 

ініціатора дестабілізації міжнародного порядку в Східній Європі. Для 

національної безпеки РФ визначені, зокрема, такі загрози: «нарощування 

силового потенціалу Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та 

наділення її глобальними функціями, що реалізуються всупереч нормам 

міжнародного права, активізація військової діяльності країн блоку, подальше 

розширення альянсу, наближення його військової інфраструктури до 

російських кордонів» [628]. У діючій Воєнній доктрини РФ від 2014 р. до 

основних зовнішніх воєнних небезпек віднесено: «розгортання 

(нарощування) військових контингентів іноземних держав (груп держав) на 

територіях держав, суміжних з Російською Федерацією та її союзниками, а 

також у прилежних акваторіях, у тому числі для політичного та воєнного 

тиску на Російську Федерацію» [88]. Зазначені вище концептуальні 
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небезпеки вважаються вагомими підставами для посилення РФ своєї 

оборони. Таким чином, влада Росії, по суті, маніфестує, що змушена 

розробляти й реалізовувати проти експансії Заходу свою оборонну 

геостратегію. Серед російських експертів поширені оцінки, за якими держави 

НАТО поставили перед собою надзавдання – дестабілізацію Росії «як 

глобальний політичний проект» [424, с. 21]. У 2015 р. М. Патрушев 

стверджував: «Американці намагаються втягнути РФ в міждержавний 

воєнний конфлікт, через українські події домогтися зміни влади і зрештою 

розчленувати нашу країну» [359]. Американська система протиракетної 

оборони (ПРО) взагалі та, особливо, розміщення її елементів у Європі, 

розцінюються в Росії як актуальні загрози. Відповідно, у РФ розробляються 

проекти і втілюються політичні та військові заходи, що мають на меті 

оборону проти потенційних загроз зі сторони НАТО. Потреби захисту від 

експансії Заходу висуваються як найбільш вагомі підстави для нарощування 

Росією свого військового потенціалу. Саме необхідністю оборони від Заходу 

аргументуються заходи «жорсткої» геополітики РФ щодо тих нових 

незалежних країн, які вважаються прозахідними. 

Окупувавши та анексувавши Крим, Росія встановила над ним 

«ефективний» геополітичний контроль і включила до складу своєї 

геопросторової політичної системи. Крім того, вона організувала 

«гібридний» конфлікт на Сході України. Внаслідок цього РФ зазнала дій 

«стримувальної» геополітики та економічних санкцій з боку Заходу. Таким 

чином, у геостратегічному сенсі Росія опинилася в «утрудненому 

становищі». Нинішнє російське керівництво вважає «приєднання» Криму до 

РФ остаточним. Попри всі пов’язані з Кримом проблеми, для верховного 

російського ЦУР неприйнятний геополітичний відступ з нього. Теоретично, 

визнання владою Росії своєї поразки може призвести до втрати нею 

авторитету на міжнародній арені та всередині власної країни. 
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Численні дані підтверджують, що геостратегія конфронтації із Заходом 

економічно збиткова для РФ, хоча водночас і використовується її 

керівництвом для посилення російського впливу у світі. 1 березня 2018 р. 

В. Путін проголосив адресований Заходу меседж «стримати Росію не 

вдалося!», а також запропонував «разом думати над оновленою, 

перспективною системою міжнародної безпеки та сталого розвитку 

цивілізації» [546]. У самій РФ серед населення насаджуються уявлення про 

ледве не позитивний вплив західних санкцій на російську економіку. За 

опублікованими ВЦВСД у червні 2018 р. даними лише 30% росіян були 

впевнені в тому, що західні санкції завдали шкоди економіці РФ, а 34% – що 

навіть принесли їй користь, при цьому 73% вважали, що Росія має і надалі 

має здійснювати свою зовнішню політику, незважаючи на санкції [261]. 

Загалом РФ не полишила своїх амбіцій відігравати роль одного зі світових 

полюсів-лідерів, вплив якого мають враховувати інші провідні актори. 

Російське керівництво демонструє всьому світу, що в нього (до певної міри) 

«розв’язані руки», і РФ здатна на власний розсуд проводити воєнні операції в 

конфліктних регіонах світу. 

У 2014 р. «холодний мир» [905] між РФ та Заходом змінився станом 

«холодної» конфронтації. Західні держави стали втілювати проти Росії 

«стримувальну» геополітику, головним інструментом якої були визначені 

економічні санкції. РФ у відповідь став реалізовувати щодо Заходу 

«комбіновану» геостратегію, що поєднує «активну оборону» та орієнтацію на 

співпрацю з низкою західноєвропейських країн. У 2016 р. О. Міллер та 

Ф. Лук’янов пропонували для РФ таку стратегію: «відхід від євроцентризму, 

мінімізація конфліктів із сусідами, пошук оптимальної комбінації відносин 

для кожної конкретної проблеми» [431, с. 32]. Така «гнучка» геостратегія 

Росії, теоретично, надає їй досить широкі можливості маневрування у 

відносинах з окремими країнами, застосовуючи у разі потреби навіть 

«жорстку силу». 
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У західній політичній та науковій думці переважають уявлення, що 

сучасна геостратегія РФ спричиняє небезпеки для миру та стабільності в 

усьому світі. Висловлюються припущення, що метою політики Росії щодо 

Заходу є «не панування, а хаос» [792]. На думку Ч. Краутгаммера, «головне 

прагнення Путіна – помститися за Росію та повернути їй статус наддержави, 

втрачений чверть століття тому» [834]. За оцінкою М. Ван Герпена, цілі 

«путінської» Росії полягають у тому, щоб «перекроїти карту Європи та 

переглянути існуючий територіальний статус-кво – за необхідності з 

використанням зброї» [931, р. 14]. У 2015 р. А. Сивицький та Ю. Царік 

стверджували, що на світовому рівні «нова геостратегія» Росії ґрунтується на 

концепції «багатополярної холодної війни» [601, с. 16]. Така оцінка є 

перебільшенням сучасних можливостей РФ впливати на світовий 

геополітичний порядок, проте регіональні ареали «холодної війни» вона 

цілком спроможна створювати. 

Російська агресія проти України сприяла консолідації 

Північноатлантичного альянсу, активізації спільних оборонних програм 

країн НАТО. Під час Брюссельського саміту НАТО 25-26 травня 2017 р. 

країни-члени досягли домовленості щодо збільшення військових витрат – не 

менше 2% від свого ВВП. Однак для значної частини західноєвропейських 

країн-членів Альянсу воєнна загроза з боку Росії не уявляється актуальною, 

тому їхня участь у «стримувані» РФ є швидше показовою, ніж реальною. 

В оприлюдненій у грудні 2017 р. Стратегії національної безпеки США 

наголошується на тому, що Китай та Росія оспорюють геополітичні переваги 

США і прагнуть змінити на свою користь міжнародний порядок [868]. Отже, 

загрози позиціям США у світовому порядку з боку «ревізіоністських» Китаю 

та Росії визначені як актуальні. Опублікована Пентагоном у січні 2018 р. 

Стратегія національної оборони ще жорсткіше оцінює амбітну політику Росії 

та Китаю, котрі «прагнуть сформувати світ, що відповідає їхній авторитарній 

моделі – отримати право вето на економічні, дипломатичні та оборонні 
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рішення інших країн» [917]. Ще в 2015 р. для американських збройних сил в 

Європі однією з пріоритетних цілей визначалося «стримування російської 

агресії» [928]. Америка визнала небезпечність політики РФ, яка застосовує 

інформаційні засоби для підриву легітимності демократій [868]. Влада США 

також наголосила на тому, що «завдяки модернізованим формам підривної 

тактики Росія втручається до внутрішніх справ країн світу» [868]. Тобто, 

йдеться не лише про експансію до України та Грузії, а й про латентні загрози 

для безпеки багатьох інших країн, зокрема США. Крім вже діючих проти РФ 

санкцій, наприкінці літа 2018 р. у Конгресі США було підготовлено низку 

законопроектів, що передбачали ще дошкульніші для російської економіки 

заходи [753]. Саме Сполучені Штати нині виступають найбільш послідовним 

глобальним супротивником РФ і здійснюють вплив на своїх європейських 

союзників з метою стимулювати їх до більш активного геополітичного та 

геоекономічного протиборства з Росією. 

За нинішніх умов біполярного геополітичного протистояння в Східній 

Європі посилюється безпековий напрям європейської інтеграції. Так, 

Глобальна стратегія зовнішньої та безпекової політики ЄС «Спільне бачення, 

спільна дія: сильніша Європа», представлена під час засідання Європейської 

Ради 28-29 червня 2016 р., проголосила безпеку ЄС «безумовним 

пріоритетом номер один», причому зазначалося, що «порушення Росією 

міжнародного права та дестабілізація в Україні, а також конфлікти в 

Чорноморському басейні становлять загрозу для європейського безпекового 

порядку» [907]. Згідно зі Стратегією «Надійна перспектива розширення для 

ЄС та посилення взаємодії із Західними Балканами», оприлюдненою 

Європейською комісією 6 лютого 2018 р., Сербія та Чорногорія в разі 

виконання ними потрібних вимог вже до 2025 р. можуть стати членами ЄС, а 

решта країн субрегіону (Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово та 

Македонія), завдяки посиленій співпраці з Євросоюзом, мають за цей період 

далеко просунутися на шляху до членства в ньому [784]. У разі успішної 
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реалізації цієї Стратегії геополітичний вплив Росії на Балканах має 

послабнути. Прогресуючі процеси розширення ЄС та, особливо, НАТО на 

Західних Балканах зможуть взагалі звести до мінімуму вплив Росії в 

субрегіоні, навіть у Сербії. 

Програма Східного партнерства ЄС щодо шістьох пострадянських 

країн, ухвалена в 2009 р., мала на меті активізацію політичної та економічної 

інтеграції між Євросоюзом та країнами-партнерами. За численними 

оцінками, «дієвість програми Східного партнерства у якості інструменту 

геополітичної консолідації східноєвропейської периферії виявилася 

низькою» [16]. Україна, Молдова та країни ПК виявляють заінтересованість у 

більш ефективній та різнобічній інтеграції з ЄС [136, c. 37]. У 2014 р. 

Е. Рінкевич запропонував оновлену модель програми із залученням США 

(«Євроатлантичне Східне партнерство») та визначеними перспективами 

потенційного приєднання країн-партнерів до ЄС [787]. Однак провідні країни 

ЄС виявилися не заінтересованими в таких кардинальних трансформаціях. 

Для влади Росії Східне партнерство вважається загалом небезпечним 

геоекономічним (та геополітичним) проектом, спрямованим на посилення 

західного впливу на пострадянські країни Східної Європи та ПК. 

Основними напрямами геостратегії Росії в Євразії є: Захід, Північ, Схід 

та Південь. У Росії (як європейській країні) термін «Схід» історично 

вживався щодо азійських країн від Близького Сходу до Далекого, включаючи 

також крани Півдня. У цілому геостратегія РФ на континенті 

характеризується як «комбінована». На Близькому Сході (у Сирії) у сучасній 

російській геостратегії проявляється локальний експансіонізм. Важливою 

метою економічного напряму геостратегії Росії на континенті є «створення 

регіональних та трансрегіональних інтеграційних об’єднань з дотриманням 

національних інтересів РФ» [630]. 

Таким чином, головною перешкодою на шляху реалізації російських 

геостратегічних планів у Євразії постає «колективний» Захід. Саме через 
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російську експансію на територію суверенної України відбувається нинішня 

геополітична конфронтація між Заходом та РФ. Остання не володіє таким 

інтегральним силовим потенціалом, щоб повноцінно змагатися з набагато 

могутнішим Заходом. Збільшується дієвість західних економічних санкцій 

щодо РФ. Натомість російські санкції у відповідь не мають суттєвого ефекту. 

Російськими експертами визнається, що РФ «набагато вразливіша для такого 

роду західного тиску, ніж Захід для російського» [660]. За несприятливої для 

себе обстановки на європейському геопросторі РФ маніфестує необхідність 

вдаватися до оборони від Заходу (НАТО та ЄС). У зв’язку з цим для РФ 

втілення європейського геостратегічного вектора стало лише частково 

можливим (як очікується в РФ – тимчасово). Загалом на західному 

(європейському) стратегічному напрямі («фланзі») РФ виявляє наміри і 

надалі втілювати «комбіновану» геостратегію, що передбачає, крім орієнтації 

на співпрацю, також «активну оборону». Відповідно, європейські 

пострадянські країни, потрапляють в зону біполярного протистояння між РФ 

та «колективним» Заходом. 

На Півночі розташована Арктика, яка має для Росії винятково важливе 

економічне та військово-стратегічне значення. У зв’язку з унікальним 

географічним положенням та потенціалом Арктичного регіону неминуче 

змагання провідних держав за контроль над ним – «Хто володіє Арктикою, 

той володіє світом» [312, с. 214]. В Арктиці історично склалася взаємодія і 

водночас конкуренція між циркумполярними геополітичними акторами 

США, Канадою, Норвегією, Данією та Росією. За оцінкою дисертанта, вони 

реалізовують свої арктичні стратегії, націлені на «формування в регіоні 

геополітичного порядку на основі класичного “балансу сил” (з обмеженим 

доступом неарктичних країн)» [169, с. 6]. Дедалі більшого геоекономічного 

значення мають набувати (за умов подальшого потепління клімату) 

трансарктичні транспортні комунікації, особливо Північний морський шлях 

(ПМШ) та Північно-Західний прохід. Сучасна відносна геополітична 
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рівновага є головною передумовою стабільності регіональної системи, але 

потенційно може стати реальністю «Великий перерозподіл Арктики» [384, 

с. 74]. Для реалізації Росією своїх глобальних цілей значення потенціалу 

Арктичної зони РФ (АЗРФ) має зростати. 

На початку 2000-х рр. стали проявлятися відверті прагнення 

циркумполярних країн збільшити підконтрольні їм території в Північному 

Льодовитому океані, внаслідок чого активізувалася «геополітична інтрига 

потенціалу для конфлікту в Арктиці» [773, р. 60]. Передусім йдеться про 

наміри Данії, Канади та Росії розширити на міжнародно-правових засадах 

приналежні їм зони континентального шельфу. Для легітимізації своїх 

територіальних претензій в Арктичному басейні РФ намагається спиратися 

на наукові дані щодо тектонічної структури океанічного дна. За умов 

загострення біполярного протистояння із Заходом Росія, у принципі, навіть 

здатна встановити військово-політичний контроль над колишнім Арктичним 

сектором Радянського Союзу і навіть Північним полюсом, наслідком чого 

має стати посилення її міжнародної ізоляції та обмеження прав діяльності у 

Світовому океані. 

Нинішня біполярна конфронтація між РФ та Заходом в Арктиці 

проявляється в подальшій мілітаризації регіону [157]. Російським 

керівництвом ще в 2008 р. ставилося завдання сформувати в АЗРФ 

«угруповання військ (сил), ˂…˃ спроможних забезпечити воєнну безпеку за 

різних умов воєнно-політичної обстановки» [489]. Стратегією розвитку 

АЗРФ від 2013 р. передбачалися заходи щодо «нейтралізації зовнішніх та 

внутрішніх воєнних небезпек та воєнних загроз у мирний час, забезпечення 

стратегічного стримування» [629]. При цьому «військовий потенціал Росії в 

Арктичному регіоні не вирізнявся великою потужністю і, за винятком 

крайнього Заходу, був розосереджений на дуже великій території» [170, с. 9]. 

Починаючи з 2014 р. влада РФ доклала чималих зусиль для прискорення 

мілітаризації АЗРФ, зокрема, заново розбудовано систему протиповітряної 
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оборони (ППО). В екстремальних природних умовах Арктики відновлено 

мережу аеродромів військово-повітряних сил (ВПС), розміщено ракетні 

комплекси, об’єкти системи спостереження, бази для дислокації сухопутних 

військ тощо. Північний флот є найпотужнішим у військово-морських силах 

(ВМС) РФ і набуває дедалі більшого значення «для оборони країни з 

морських та океанських напрямків» [443]. Для його переоснащення протягом 

2018 р. передбачалося отримати 416 одиниць сучасного озброєння та 

військової техніки [723]. Констатується, що сформоване «повноцінне, здатне 

до ведення сучасних воєнних дій угруповання збройних сил Росії в 

Арктиці» [123]. 

З-поміж західних держав найбільшим військовим потенціалом в 

Арктиці володіє США. Для захисту національної безпеки США (як і Росії) 

Арктичний регіон вирізняється неабияким стратегічним значенням, оскільки 

в полярних широтах пролягають «найкоротші траєкторії польотів 

бомбардувальників чи міжконтинентальних балістичних ракет між двома 

країнами» [904]. Російська експансія в Арктиці як актуальна небезпека для 

США та її союзників визначалася, зокрема, Дж. Маккейном [858]. 

Мілітаризація Арктичного регіону нарощується з обох сторін – і Росією, і 

НАТО. Загалом геостратегія НАТО (на чолі зі США) щодо «стримування» 

Росії в Арктиці оцінюється як досить ефективна [123]. 

Економічні інтереси РФ в Арктичному регіоні спрямовані передусім на 

експлуатацію його природних ресурсів. АЗРФ намічено «перетворити на 

провідну стратегічну ресурсну базу» Росії [489]. Для втілення російської 

геостратегії запаси природного газу та інших корисних копалин в Арктиці 

постають в якості вельми важливої ресурсної бази. Комунікаційний контроль 

над АЗРФ є одним зі стратегічних пріоритетів. Ключове значення 

відводиться ПМШ, який має стати основою для «розвитку єдиної Арктичної 

транспортної системи РФ» [629]. В. Путін 1 березня 2018 р. оприлюднив 

прогноз, за яким вантажообіг по ПМШ до 2025 р. зросте в 10 разів до 
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80 млн тон, і поставив завдання зробити його «глобальною, конкурентною 

транспортною артерією» [546]. Потенційно можливе відкриття водного 

шляху «Мурманськ – Петропавловськ-Камчатський» [511, с. 33], що 

забезпечить Росії міжокеанічне комунікаційне сполучення. Нині у 

російського керівництва спостерігається дефіцит фінансових та 

технологічних ресурсів для реалізації численних економічних проектів в 

АЗРФ. На думку дисертанта, «стратегічна мета Росії – максимально швидко 

“застовпити” арктичний геопростір шляхом створення мережі своїх опорних 

військових та економічних баз» [123]. Детальніше питання геостратегії та 

геополітики РФ в Арктиці розглянуто автором дисертації в його працях [123; 

135; 157; 169]. 

АТР набуває дедалі більшого значення в глобальних процесах, 

особливо економічних. Стратегічним інтересам РФ відповідає зміцнення 

своїх позицій та активізація участі в інтеграційних процесах у 

геополітичному регіоні, що динамічно розвивається  [341], формування 

«нової моделі безпеки, побудованої на колективних позаблокових 

засадах» [628]. У відносинах з Японією російська влада прагне до розвитку 

економічної співпраці й зважує на прагматизм керівництва цієї держави, 

заінтересованої в розв’язанні проблеми «Північних територій». Вагомим 

економічним партнером для Росії постає також Південна Корея, а тій при 

врегулюванні конфліктної ситуації на Корейському півострові потрібно 

враховувати вплив РФ на КНДР. У своїй геостратегії в АТР Росія мусить 

брати до уваги тісні військово-політичні взаємини Японії, Республіки Корея 

та Тайваню зі США. У співпраці з АСЕАН РФ націлена на виведення 

комплексного довгострокового партнерства на рівень стратегічного [341]. 

Традиційно найвагомішим партнером Росії в регіоні є В’єтнам. Зона вільної 

торгівлі між ЄАЕС та В’єтнамом функціонує з жовтня 2016 р. Найвагомішим 

геоекономічним «гравцем» у Південно-Східній Азії нині є Китай, і РФ не має 

змоги змінити регіональний баланс сил на свою користь. Однак вона 
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потенційно може дещо зміцнити свої позиції, використовуючи антикитайські 

настрої в країнах регіону. 

Азійсько-тихоокеанський («східний») вектор російської геостратегії на 

перспективу може стати одним з провідних (навіть головним). Проте нині 

«розгортання» РФ до АТР «гальмується недостатнім рівнем економічного 

розвитку Далекого Сходу Росії, зокрема, досить слабкою транспортною 

інфраструктурою» [164, с. 45]. Тому, попри проголошені стратегічні цілі, 

Росія не має нині змоги відігравати одну з ключових ролей в АТР. На 

Далекому Сході, як і в інших регіонах, влада РФ демонструє прагнення 

компенсувати недостатні економічні ресурси вражаючою військовою 

могутністю. Наприклад, РФ провела у вересні 2018 р. на Далекому Сході 

найбільш грандіозні військові маневри з часів СРСР під назвою «Схід-2018». 

Тим самим Росія виявляє амбіції стати одним з головних акторів, що 

впливають на військово-стратегічну обстановку в АТР. Але загалом 

реалізація Росією свого перспективного азійсько-тихоокеанського вектора не 

має нині відповідного ресурсного забезпечення. 

У сучасному геоекономічному (та геополітичному) світовому порядку 

суттєво посилилася роль КНР. Вона поки що не проявляє глобальних 

геополітичних амбіцій, проте за обсягом економічної могутності вже досягла 

другого місця у світі (після США), хоча нині темпи зростання китайської 

економіки уповільнилися. Висловлюються припущення, що Китай вже має 

геополітичний (і водночас геоекономічний) проект інтегрованої Євразії (без 

участі США), в якій він відіграватиме провідну роль [869]. Китайський 

«ревізіонізм» на світовій арені виглядає більш поміркованим, ніж російський, 

проте КНР вже нині послідовно відстоює власні економічні та політичні 

інтереси в цілій низці регіонів світу. На перспективу китайська 

геоекономічна (та пов’язана з нею геополітична) експансія буде 

продовжуватися задля забезпечення прогресивного розвитку КНР, соціально-

економічного добробуту її населення. На офіційному рівні стверджується, що 
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«якого би рівня у своєму розвитку не досягнув Китай, він ніколи не буде 

претендувати на становище гегемона, ніколи не буде проводити політику 

експансії» [533]. Китайські автори наполягають на тому, що КНР «не 

претендує на формування якоїсь сфери впливу, не прагне до регіонального 

панування» [375, с. 8]. На початку ХХІ ст. сухопутна геостратегія Китаю 

загалом відповідала відомій формулі: «Умиротворити Захід, опертися на 

Північ і боротися за Схід та Південь» [цит. за 191, с. 126]. Наочними 

прикладами втілення неоімперської стратегії сучасного Китаю є, з погляду 

дисертанта, проголошені в 2013 р. «два споріднених проекти “Економічний 

пояс Шовкового шляху” (ЕПШШ) та “Морський шовковий шлях ХХІ ст.”; у 

сукупності “Один пояс, один шлях”» [164, с. 45]. Як наслідок, КНР може 

виявитися здатною на основі трансконтинентальної зони співпраці 

побудувати під своєю егідою неоімперську геоекономічну (і водночас 

геополітичну) структуру. 

Для РФ найбільш прийнятною версією коригування власної 

континентальної геостратегії виглядала спроба приєднання до 

геоекономічного проекту Китаю – сполучити ЄАЕС та ЕПШШ. Після 

суттєвого ускладнення реалізації європейського вектора «поворот Росії із 

Заходу на Схід» [662] означав для неї суттєве розширення перспектив 

економічної співпраці з азійськими партнерами. Але сполучення проектів 

ЄАЕС та ЕПШШ є проблематичним через те, що складно забезпечити їхню 

конструктивну взаємодію, а не конкуренцію. А в економічній конкуренції з 

КНР Росія приречена на поразку. Геополітична та геоекономічна активізація 

Китаю на пострадянському просторі створює для РФ додаткові ризики щодо 

послаблення її впливу на нові незалежні країни. 

Особливо перспективним у російській геостратегії вважається 

трансрегіональний проект створення «Великої Євразії» за рахунок 

економічної (а на перспективу і політичної) взаємодії провідних країн Азії та 

РФ (разом з її партнерами по ЄАЕС). Завдяки своєму транспортно-
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географічному положенню Росія здатна відігравати роль 

трансконтинентального «мосту» між Заходом та Сходом Євразії [742, с. 19]. 

Водночас вона виявляє наміри бути одним з лідерів (навіть гегемонів) на 

континенті. У 2016 р. В. Путіним було запропоновано сформувати «велике 

Євразійське партнерство» [520]. На основі такого партнерства стало 

потенційно можливим втілити на практиці трансрегіональний проект 

«Великої Євразії». Припускалося, що таке об’єднання сформується «за 

вірогідного лідерства, але не гегемонії Китаю» [302]. Співтовариство Великої 

Євразії мало постати як «спільне поле економічної, логістичної, 

інформаційної співпраці, миру та безпеки від Шанхаю до Лісабона та від 

Делі до Мурманська» [305]. Для РФ це означало зміну геостратегічного 

вектора – «від нездійсненої Великої Європи до Великої Євразії чи навіть у 

довгостроковій перспективі – до Співтовариства Великої Євразії від 

Сінгапура до Лісабону» [625, с. 23]. Постала перспектива «досягнути 

оптимального геоекономічного та геополітичного положення Росії як центру 

та сполучної ланки всього Євразійського континенту» [305]. Прогнозувалося, 

що РФ здатна стати могутньою державою, «яка відіграватиме центральну 

роль у Великому Євразійському співтоваристві» [625, с. 20]. Йдеться про 

претензії РФ стати «провідним постачальником безпеки на континенті» [305]. 

Висловлювалися припущення, що «Велика Євразія» може стати свого роду 

«полігоном для вироблення моделі стійкого багатополярного світоустрою, 

заснованого на конструктивному діалозі та партнерстві цивілізацій» [18, 

с. 22]. У 2017 р. «Велика Євразія» була кваліфікована В. Путіним як «не 

абстрактна геополітична схема, а, без жодного перебільшення, дійсно 

цивілізаційний проект» [423]. Але реалізація такого проекту вимагає 

цивілізаційної спільності країн-учасниць, досягнення якої не уявляється 

можливим. 

Прогресивний розвиток відносин з Китаєм постає нині безумовним 

пріоритетом для керівництва РФ. Передбачено «нарощувати всеохоплююче, 
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рівноправне, довірче партнерство та стратегічну взаємодію з КНР» [341]. За 

підсумками 2017 р. на КНР припадало 10,9% експорту і 21,2% імпорту 

Росії [903]. За сучасних умов, за оцінкою Д. Треніна, «саме Китай найбільше 

виграє від конфлікту Росії із Заходом» [662]. У період «перезавантаження» 

російсько-американських відносин у 2010 р. Р. Каплан припускав для США 

можливість укласти «стратегічний союз з Росією, щоб урівноважити вплив 

Серединного царства» [825]. А в 2016 р. він застерігав, що «Росія та Китай 

можуть укласти тактичний союз, заснований на сумісних авторитарних 

системах, спрямований на управління прикордонними областями та 

протиставлений Заходу» [824]. Неодноразово висловлювалися побоювання, 

що на Росію та багато-які інші країни Євразії у недалекому майбутньому 

очікує небезпека китайської геоекономічної (а разом з нею і геополітичної) 

гегемонії. Тому, на думку Г. Дізена, необхідно, щоби «Москва спромоглася 

створити життєздатну противагу Китаю» [205]. На перспективу актуальною 

постане потреба створити щодо КНР «дружній та конструктивний баланс, 

котрий не робив би цю країну “занадто потужною” для своїх сусідів, 

потенційним гегемоном, котрого би всі побоювалися» [305]. У самому Китаї 

перспективи співпраці з Росією оцінюються неоднозначно. Наприклад, 

ставиться завдання щодо вивчення у довгостроковій перспективі тих 

політичних та економічних факторів ризику для КНР, які можуть бути 

спричинені сполученням китайських та російських стратегічних 

проектів [389, с. 96]. Це підтверджує припущення про прагматичне та 

обережне ставлення Китаю до реалізації спільних проектів з Росією. 

У континентальній геостратегії РФ країнам Півдня належить вагоме 

місце, виходячи з військово-стратегічних та геоекономічних інтересів 

російської влади. Південний вектор геополітичної експансії [29] сучасна 

Росія успадкувала від СРСР. Відтоді в російській геостратегії особливого 

значення надається Індії. Подальший розвиток «особливо привілейованого 

стратегічного партнерства» [341] з Індією продиктований для Росії її 
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трансрегіональними геостратегічними цілями, зокрема щодо розвитку 

політичної, економічної, військової співпраці з країнами басейну Індійського 

океану. Партнерство з Індією стимулюється для РФ очевидними 

економічними вигодами, наприклад від експорту до неї російського 

озброєння. У «трикутнику» РІК Росія нині досить успішно балансує між 

своїми партнерами, але в недалекому майбутньому ризикує виявитися 

найбільш слабкою «вершиною». Співпраця Росії, Індії та Китаю 

зумовлюється цілою низкою їхніх спільних політичних, безпекових та 

економічних інтересів. Крім того, для усіх трьох країн актуальною є 

небезпека «зростання ісламського екстремізму та радикалізму» [387, с. 103]. 

Але співробітництво між Індією та Китаєм не нівелює численні геополітичні 

протиріччя між ними. Наприклад, стратегічним інтересам Індії суперечить 

здобуття КНР нових економічних та військово-політичних позицій у 

Південній Азії та взагалі в басейні Індійського океану. А Росія, зі своєї 

сторони, намагається «проводити геостратегічну лінію щодо збалансування 

впливу Китаю в Південній Азії за допомогою Індії» [164, с. 48]. 

За сучасної геополітичної та геоекономічної обстановки на континенті 

реалізація проекту «Великої Євразії» потребує адекватної організаційної та 

функціональної структури. З погляду російської влади особливо 

перспективною інституцією постає ШОС. РФ визначила в якості пріоритету 

«подальше зміцнення позицій ШОС в регіональних та глобальних справах та 

розширення її складу, виступає за нарощування політичного та економічного 

потенціалу ШОС» [341]. За припущенням О. Полторакова, у створюваному 

РФ альтернативному Заходу «полюсі сили» ШОС відводиться роль 

«внутрішнього контуру», що пов’язує «внутрішнє ядро» (очолювані Росією 

інтеграційні угруповання на пострадянському просторі) із «зовнішнім 

контуром» – БРІКС [535, с. 28]. Росія також виявляє заінтересованість у 

розвитку військово-політичного напряму діяльності ШОС: «в інтересах 

протидії новим воєнним небезпекам та воєнним загрозам на спільному 
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просторі» [88]. Занадто оптимістичними є оцінки, за якими ШОС вже 

«перетворилася на повноцінний регіональний союз» [553, с. 110]. Після 

приєднання Індії та Пакистану ШОС поширилася ще й на територію 

Південної Азії. Але територіальне розширення ШОС без поглиблення 

інтеграційних процесів не посилює її, а, навпаки, робить більш аморфною. 

Водночас в Організації актуалізується небезпека зростання внутрішніх 

суперечностей, особливо коли йдеться про проблеми взаємовідносин між 

Індією та Пакистаном чи Індією та КНР, що потенційно можуть 

загостритися. У разі вступу до Організації Ірану сфера її діяльності 

простягнеться до басейну Перської затоки. Приєднання нових членів 

збільшує спільний потенціал ШОС, відкриває нові можливості для співпраці, 

але породжує додаткові проблеми. Загалом сучасне функціонування 

Організації не задовольняє багатьох країн-учасниць. 

В ідеалі, континентальна геостратегія Росії має на меті створення 

«простору спільного розвитку держав-членів АСЕАН, ШОС та ЄАЕС з 

метою забезпечення взаємодоповнюваності інтеграційних процесів в 

Азіатсько-Тихоокеанському та Євразійському регіонах» [341]. У такій 

трансрегіональній інтеграційній структурі РФ виявляє наміри відігравати 

роль свого роду координаційного центру. Але стратегічні прагнення Росії 

обмежуються передусім її недостатнім економічним потенціалом, особливо у 

порівнянні з Китаєм. Тому формування вищезгаданого «простору спільного 

розвитку» залишається лише перспективним планом. 

Стратегія РФ щодо Ірану передбачає продовження лінії «на всебічний 

розвиток співробітництва» [341]. Іран вважається для неї перспективним 

зовнішньоторговельним партнером, зокрема значним імпортером російського 

озброєння. Водночас ця країна складає для Росії конкуренцію в якості 

потужного експортера вуглеводнів. Тому узгодження з Іраном 

геоекономічної політики щодо видобутку та експорту нафти та газу дуже 

важливе для РФ та її корпорацій. Для Ірану розширення співпраці з Росією є 
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стратегічно важливим, особливо за умов посилення проти нього санкцій з 

боку США. РФ та Іран заінтересовані у послабленні позицій США на 

Близькому Сході та розширенні власних зон геополітичного впливу, зокрема 

в Сирії. Загалом загострення відносин між США та Іраном розширює для 

Росії «вікно можливостей» для досягнення своїх стратегічних цілей у Євразії. 

Туреччина, реалізуючи власну трансрегіональну геостратегію, 

заінтересована в економічному та військово-політичному співробітництві з 

Росією на Близькому Сході, у Чорноморському регіоні та на ПК. 

Продовжується втілення спільного проекту магістрального трубопроводу 

«Турецький потік». Водночас турецьким геополітичним інтересам 

суперечить експансіоністська геостратегія Росії в Чорноморському басейні та 

на ПК. Імовірно, РФ має наміри скористатися співпрацею з Іраном та 

Туреччиною для більш результативного протистояння США на Близькому 

Сході та ПК. Крім того, посилення російських позицій у Південно-Західній 

Азії слугує цілям досягнення певного балансу сил за умов посилення ролі 

КНР у регіоні. 

Ісламістський тероризм є спільним ворогом як Заходу, так і Росії. 

Численні незахідні держави також підтримують справу боротьби з 

небезпечними для миру та стабільності у світі терористичними вогнищами. 

Тому Росія, оголошуючи своїх політичних супротивників терористами, 

прагне забезпечити легітимізацію своїх воєнних акцій проти них. Восени 

2015 р. РФ розпочала воєнну операцію в Сирії, яку нібито мала закінчити 

навесні 2016 р., оголосивши про виведення основної частини військ. Але 

Росія зберегла значну військову присутність у країні, котру вона офіційно 

прагне зберегти в якості «світської, демократичної, плюралістичної 

держави» [341], і фактично продовжує брати участь у воєнних діях, 

використовуючи, зокрема, сили приватних військових компаній (ПВК). 

Своєю воєнною експансією в Сирії РФ демонструє спроможність діяти як 

самостійна велика держава сучасного світу, виходячи з власних 
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геостратегічних інтересів. Виявлена РФ здатність до реалізації власної 

неоімперської геостратегії дала їй можливість дещо підвищити авторитет на 

світовій арені. Водночас експансіоністська геостратегія Росії із 

застосуванням суто воєнних та «гібридних» засобів викликала негативне 

ставлення з боку політичних еліт та соціумів у багатьох державах світу. 

Посилення впливу РФ у Південній та Південно-Західній Азії, крім інших 

геополітичних та економічних вигод, покликане забезпечувати утримання 

нею досить міцних позицій в пострадянських країнах ЦА та ПК. 

 

 

Висновки до розділу 2 

Автократичний політичний режим у РФ ґрунтується на концентрації 

владних повноважень у руках вузького кола осіб за умов суттєвого 

послаблення ролі законодавчих інститутів та громадянського суспільства. 

Для реалізації своєї геостратегії РФ володіє досить потужним потенціалом. 

Вона має найбільший у світі природно-ресурсний потенціал і досить 

розвинену економічну систему з гіпертрофованою роллю ПЕК. 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, виділяється 

передусім як експортер енергоносіїв, а також продукції ВПК. 

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 формування новітньої російської ідеології. 

Радикальне неоєвразійство обґрунтовує формування на пострадянському 

просторі «Євразійської» імперії й претендує на роль концептуальної основи 

геостратегії Росії. Сучасна неоімперська ідеологія в РФ носить еклектичний 

характер і містить такі основні складові: «суверенний демократизм», 
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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. 

Загалом геополітична ідеологія в Росії має неоімперський характер. 

Внутрішня геополітика в РФ передбачає функціонування механізмів 

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

система управління «центр – ФО – суб’єкти федерації». Геополітичний та 

геоекономічний контроль над суб’єктами федерації надає «центру» 

можливості, по суті, безконтрольної експлуатації багатих на ресурси регіонів 

і впливу на решту регіонів шляхом використання «дотаційної голки». 

Внутрішня геополітика РФ вирізняється широким асортиментом засобів, 

включаючи «жорсткі» силові. Водночас регіональна та етнічна геополітика в 

Росії ґрунтуються на формально демократичних засадах. Дисертант 

кваліфікує внутрішню геополітику РФ як неоімперську. Вирішення завдань 

внутрішньої геополітики в РФ суттєво пов’язане з цілями та напрямами 

російської геостратегії, а також втілюваними на міжнародній арені 

технологіями геополітики. 

Влада РФ безпосередньо керує розробкою та втіленням державної 

геостратегії та геополітики. Російська геостратегія має на меті посісти місце 

одного з полюсів – лідерів багатополярного геополітичного порядку у світі. 

За нинішніх умов спостерігається консолідація країн Заходу задля 

проведення геополітики «стримування» експансіонізму Росії. Але у разі 

посилення конкуренції між провідними державами Заходу його єдність може 

послабнути. За умов конфронтації з «колективним» Заходом геостратегія РФ 

щодо країн Європи є «комбінованою»: передбачає «активну оборону» і 

водночас націлена на досягнення двосторонніх компромісів та співпрацю з 

окремими країнами. Сучасний геополітичний порядок в Арктичному регіоні 
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характеризується як біполярний конфронтаційний. Геостратегія РФ в 

Арктиці націлена на розширення сфери свого впливу, нарощування 

військового потенціалу і здобуття економічних вигод завдяки контролю над 

ПМШ та експлуатації природних ресурсів. 

Перспективним вектором російської геостратегії може стати азійсько-

тихоокеанський, але його втілення обмежується недостатнім ресурсним 

забезпеченням. Реалізація Росією трансрегіонального проекту «Великої 

Євразії» має на меті поглиблення взаємодії в різних галузях з провідними 

країнами Азії, підвищення своєї геополітичної ролі на континенті й 

отримання економічних переваг та прибутків. «Комбінована» геостратегія 

РФ у Євразії передбачає передусім співпрацю з численними партнерами, 

забезпечення впливових геополітичних та геоекономічних позицій у регіонах 

континенту. Водночас у російській геостратегії на Близькому Сході 

проявляється експансіонізм з використанням навіть воєнних засобів (у Сирії). 
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РО3ДІЛ 3. ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПРОСТІР В ГЕОСТРАТЕГІЇ 

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

 

3.1. Концептуальні засади та основні напрями російської 

геостратегії на пострадянському просторі 

На теренах колишнього СРСР геополітичний порядок визначається 

насамперед співвідношенням сил між РФ та «колективним» Заходом і 

процесами взаємодії між ними. Разом із тим в окремих регіонах та 

субрегіонах пострадянського простору геополітичний порядок істотно 

залежить також від геостратегії інших потужних зовнішніх акторів. Водночас 

самі нові незалежні держави заінтересовані в максимальному збереженні 

своїх суверенних прав і проведенні самостійної геостратегії на міжнародній 

арені. 

Радянський Союз як геопросторова політична система був, по суті, 

своєрідною імперією. Імперський характер СРСР не заперечується багатьма 

російськими вченими [21; 294; 295; 579; 720 та ін.]. Внаслідок розпаду СРСР 

«утворився постколоніальний простір з характерними для подібних 

перехідних станів проблемами» [554]. Трактування пострадянського 

простору в якості «євразійського» залишається дискусійним питанням. Назва 

«Євразія» зручна тим, що носить нейтральний характер і не містить 

«конотацій радянської спадщини» [840]. Проте виникає термінологічна 

проблема, пов’язана з тим, що це – усталена назва континенту. Тому в роботі 

при розгляді пострадянського простору (у ширшому чи вужчому розумінні) 

назва «євразійський» дається в лапках. На думку низки вчених, щодо 

території колишнього СРСР (крім Грузії та країн Балтії) доречніше 

застосовувати назву «Мала Євразія» [709, с. 41]. У результаті, окремі автори 

під «євразійським простором» фактично розуміють територію країн 

СНД [323]. Взагалі термін «пострадянський простір» став часто вживатися як 
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евфемізм щодо назви території колишнього Радянського Союзу [272, с. 60]. З 

погляду А. Тофан, «пострадянський простір – особлива політична та 

соціальна реалія, обумовлена багаторічною спільністю життя та розвитку 

народів, що її населяють…» [658, с. 46]. Достовірність існування 

пострадянського простору зазвичай пояснюють передусім спільним 

історичним минулим і політичною, соціально-економічною та культурною 

спадщиною соціалістичної системи Радянського Союзу, що великою мірою 

визначають розвиток сучасних політичних та економічних процесів у нових 

незалежних країнах, які утворилися після його розпаду. Натомість інші 

автори вважають, що спільне історичне минуле пострадянських країн вже не 

відіграє ролі об’єднуючого їх фактора [414, с. 375]. 

Пострадянський простір вже недоречно розглядати як цілісний 

макрорегіон з геополітичної, геоекономічної та геокультурної точок зору. 

О. Ковтун кваліфікувала пострадянський простір в якості «квазі-регіону», що 

є «сукупністю декількох субрегіональних комплексів, які об’єднані спільним 

історичним минулим, а також спільним характером викликів і загроз, що 

стоять перед новими незалежними державами» [321, с. 26]. На 

пострадянському просторі виділяються: РФ (найбільша у світі країна зі 

своєю внутрішньою досить складною геополітичною структурою); регіон 

ЦА; субрегіон ПК; субрегіон Прибалтика (країни Балтії); Білорусь; Молдова; 

Україна. Виокремлення Східної Європи (як в широкому, так і вузькому 

розумінні) дисертант вважає доцільним лише із суто географічного погляду. 

Попри геополітичну дивергенцію республік колишнього СРСР, їхнє спільне 

історичне минуле і численні подібні політичні, економічні, соціальні та 

культурні риси все ж дають підстави розглядати в дисертації пострадянський 

простір у широкому контексті. Тому дослідженню підлягає геостратегія РФ 

щодо всіх інших 14 країн, які утворилися на теренах колишнього 

Радянського Союзу. 
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Геополітична система СРСР мала досить міцний опорний каркас у 

вигляді централізованої та жорстко організованої просторової структури. 

Головною особливістю радянського простору, на думку В. Каганського, 

поставала «універсальність владно-силових відносин», які пронизували усі 

структури: господарські, розселенські, соціальні, етнічні тощо [295, с. 25]. 

«Відцентрові» процеси, що активізувалися наприкінці «перебудови» у СРСР, 

після його руйнації набули стрімкого (навіть «обвального») розвитку, 

призвели до розриву переважної більшості основних політичних 

«вертикальних» функціональних зв’язків між колишнім «центром» та 

союзними республіками, тобто до доволі швидкої (за історичним критерієм) 

геополітичної деструктуризації системи. За оцінкою С. Маркедонова, розпад 

СРСР стався передусім «на основі політичної доцільності» [414, с. 377]. 

Зазнали значних якісних змін «горизонтальні» зв’язки між колишніми 

радянськими республіками, оскільки вони позбавилися контролю з боку 

«центру». Незалежна РФ постала в якості спадкоємиці СРСР і перебрала на 

себе переважну частину його функціональних зв’язків із зовнішнім 

(міжнародним) середовищем. На пострадянському просторі влада Росії, 

вірогідно, мала наміри трансформувати колишні «вертикальні» зв’язки у 

«горизонтальні» – з рештою нових незалежних держав. 

У багатьох нових незалежних країнах (за винятком прибалтійських) до 

влади прийшли місцеві номенклатурно-господарські «патрональні 

угруповання» [798], які разом з близькими до себе кліками розбудували 

«пірамідальні» структури управління. Водночас ці пострадянські 

«клікократії» [508] запровадили в державних політичних системах зовнішні 

атрибути демократії. У низці країн, зокрема центральноазійських, 

«клікократії» спромоглися забезпечити відносно стабільне функціонування 

державних інститутів. Після розпаду СРСР кожна з нових незалежних держав 

опинилася в складній геополітичній ситуації, зумовленій цілою низкою 

внутрішніх та зовнішніх чинників. При цьому особливо потужним фактором 
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був вплив РФ, котра прагнула не лише зберегти, а й посилити свій 

геополітичний та геоекономічний вплив на пострадянські країни. 

З-поміж решти пострадянських країн РФ виділялася відносно розвиненою 

економікою та потужним військовим потенціалом, і саме вона стала 

правонаступницею СРСР на міжнародній арені. Після розпаду Радянського 

Союзу геостратегія Росії щодо нових незалежних держав могла 

розвиватися за різними траєкторіями. У 1994 р. Радою із зовнішньої та 

оборонної політики пропонувалися два альтернативні шляхи розвитку 

російської стратегії: 1) «возз’єднання зі значною частиною республік 

колишнього СРСР чи, у разі їхньої дезінтеграції, з їхніми регіонами і 

створення нової федеративної держави»; 2) «збереження незалежності цих 

держав в обмін на отримання необмеженого доступу на їхні ринки товарів, 

послуг, капіталів, на створення ефективного військово-політичного 

союзу» [623]. При другому варіанті зовнішньополітичного курсу 

припускалося, що Росія здійснюватиме «лідерство замість прямого 

контролю» [623]. Але, по суті, таке лідерство означало встановлення 

прихованої економічної та військово-політичної гегемонії Росії над рештою 

нових незалежних країн. 

Стратегічний курс РФ з державами-учасницями СНД від 1995 р. 

передбачав, що вона має утвердитися в якості провідної сили в новій системі 

міждержавних відносин «на території постсоюзного простору» [474]. 

Наголошувалося на тому, що РФ при взаємодії з третіми країнами та 

міжнародними організаціями має досягати розуміння з їхньої сторони того, 

що регіон СНД є зоною російських інтересів [474]. У 1995 р. Е. Паїн виявив у 

тодішньому російському політичному дискурсі два основні підходи до 

об’єднавчої політики на пострадянському просторі – радикальний 

«імперський» та ліберальніший «реінтеграційний» [494, с. 59-60]. Російська 

модель «реінтеграції», по суті, передбачала встановлення РФ свого контролю 

над країнами колишнього СРСР за допомогою політичних та економічних 
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засобів без застосування воєнної сили [430]. У 1997 р. К. Затулін та 

А. Мігранян зазначали, що для РФ нове «ближнє» закордоння 

(пострадянський простір) – «не просто сфера її впливу, це арена боротьби за 

виживання та консолідацію Росії» [266]. Таким чином, реінтеграція 

пострадянських країн під егідою Росії кваліфікувалася в якості 

екзистенціальної потреби для її подальшого розвитку. 

Верховний російський формальний ЦУР разом із спорідненим з ним 

політико-олігархічним угрупованням («Політбюро-2» [530]) заінтересовані в 

забезпеченні сталості своєї влади та власних високих прибутків. Їхні групові 

інтереси на пострадянському просторі ототожнюються із 

загальнодержавними геополітичними та геоекономічними інтересами РФ. З 

погляду дисертанта, сучасне політичне керівництво РФ прагне побудувати на 

території колишнього Радянського Союзу підконтрольну собі неоімперію з 

відповідною геопросторовою політичною системою. Переважна більшість 

представників нової російської правлячої еліти успадкували імперський 

менталітет і були заінтересовані в розбудові на пострадянському просторі 

таких геопросторових структур, які б забезпечували саме Росії 

максимальні вигоди від взаємодії з контрагентами. Загалом  з позицій 

сучасних російських «імперців», республіки колишнього Радянського Союзу 

розцінюються як «природний простір для розширення сфери політичного 

впливу Росії» [190, с. 132]. О. Мотиль застерігав, що «із найбільшою 

ймовірністю імперія поновиться в повній силі тоді, коли сильний центр 

височітиме над погано забезпеченими периферіями» [445, с. 122]. У 

принципі, формування владою РФ неоімперької геопросторової системи має 

полегшуватися політичною та економічною слабкістю багатьох нових 

незалежних держав. Крім того, за оцінкою М. Бейссінджера, на теренах 

колишнього СРСР імперська спадщина проявляється в культурі, літературі, 

зовнішній та внутрішній політиці [38, с. 7]. Таким чином, для російської 

владної еліти рецентралізація пострадянського простору диктується 
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передусім її неоімперськими геополітичними та геоекономічними 

інтересами. 

На пострадянському просторі геостратегія РФ має на меті формування 

однополярного неоімперського геополітичного порядку, за якого єдиний полюс 

(Росія) відіграватиме роль явного лідера (водночас прихованого гегемона), 

здійснюватиме неформальний контроль над рештою держав і визначатиме для 

них «правила поведінки». За припущенням В. Міда, Росія «прагне, по суті, 

відновити Радянський Союз, наскільки це можливо» [860]. З погляду 

В. Павленко, Росія не має альтернативи, крім «руху до відновлення 

СРСР» [493, с. 135]. Окремими російськими «державниками» ключове 

завдання Росії вбачається у «збереженні євразійського геополітичного 

простору, здатного надалі набути рис єдиного державного утворення і стати 

центром сили на світовій арені» [460, с. 26]. Водночас визнається, що 

«відцентрові» процеси на пострадянському просторі часто перемагають в 

умовному змаганні з «доцентровими» [195]. Реставрація єдиного державного 

утворення на пострадянському просторі нині не уявляється можливою, і 

політика російського керівництва свідчить про його налаштованість на 

переважно непрямі форми управління формально суверенними державами-

партнерами. 

На початку ХХІ ст. у геостратегії Росії на теренах колишнього СРСР 

дедалі виразніше спостерігалися прояви неоімперських рис. Російська 

стратегія, націлена на забезпечення реставрації імперської системи була 

кваліфікована В. Горбуліним як «геостратегія реваншу» [182, с. 6]. Показово, 

що до 2014 р. «політика геополітичного реваншу будувалася на спробі діяти 

деякою подобою до концепції “м’якої сили” Дж. Ная» [183, с. 6]. На 

пострадянському просторі керівництво РФ проводило геостратегію, 

спрямовану на «консервацію» лояльних щодо неї політичних режимів. Для 

російської влади заміна пострадянських «клікократій» альтернативними 

лідерами «національного або релігійного радикалізму» [42, с. 120] вважалася 
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невигідним та небезпечним явищем. Але не менш загрозливою для 

керівництва Росії поставала перспектива перемоги в нових незалежних 

країнах політичних сил, орієнтованих на Захід. З погляду російського 

істеблішменту, «кольорові революції» в окремих пострадянських країнах 

(особливо в Україні) виникли не внаслідок сукупності внутрішніх 

об’єктивних та суб’єктивних чинників, а були результатом 

цілеспрямованої діяльності ззовні – з боку західних державних та 

недержавних структур. 

Керівництво РФ, розглядаючи країни колишнього СРСР як сферу своїх 

«привілейованих» інтересів, намагається обмежити вплив на них Заходу. 

Водночас Росія виявила здатність здійснювати наступальну геостратегію на 

пострадянському просторі. За оцінкою А. Сивицького та Ю. Царіка, «Москва 

не може зберегти свій вплив у регіоні за рахунок економічної співпраці та 

“м’якої сили”. Тому вона організовує воєнно-політичну дестабілізацію країн 

регіону» [601, с. 10]. У свою чергу М. Гончар стверджує, що РФ «ставить 

собі за мету створення контрольованого хаосу, руйнування внутрішнього 

порядку в суміжних країнах, на тлі якого вона виглядатиме осередком 

прогресу і процвітання, а приєднання до її геополітичних проектів буде 

безальтернативним» [179, с. 112]. Такі різко негативні оцінки сучасної 

російської геостратегії на пострадянському просторі спираються передусім 

на досвід агресивної геополітики Росії щодо України. 

Прагнення РФ досягти неформального статусу одного з полюсів світу і 

посилювати свій вплив на глобальні та континентальні процеси, теоретично, 

має спиратися на власний «великий простір». З погляду апологетів російської 

великодержавності, при облаштуванні «Великої Євразії» РФ для плідної 

взаємодії з іншими євразійськими «гігантами» потребує власного «Великого 

геополітичного простору» [591]. Саме територія колишнього СРСР 

розцінюється владою Росії та її численними ідеологами (як «лівими», так і 

«правими») в якості географічного простору, необхідного для реалізації 
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російських «життєвих» геополітичних та геоекономічних інтересів. При 

цьому «у геостратегії РФ (як і колишнього СРСР) геополітичні інтереси 

досить часто мають перевагу над геоекономічними» [148, с. 16]. 

Нинішнє російське керівництво заявляє дещо закамуфльовані претензії 

на історичну спадщину всього Радянського Союзу: «Після розвалу СРСР 

Росія, яка в радянські часи звалася Радянським Союзом, – за кордоном її так і 

називали, Радянська Росія, – якщо вести мову про наші національні кордони, 

втратила 23,8% території, 48,5% населення, 41% валового суспільного 

продукту…» [546]. Таким чином, влада РФ фактично ставить знак рівності 

між Росією та СРСР. А на цих підставах, теоретично, можливим є висування 

її претензій на володіння всім пострадянським простором. 

У період президентства В. Путіна в російській зовнішній політиці 

активізувалися зусилля щодо «відновлення російського впливу на колишні 

радянські держави» [851, р. 56]. На думку М. Дорошка, «Росія вважає весь 

цей регіон сферою своїх життєвих інтересів і зберігає за собою право 

втручання у справи цих країн з метою “захисту інтересів російських 

громадян”» [233, с. 69]. За оцінкою С. Коткіна, стратегія РФ має на меті 

досягнення того, «щоб Захід визнав російську сферу впливу в колишньому 

радянському просторі (за винятком прибалтійських держав)» [833]. З погляду 

російських аналітиків, РФ вдалося «частково зупинити і навіть, можливо, 

обернути назад розпад пострадянського та історичного російського 

імперського простору» [625, с. 15]. Подібні оцінки є суттєвим 

перебільшенням геополітичних досягнень нинішньої російської влади. 

Геостратегія Росії на пострадянському просторі спирається на 

геополітичну доктрину, яка де-факто сформована, але офіційно не 

артикулюється. В її основу покладене передусім уявлення щодо історичного 

права нинішньої РФ на домінування над територією колишнього СРСР (і 

навіть Російської імперії). Також використовується ідейне обґрунтування 

існування унікальної «Руської цивілізації» з її світоглядними, духовними, 
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культурними, ментальними та іншими особливостями. Окремим важливим 

завданням Росії вважається захист «співвітчизників», навіть з використанням 

силових засобів [270, с. 44]. Прихильники російської неоімперської 

геополітики пропонують застосувати щодо пострадянських країн нову 

редакцію «доктрини Брежнєва» (чи американської «доктрини Монро») [591]. 

З погляду такої оновленої «доктрини Брежнєва», пострадянські країни 

володіють суверенітетом лише у тій мірі, у якій це відповідає інтересам РФ, 

тобто вони, по суті, позбавляються права на реальний суверенітет [378]. 

Здійснення РФ рецентралізації під своєю егідою пострадянського 

простору потребує відповідного ідеологічного базису, який об’єднав би 

колишні союзні республіки. Але Росія поки що не запропонувала своїм 

партнерам якоїсь ціннісної системи і нової ідеології [590, с. 44]. Низкою 

авторів припускається, що провідним соціокультурним фактором збереження 

євразійської цивілізаційної ідентичності (у межах відповідного простору) 

постає історична пам’ять про єдність території колишнього Радянського 

Союзу та навіть Російської імперії [322, с. 40]. Проте історична пам’ять про 

добу Російської імперії вже не має якогось реального впливу на 

самоідентифікацію населення нових незалежних країн, і лише певною мірою 

залишається дієвою історична пам’ять щодо радянського періоду. 

Вважається, що єдиний ідейний проект, здатний об’єднати пострадянські 

країни, ґрунтується на історії про ВОВ [590, с. 45]. Підкреслюється, що 

«Перемога була досягнута не лише силою зброї, а й силою духу всіх народів, 

об’єднаних у ті часи в союзній державі» [547]. Але наприкінці другого 

десятиліття ХХІ ст. у країнах ЦА та ПК, які до того ж не постраждали в роки 

війни від німецької окупації, у геополітиці історичної пам’яті ВОВ 

приділяється набагато менше місце, ніж у РФ. А в країнах Балтії історична 

пам’ять про Другу світову війну суттєво відрізняється від російського 

офіційного історичного наративу. Поглиблюються також відмінності в оцінці 

подій Другої світової війни між Україною та Росією. 
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Владі РФ конче потрібний цивілізаційний проект, привабливий для 

населення та політичних еліт решти нових незалежних держав. Російським 

керівництвом для обґрунтування доцільності розвитку різнобічної інтеграції 

на пострадянському просторі використовується, зокрема, модернізована 

версія євразійського цивілізаційного проекту. У неоєвразійстві виділяється 

так званий «економічний» напрям. Ще в 1994 р. Н. Назарбаєв виступив 

ініціатором створення Євразійського союзу задля економічної інтеграції 

пострадянських країн [102]. У 2014 р. він заявляв про існування унікального 

«євразійського історико-культурного коду», обґрунтованого в працях 

Л. Гумільова [447, с. 13]. Економічне неоєвразійство знайшло значне 

поширення в офіційному, науковому та публіцистичному дискурсі в 

Казахстані та Білорусі й, меншою мірою, у Киргизстані. Для автократій, що 

перебувають при владі в цих країнах, економічна інтеграція на 

пострадянському просторі вважається цілком доцільною. При цьому 

неоєвразійські ідейні комплекси в Білорусі та країнах ЦА обґрунтовують 

винятково рівноправний характер інтеграційних об’єднань «євразійських» 

країн і народів. У Вірменії неоєвразійський дискурс користується значно 

меншим попитом, ще й носить набагато ліберальніший характер, ніж в інших 

«євразійських» країнах. Неоєвразійські ідеї мають певне поширення і в решті 

нових незалежних країн, пропагуються окремими політичними силами 

(особливо проросійськими). Стверджується, наприклад, що на 

пострадянському просторі окремі країни та народи є частинами однієї 

цивілізації і не мають «морального права порушувати існуючу цивілізаційну 

(геополітичну) єдність» [589, с. 166]. 

Імперське неоєвразійство пропонує радикальні версії 

переформатування простору колишнього СРСР та всієї Євразії, передусім 

обґрунтовується виникнення в майбутньому «Євразійської» імперії, причому 

«котлованом імперії, нульовим її циклом буде інтеграція пострадянського 

простору» [243, с. 510]. Ще в 1990-х і, особливо, у 2000-х рр. радикальні 
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неоєвразійці створювали за межами РФ свої досить розгалужені мережі. Сам 

О. Дугін визнавав, що «євразійські» мережі активно діяли в 2014 р. на 

теренах Криму і так званої «Новоросії» [241], готуючи у свідомості 

населення ідейний фундамент для російської експансії. Радикальне 

неоєвразійство в стилі О. Дугіна не користується попитом серед населення 

пострадянських країн. Проте ідеї добровільної та рівноправної інтеграції на 

теренах колишнього СРСР і нині залишаються привабливими для значної 

частини населення нових незалежних держав. 

На території колишнього Радянського Союзу керівництво РФ здійснює 

комплексну геостратегію, націлену на формування геопросторової політичної 

системи, котру, на думку дисертанта, варто кваліфікувати як неоімперську. 

Фактично йдеться про модернізований варіант геопросторової структури 

«центр-периферія» [176, c. 25]. Функціонування такої структури має 

ґрунтуватися на організації асиметричних відносин між РФ та іншими 

пострадянськими країнами, яким призначено перетворитися на дедалі більш 

залежних від неї партнерів. Передбачається формування різноманітних 

геопросторових структур внаслідок співпраці між країнами в політичній, 

безпековій, економічній та інших сферах. Відповідно, мають бути створені 

міжнародні інститути для забезпечення взаємодії між пострадянськими 

країнами в рамках їх добровільного об’єднання. Росія прагне забезпечити для 

себе стійке лідерство в цих інститутах, а також здобути можливості для 

здійснення прихованої гегемонії щодо країн-партнерів. При цьому РФ 

висуває себе на роль найбільш потужного трансрегіонального актора, 

здатного забезпечити мир та міжнародну безпеку на пострадянському 

просторі. 

Неоімперська геостратегія РФ на пострадянському просторі є 

«комбінованою», спрямованою як на співпрацю з пострадянськими країнами, 

так і на здійснення експансії до них (як правило, прихованої). Доцільно 

виділити такі взаємопов’язані напрями комплексної геостратегії Росії: 
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політичний, військовий, економічний та культурно-інформаційний. 

Реалізація кожного з них передбачає використання широкого спектру 

тактичних геополітичних засобів. Оскільки формальна зовнішня політика 

держави має бути легітимною, відповідною нормам міжнародного права, то 

окремі засоби «жорсткої сили» (зокрема ті, що не відповідають міжнародно-

правовим нормам), влада РФ застосовує латентно. 

Політичний напрям російської геостратегії передбачає передусім 

здійснення зовнішньополітичного впливу на нові незалежні держави, 

застосовуючи формальні дипломатичні засоби, міжнародні інститути тощо. 

Водночас у російській практиці знайшли використання дипломатичний тиск, 

шантаж та інші «жорсткі» засоби. Ефективним прийомом з російського 

геополітичного арсеналу вважається приведення до влади в пострадянських 

країнах найбільш лояльних до РФ угруповань та діячів. Підтримка з боку 

Росії певних політиків в окремих випадках здійснювалася занадто активно та 

водночас примітивно, як, наприклад, В. Януковича під час президентських 

виборів в Україні в 2004 р. Латентним тактичним прийомом є інфільтрація до 

органів влади певної держави, її спецслужб, правоохоронних органів, 

збройних сил російських «агентів впливу». З критичного погляду Ф. Старра 

та С. Корнелла, «підривна діяльність є ключовим елементом стратегії Путіна 

щодо послаблення самостійної державності та підтримки проросійських сил 

на колишніх радянських територіях» [913, p. 64]. Наголошується на тому, що 

набір інструментів російської стратегії «сильно перекошений в бік 

маніпулятивних, примусових та підривних» [913, р. 80]. 

Економічний напрям «євразійської» геостратегії має на меті 

забезпечення інтересів Російської держави загалом та її ТНК, тісно 

пов’язаних з верховним ЦУР. Росії важливо мати стабільний ринок збуту для 

продукції свого машинобудування (транспортних засобів, технологічного 

устаткування та ін.), ВПК, хімічної промисловості тощо. Виявляється також 

заінтересованість в імпорті до РФ за невисокими цінами мінеральної та 
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сільськогосподарської сировини, зокрема з країн ЦА. Пострадянські країни 

постають також як дуже вигідний ринок вкладання російських інвестицій. У 

геоекономічній стратегії РФ на пострадянському просторі одним з провідних 

є транспортно-комунікаційний напрям. Контроль над сухопутними та 

водними транспортними шляхами приносить великі доходи Російській 

державі та її компаніям. При цьому транспортно-комунікаційний контроль 

Росії над транзитом вантажів з пострадянських країн до їхніх партнерів є не 

лише джерелом прибутків, а й дієвим важелем геополітичного впливу на 

відповідні держави. Згідно з висновком Т. Потоцької, «геополітика 

пострадянського простору – це геополітика транспортних магістралей» [553, 

с. 113]. Особливо важливе стратегічне значення вже традиційно відіграє 

трубопровідний транспорт. При реалізації своєї геостратегії на 

пострадянському просторі влада РФ досить часто застосовувала проти 

певних країн тактичні засоби «економічних воєн» [913, p. 72]. Наприклад, як 

доволі «жорсткий» прийом геополітичного тиску (особливо в зимовий сезон) 

використовувалося значне підняття «Газпромом» ціни на експортований ним 

до тієї або іншої країни природний газ. Встановлені «Россільгоспнаглядом» 

санітарні норми щодо певних харчових продуктів також застосовувалися як 

геополітичний інструмент. Невідповідність харчових продуктів, наприклад, з 

Білорусі, Грузії, Молдови чи України цим стандартам слугувала підставою 

для заборони їхнього імпорту до Росії. З погляду автора дисертації, 

«справжні причини таких економічних війн носили здебільшого 

геополітичний характер – покарання певних країн за таку зовнішню 

політику, що суперечила російським інтересам, а також стимулювання їх до 

якихось поступок на користь РФ» [160, с. 10]. 

На основі аналізу нормативно-концептуальних документів, що 

стосуються стратегії зовнішньої політики РФ, а також російської наукової 

літератури можна зробити висновок, що найбільш доцільним засобом 

створення Росією на пострадянському просторі підконтрольної собі 
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геопросторової системи вважається економічна інтеграція нових незалежних 

держав. У роботі розглядаються геополітичні аспекти формування та 

розвитку СНД, Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), 

Єдиного економічного простору (ЄЕП), Митного союзу (МС), ЄАЕС. 

Для стратегічних інтересів Росії розцінюється в якості небезпечної 

діяльність організованих без її участі «міждержавних економічних 

об’єднань у сфері регулювання торговельно-економічних та фінансово-

інвестиційних відносин» [630]. Створення ще в 1997 р. угруповання ГУАМ 

(Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) було кваліфіковано владою Росії 

як виклик своїм геополітичним та геоекономічним інтересам. Сформоване 

всупереч російським планам об’єднання країн мало на меті координацію 

політики у безпековій сфері, а також реалізацію спільних геоекономічних 

проектів, особливо щодо транспортування енергоносіїв з Каспійського 

регіону до Європи («в обхід Росії»). Значною мірою через геополітичний 

тиск РФ на Україну, модернізована Організація за демократію і 

економічний розвиток (ОДЕР-ГУАМ) у 2010 р. де-факто припинила 

активне функціонування. Проте після 2014 рр. угруповання ОДЕР-ГУАМ 

стало виявляти потенційну спроможність відновити свій розвиток. Крім 

спільних геоекономічних інтересів, зокрема щодо створення 

транспортного коридору між Азією та Європою та зони вільної торгівлі, з 

геополітичного погляду заслуговує на увагу солідарність країн-членів 

ГУАМ у справі відновлення своєї територіальної цілісності. Так, у травні 

2017 р. під час саміту в Києві керівники урядів країн-членів ГУАМ 

задекларували «прагнення до якнайшвидшого врегулювання триваючих 

конфліктів на територіях держав-членів ГУАМ на основі суверенітету, 

територіальної цілісності і непорушності міжнародно визнаних кордонів 

держав» [618]. З метою перешкоджання реалізації на пострадянському 

просторі інтеграційних проектів, альтернативних російським, керівництво 

РФ посилює геополітичний тиск на окремі нові незалежні держави, 
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запроваджує щодо них торговельно-економічні обмеження, ініціює 

інформаційні війни тощо. 

На фоні нинішнього загострення відносин з НАТО влада РФ 

розцінює в якості актуальної небезпеки для себе можливе приєднання до 

Північноатлантичного альянсу Грузії, Молдови та України. Водночас саме 

ці країни активно розвивають співробітництво з Євросоюзом, кожна з них 

підписала з ним у 2014 р. Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі 

(ЗВТ). Дисертант висловлює припущення, що РФ і надалі втілюватиме 

геостратегію, націлену на перетворення названих країн на «буфери» між 

собою й Заходом. 

У комплексній геостратегії Росії на пострадянському просторі 

важлива роль відводиться реалізації військово-політичного напряму. 

Військова могутність РФ використовується нею насамперед для 

досягнення стратегічних цілей на глобальному рівні. Жодна з 

пострадянських країн не має ані достатнього потенціалу, ані політичної 

волі для того, щоб загрожувати російській безпеці. Переважаюча військова 

міць використовується Росією як засіб геополітичного тиску на нові 

незалежні країни. Водночас керівництво РФ, володіючи військовою 

могутністю, вважає за можливе для досягнення своїх стратегічних цілей 

застосування збройної сили проти будь-якої пострадянської країни. На 

теренах колишнього СРСР в якості основоположної неоімперської 

військово-політичної структури Росія намагається використовувати 

інститути ОДКБ. Вагомим засобом геостратегії РФ є також збереження та 

примножування свого впливу на збройні сили країн-союзників шляхом 

розвитку двосторонніх військово-політичних та військово-технічних 

відносин. 

При проведенні своєї зовнішній політиці Росія формально 

дотримується міжнародно-правових норм. Владою РФ неодноразово 

кваліфікувалися як неприйнятні «воєнні інтервенції та інші форми 
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стороннього втручання, котрі підривають засади міжнародного права, 

засновані на принципі суверенної рівності держав» [340]. Російське 

керівництво вважає за можливе тлумачити на свою користь норми 

міжнародного права та положення Статуту ООН, наприклад, таке робилося 

при анексії Криму в 2014 р. Отже, заради досягнення своїх цілей РФ 

виявляє здатність порушувати суверенні права інших держав. З погляду 

інтересів Росії проведення пострадянськими країнами багатовекторної 

політики досить часто «не лише враховує її національних інтересів, а й прямо 

їм суперечить» [705, с. 25]. У російському політичному дискурсі протягом 

багатьох років спостерігається поширення меседжів щодо шкідливості для 

національних інтересів РФ численних напрямів зовнішньої політики 

багатьох нових незалежних країн, особливо партнерів по «євразійській» 

інтеграції. Таким чином, формально визнаючи державний суверенітет нових 

незалежних держав, Росія на практиці виявляє небажання визнавати повноту 

їхніх суверенних прав у зовнішньополітичній сфері. 

На основі норм міжнародного права влада РФ вважає прийнятним 

застосування навіть збройних сил «для забезпечення захисту своїх громадян, 

які знаходяться за межами Російської Федерації» [88]. Росія бере на себе 

функції не лише «забезпечувати захист прав та законних інтересів російських 

громадян за кордоном», а й «захищати права та законні інтереси 

співвітчизників, що проживають за кордоном» [341]. До широкої категорії 

«співвітчизників», згідно із Законом РФ від 1999 р., належать «особи та їхні 

нащадки, що проживають за межами території Російської Федерації й 

належать, як правило, до народів, котрі історично проживали на території 

Російської Федерації» [461]. На теренах нинішньої РФ українці, наприклад, 

історично проживали в Білгородській, Брянській, Курській областях, 

Краснодарському краї та інших регіонах. Крім того, йдеться також про тих 

осіб, «які зробили вибір на користь духовного, культурного та правового 

зв’язку з Російською Федерацією, чиї родичі по прямій висхідній лінії раніше 
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проживали на території Російської Федерації» [461]. У добу СРСР інтенсивні 

потоки внутрішніх міграцій призвели до переміщення з РРФСР до інших 

союзних республік багатьох мільйонів осіб. Більшість з них разом із 

нащадками відносять до категорії «російськомовного населення». Отже, до 

числа російських «співвітчизників» уявляється можливим зарахувати велику 

частину населення пострадянських країн. Посилаючись на норми 

міжнародного права, керівництво РФ для захисту своїх громадян за кордоном 

та «співвітчизників» вважає можливим втручання до внутрішніх справ нових 

незалежних держав. 

Для реалізації цілей своєї геостратегії РФ прагне ефективно 

використовувати «м’яку силу». При цьому керівництво Росії намагається 

перейняти досить успішний досвід Заходу, проте воно трактує «м’яку 

силу» дещо інакше, ніж це прийнято у західних державах. У РФ під 

«м’якою силою» розумілася «здатність впливати на поведінку інших держав 

за допомогою культурно-цивілізаційної, гуманітарно-наукової, 

зовнішньополітичної та іншої привабливості своєї країни, так званої 

мережевої системи суспільної дипломатії» [475]. З погляду В. Путіна, це – 

«комплекс інструментів та методів досягнення зовнішньополітичних цілей 

без застосування зброї, а за рахунок інформаційних та інших важелів 

впливу» [562]. За схожим підходом, «м’яка сила» кваліфікувалася як 

«комплексний інструментарій розв’язання зовнішньополітичних задач з 

опорою на можливості громадянського суспільства, інформаційно-

комунікаційні, гуманітарні та інші альтернативні класичній дипломатії 

методи та технології» [340]. До «альтернативних» методів та технологій 

«м’якої сили» можна віднести навіть неформальне застосування певних 

«підривних» засобів щодо інших країн (дезінформаційних кампаній, 

організації антиурядової діяльності сепаратистських сил тощо). Для 

багатьох російських науковців характерне досить широке прикладне 

розуміння «м’якої сили». Так, за визначенням М. Юдіна, це – «особлива 
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форма взаємодії, відмінною рисою якої стає спрямованість на досягнення 

довгострокових стратегічних цілей шляхом непрямого, неявного впливу на 

об’єкт» [734, с. 101]. 

У сучасному посиленні конфронтації у світовому інформаційному 

просторі влада РФ називає винними ті країни, які прагнуть  

«використовувати інформаційні та телекомунікаційні технології для 

досягнення своїх геополітичних цілей, зокрема шляхом маніпулювання 

суспільною свідомістю та фальсифікації історії» [628]. Водночас аналіз 

численних оприлюднених ЗМІ прикладів доводить, що при проведенні 

культурно-інформаційної політики Росії щодо нових незалежних країн вона 

сама застосовує сучасні технології для маніпулювання суспільною 

свідомістю, а також нав’язування власного історичного дискурсу. 

Одним з провідних «м’яких» інструментів здійснення геостратегії РФ 

на території колишнього СРСР вважався «розвиток спільного гуманітарного та 

інформаційно-телекомунікаційного середовища на просторі держав-

учасниць СНД та в суміжних регіонах» [627]. Російському керівництву 

протягом тривалого часу пропонувалося «проведення політики, 

спрямованої на формування у громадян країн близького зарубіжжя 

позитивного образу нашої країни» [42, с. 122]. Доцільним було і є 

використання тих механізмів «м’якої сили», що вже довели свою 

результативність при проведенні відповідної політики західними країнами. 

Серед рекомендованих російськими експертами засобів: «підтримка 

дружніх ЗМІ, надання грантів некомерційним організаціям, можливість 

безкоштовного навчання та перепідготовки в Росії громадян країн СНД 

тощо» [42, с. 122]. Провідними медіа-холдінгами РФ у світі створюються 

розгалужені мережі поширення інформаційних продуктів, особливо на 

теренах колишнього СРСР. В інформаційному просторі інших країн 

функціонують також «компанії-партнери» [537, с. 11], доволі часто 

засновані на російські кошти. Водночас у Росії створено так звані 
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«фабрики тролів», які продукують у соціальних мережах Інтернету масові 

потоки пропагандистських меседжів, «фейкових» новин тощо, призначені 

для населення багатьох країн світу, особливо пострадянських. 

Інформаційна складова «м’якої сили» Росії може виявлятися певною 

мірою дієвою, оскільки соціумам інших країн не лише представляється 

позитивний образ Росії, а й пропонуються інформаційно-ціннісні 

продукти, привабливі своєю орієнтацією на традиційні норми та цінності, 

альтернативні ліберальним західним. 

Проведення Росією культурної та інформаційної геополітики на 

пострадянському просторі ускладнюється тим, що вона фактично не має 

для інших країн «іміджевої привабливості» [603, с. 175]. Орієнтація на 

видатні культурні досягнення минулого (часів Російської імперії та СРСР) 

не може слугувати за надійну основу для консолідації населення колишніх 

радянських республік. Сучасна РФ в царині масової культури практично 

мало що здатна запропонувати іншим народам [63, с. 24]. Але в окремих 

пострадянських країнах масова російська культура (естрада, кінофільми, 

телевізійні серіали тощо) усе ж і досі користується популярністю серед 

значної частини населення. 

У зовнішній політиці РФ засоби «м’якої сили» застосовуються 

загалом з недостатньо високою результативністю. Навіть провладними 

російськими науковцями визнається, що для РФ головною проблемою 

втілення «м’якої сили» є «відсутність позитивного, зверненого у майбутнє 

проекту суспільного устрою» [4, с. 53]. Нинішня російська влада виявилася 

нездатною запропонувати ані світу в цілому, ані пострадянським країнам, 

ані власному народові якоїсь нової привабливої ідеології з відповідною 

системою цінностей. Політична, економічна, соціальна, культурна 

привабливість сучасної Росії для світу взагалі та нових незалежних країн 

зокрема залишається невисокою. А здійснювана російським керівництвом 

неоімперська геостратегія не відповідає офіційно проголошуваним ним 
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самим принципам, а також нормам міжнародного права. Таким чином, 

нині Росія на міжнародній арені «програє» за всіма класичними 

складовими «м’якої сили» – вона не може запропонувати новітню 

прогресивну ідеологію, нові та привабливі культурні цінності і, тим паче, 

демонструвати легітимну та морально авторитетну зовнішню політику. 

Особливо суттєвих втрат імідж РФ на міжнародній арені зазнав внаслідок 

анексії нею Криму. Однак російська влада удосконалює основні 

геополітичні засоби «м’якої сили», розвиває «підривні» політичні, 

інформаційні та комплексні («гібридні») технології, продовжує 

поширювати в пострадянських країнах мережі проросійських організацій, 

інфільтрацію латентних «агентів впливу» тощо. 

Використання російською владою в міжнародному середовищі 

технологій «жорсткої сили», зокрема воєнної, у поєднанні із засобами 

«м’якої» було ефективним лише в окремих випадках. Такі тактичні 

локальні успіхи є тимчасовими, водночас через них Росія зазнає великих 

іміджевих втрат на світовій арені. 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. 

Сучасна конфронтація з «колективним» Заходом стає дедалі більш 

збитковою для російської економіки. Сама РФ виявилася неспроможною 

стати «привабливою політичною, економічною і культурною моделлю для 

країн пострадянського простору» [785, р. 124], а її геостратегія є навіть 

небезпечною для сусідніх країн. Згідно з прогнозом С. Коткіна, «настане 

день, коли лідери Росії примиряться з власною неспроможністю і грати із 

Заходом на рівних, і домінувати в Євразії» [833]. Припускається, що 

геополітична та геоекономічна дивергенція пострадянських країн 

триватиме і надалі, причому найбільш вірогідним постає подальший 

«дрейф» країн Східної Європи на Захід. За оцінкою В. Іноземцева, «західні 
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республіки колишнього СРСР опиняться в економічній орбіті ЄС, а південні 

– Китаю» [282]. З теоретичного погляду автора дисертації, відмова 

російської влади від реалізації занадто витратної геостратегії, спрямованої 

на встановлення неоімперського контролю над пострадянським простором, 

могла би позитивно позначитися на геополітичному та геоекономічному 

становищі РФ. 

 

 

3.2. Геополітичні проекти Росії на території колишнього СРСР 

Реалізація інтеграційних проектів на пострадянському просторі 

відбувалася у досить складних умовах. СНД виявилася міжнародною 

інституцією, корисною для політичного та економічного роз’єднання 

республік колишнього Радянського Союзу. За багатьма оцінками, 

призначення СНД полягало в тому, щоби «забезпечити неконфліктне та 

некризове розлучення після розпаду СРСР» [22]. Формування Співдружності, 

згідно з Угодою від 8 грудня 1991 р., мало відбуватися «на основі взаємного 

визнання і поваги до державного суверенітету» країн-учасниць [673]. Алма-

Атинська декларація від 21 грудня 1991 р., крім того, містила положення 

щодо взаємного визнання територіальної цілісності та непорушності 

існуючих кордонів [15]. В указі Б. Єльцина від 14 вересня 1995 р. головною 

метою політики РФ щодо СНД проголошувалося «створення інтегрованого 

економічно та політично об’єднання держав, здатного претендувати на 

достойне місце у світовому співтоваристві» [474]. Причому визнавалося, що 

саме на теренах СНД зосереджені головні життєві інтереси Росії у сфері 

економіки, безпеки, оборони, а також щодо «захисту прав росіян» [474]. На 

практиці в 1990-х рр. російська влада використовувала СНД переважно як 

форум для обговорення актуальних проблем міждержавної взаємодії та 

механізм політичного та економічного впливу на країни колишнього СРСР. 
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Економічний напрям поставав в якості найбільш затребуваного при 

взаємодії країн Співдружності. Після розпаду СРСР численні господарські 

зв’язки між колишніми союзними республіками в багатьох випадках 

залишалися потрібними, хоча й нерідко виявлялися недостатньо вигідними 

для нових незалежних держав. Для багатьох з них значна користь полягала в 

значно нижчих цінах на основні види енергоносіїв та сировини, ніж на 

світовому ринку. 24 вересня 1993 р. у Москві дев’ятьма державами СНД був 

підписаний Договір про створення Економічного союзу [227]. Передбачалася 

поетапна інтеграція країн-учасниць Договору через «міждержавну 

(багатосторонню) асоціацію вільної торгівлі; митний союз; спільний ринок 

товарів, послуг, капіталів та робочої сили; валютний (грошовий) союз» [227]. 

Згодом до Договору приєдналися Туркменістан та Грузія. Показово, що 

Україна, не підписавши Договір, заявила про наміри «співпрацювати з 

економічним співтовариством в якості асоційованого члена» [269]. 

Теоретично, для Росії як економічно найсильнішої держави СНД, реалізація 

інтеграційних процесів, передбачених Договором, могла б забезпечити 

приховану економічну гегемонію над рештою країн-учасниць. По суті, 

названий Договір мав рамочний характер, не містив чітких механізмів 

практичної імплементації, тому і трактувався як «декларація про наміри». 

Країни-учасниці СНД виявляли передусім заінтересованість у 

формуванні повноцінної зони вільної торгівлі (ЗВТ). Положення Угоди про 

створення ЗВТ від 15 квітня 1994 р. (зі змінами відповідно до Протоколу від 

2 квітня 1999 р.) передбачали, зокрема, «поступову відміну мита, податків і 

зборів, що мають еквівалентну дію, та кількісних обмежень у взаємній 

торгівлі; усунення інших перешкод для вільного переміщення товарів і 

послуг; створення та розвиток ефективної системи взаємних розрахунків і 

платежів з торговельних та інших операцій» [672]. У принципі, реалізація 

вищеназваних положень Угоди мала бути вигідною для всіх кран-учасниць. 

Проте кожна з них намагалася передусім захистити власні прагматичні 
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геоекономічні інтереси і прагнула до запровадження вилучень щодо 

особливо важливих для себе товарів. Такий прихований протекціонізм у 

торгівлі з країнами-партнерами був притаманний і Росії. Договір про Митний 

союз та Єдиний економічний простір між РФ, Білоруссю, Казахстаном, 

Киргизстаном та Таджикистаном був підписаний 26 лютого 1999 р., і однією 

з головний цілей тодішнього ЄЕП проголошувалося «ефективне 

функціонування спільного (внутрішнього) ринку товарів, послуг, капіталу та 

праці» [229]. Керівництво Росії не виявляло відвертого прагнення отримання 

передусім для своєї держави численних вигод від співробітництва нових 

незалежних країн. Але де-факто ще в 1990-х рр. РФ, використовуючи свій 

найбільший потенціал, економічні та політичні важелі впливу, намагалася 

формувати спільний ринок на засадах свого прихованого домінування. 

Кожна з країн, беручи участь в економічному співробітництві, природно, 

орієнтувалася на досягнення власних цілей. При цьому очікувані вигоди від 

створення на пострадянському просторі спільного ринку товарів та послуг 

перевищували організаційні, міжнародно-правові та інші недоліки. Тому, 

хоча розвиток в останньому десятилітті ХХ ст. економічної співпраці між 

новими незалежними країнами і мав невеликі практичні результати, все ж 

були закладені основи для потенційного формування більш дієздатних 

інтеграційних структур. 

Загалом між країнами Співдружності було укладено аж близько 100 

двосторонніх угод щодо режиму вільної торгівлі. Після довготривалих 

переговорів Договір про ЗВТ в рамках СНД був підписаний вісьмома 

країнами лише 18 жовтня 2011 р. [209], а набув чинності в 2012 р. Проте і цей 

Договір передбачав окремі вилучення щодо експорту чи імпорту певних 

видів продукції, зокрема Росія зберігала 30-процентний експортний митний 

тариф на природний газ. У 2012 р. О. Полтораков схарактеризував модель 

інтеграції в рамках СНД в якості «(напів)відкритого регіоналізму» [536, 

с. 78]. Втілюваний у межах СНД геоекономічний регіоналізм приносить 
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країнам-учасницям певні вигоди, але загалом функціонування інститутів 

економічної співпраці відбувається нестабільно і характеризується 

невисокою результативністю. 

Ретроспективний аналіз процесів міждержавної взаємодії в рамках 

СНД свідчить про те, що вони розвивалися з низькою інтенсивністю і часто 

гальмувалися через суперечності між країнами-учасницями. При цьому 

російська влада використовувала інститути міждержавної співпраці в рамках 

Співдружності для формування підконтрольних собі структур на 

пострадянському просторі. Так, у 2012 р. проголошувався «розвиток 

багатосторонньої взаємодії та інтеграційних процесів на просторі СНД як 

ключовий напрямом зовнішньої політики РФ» [462]. У Концепції зовнішньої 

політики РФ від 2013 р. приділялася велика увага діяльності щодо розвитку 

СНД як, зокрема, «форуму для багатостороннього політичного діалогу та 

механізму багатопланового співробітництва у сферах економіки, 

гуманітарної взаємодії, боротьби із традиційними й новими викликами та 

загрозами» [340]. Попри широкий спектр перспективних завдань, починаючи 

з 2014 р., передусім внаслідок російсько-українського конфлікту, розвиток 

співпраці в рамках СНД зазнав ще більшої стагнації. 

Актуальною проблемою була і залишається невисока 

конкурентоздатність на світових товарних ринках багатьох видів продукції 

країн-учасниць СНД. Відмітною слабкою рисою постає «схожість структури 

господарства країн-членів» [7, с. 166]. Орієнтуючись на активізацію своєї 

участі у світовій торгівлі, країни Співдружності водночас намагаються 

захистити свої традиційні галузі економіки (наприклад, металургію, харчову 

промисловість, сільське господарство) шляхом проведення 

протекціоністських заходів. Збільшення обсягів взаємної торгівлі, втілення 

спільних геоекономічних проектів та запровадження зовнішніх тарифних та 

нетарифних бар’єрів могли в сукупності призвести до формування 
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економічного регіону СНД, певною мірою захищеного від конкуренції з боку 

«третіх» країн. 

Реінтеграція під егідою РФ і нині пропонується нею в якості 

оптимального шляху щодо забезпечення зовнішньоекономічних інтересів 

нових незалежних країн. Варто зауважити, що при такій організації 

функціонування СНД в країнах-членах і надалі триватиме «консервація 

сучасних економічних систем з переважанням сировинних та традиційних 

галузей» [134, c. 21]. У зв’язку цим залишатиметься актуальною небезпека 

відстати від світового рівня [7, с. 166]. Нові високотехнологічні виробництва 

і надалі виникатимуть лише як окремі проекти, що не зможуть забезпечити 

якісної економічної трансформації країн Співдружності. При цьому 

очевидний подальший розвиток китайської товарної експансії на 

економічному просторі СНД, оскільки КНР володіє достатнім потенціалом 

для масового виробництва недорогої промислової продукції середнього 

технологічного рівня. 

Аналіз даних щодо розвитку Співдружності дає підстави для висновку, 

що остання як міжнародна інституція – «досить аморфне геополітичне 

утворення і має в цілому низьку ефективність функціонування» [134, c. 19]. 

При цьому РФ і далі «працює над подальшою реалізацією потенціалу СНД, 

зміцненням Співдружності в якості впливової регіональної організації, 

форуму для багатостороннього політичного діалогу» [341]. Керівництво Росії 

прагне використовувати інститути Співдружності «для регулювання процесів 

на пострадянському просторі, а також для оптимізації своїх відносин з тими 

країнами СНД, що не є членами ЄАЕС – Молдовою, Азербайджаном, 

Таджикистаном та Узбекистаном» [148, с. 17]. А. Кортунов та І. Тимофієв 

вважають головним невирішеним завданням РФ щодо держав СНД 

створення такої моделі розвитку, яка «була би привабливою для наших 

сусідів і знижувала б їхнє прагнення інтегруватися до інших геоекономічних 

чи геополітичних конструкцій» [349, с. 26]. РФ вже втратила можливість 
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використовувати механізми Співдружності для співпраці з Україною, 

оскільки та припинила свою діяльність у рамках СНД. 

За оцінкою дисертанта, «при проведенні Росією геополітики щодо 

створення інтеграційних структур на пострадянському просторі економічна 

доцільність підпорядковується інтересам Кремля та пов’язаних з ним 

корпорацій» [134, с. 20]. В якості інструментів втілення економічного 

напряму російської геостратегії часто слугують пов’язані з керівництвом РФ 

корпорації. Особливо вирізняється своїм експансіонізмом «Газпром», який 

протягом тривалого часу реалізовував стратегічне завдання верховного ЦУР 

щодо забезпечення контролю над газорозподільними компаніями та 

магістральними газопроводами багатьох країн Євразії, передусім тих, що 

видобувають енергоносії або є їх важливими транзитерами до головного 

ринку збуту – Європи. Загалом бізнес-угруповання РФ, пов’язані з верховним 

ЦУР, заінтересовані в збільшенні свої прибутків від інвестицій до провідних 

галузей господарства нових незалежних країн, зокрема за рахунок контролю 

над їхніми транспортно-комунікаційними системами. 

У 2000 р. обраний президентом Росії В. Путін запропонував 

трансформувати МС 1995 р. у міжнародне інтеграційне об’єднання зі значно 

ширшим колом функцій. Договір щодо створення ЄврАзЕС у складі Білорусі, 

Казахстану, Киргизстану, РФ та Таджикистану був укладений 10 жовтня 

2000 р. [230] і став чинним з 30 травня 2001 р. Показово, що в Інтеграційному 

комітеті (постійно діючому органі ЄврАзЕС) РФ володіла 40 голосами зі 100 

і, відповідно, фінансувала 40% бюджету об’єднання [230]. Становлення 

Співтовариства як трансрегіональної організації було пов’язане зі значними 

політичними та економічними проблемами. Спостерігалися довготривалі 

дискусії між країнами-партнерами з численних спірних питань, особливо у 

сфері міжнародної торгівлі, періодично виникав фактичній «застій» в 

окремих галузях співробітництва. Водночас ЄврАзЕС відіграв свою 

позитивну роль у становленні інститутів «євразійської» інтеграції, у його 
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рамках поступово напрацьовувався нормативно-правовий базис для 

формування більш дієздатного МС та майбутнього ЄАЕС. Результати аналізу 

нормативних документів та інформаційних даних дають підстави для 

висновку, що Росія, виступаючи в якості лідера економічного об’єднання, 

проявляла інтенції встановити в ЄврАзЕС свої «правила гри» (по суті, 

неформальне домінування), що викликало спротив країн-партнерів, і це було 

однією з вагомих причин ускладнення розвитку процесів міжнародної 

економічної інтеграції. 

Формування на пострадянському просторі повноцінного ЄЕП 

(використовуючи, зокрема, європейський досвід) відбувалося протягом 

доволі тривалого часового проміжку. Про створення ЄЕП глави чотирьох 

держав (Білорусі, Казахстану, Росії та України) формально оголосили 

23 лютого 2003 р., а відповідна Угода була підписана 19 вересня 

2003 р. [613]. Згідно з нею в рамках ЄЕП відбувається «вільний рух товарів, 

послуг, капіталу та робочої сили і проводиться єдина зовнішньоторговельна і 

узгоджена ˂…˃ податкова, грошово-кредитна та валютно-фінансова 

політика [613]. 14 вересня 2004 р. глави чотирьох країн затвердили перелік з 

17 документів, ухвалення яких мало забезпечити функціонування ЄЕП. 

Проте узгодження конкретних положень Угоди від 2003 р відбувалося з 

досить невисокою інтенсивністю та результативністю. Однією з головних 

гальмівних причин була позиція України, яка, вже за президентства 

В. Ющенка, категорично наполягала на тому, що для неї ЄЕП доцільний 

лише у форматі зони вільної торгівлі. Вже без участі України, узгодивши 

проблемні питання щодо митної політики, глави Білорусі, Казахстану та Росії 

9 грудня 2010 р. підписали всі 17 документів, потрібних для створення 

ЄЕП [584], дія яких розпочалася з 1 січня 2012 р. Таким чином, був 

сформований ЄЕП трьох країн, і в липні 2012 р. почалося функціонування 

основних механізмів міждержавного співробітництва. Загалом процеси 

інтеграції в рамках ЄЕП Білорусі, РФ та Казахстану відбувалися із середньою 
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інтенсивністю, хоча вже невдовзі стали проявлятися суперечності між 

країнами-партнерами, зокрема знову-таки в питаннях митної політики. 

Трансформований МС мав відігравати роль основного торговельно-

економічного базису для формування на пострадянському просторі 

інтеграційної геоекономічної системи. Протягом 2009 р. між Росією, 

Білоруссю та Казахстаном було укладено 40 міжнародних актів, що мали 

скласти основу оновленого МС. Єдиний митний тариф країн МС став 

застосовуватися з січня 2010 р. За нових умов Білорусь прагнула забезпечити 

безмитне постачання російської нафти на свої нафтопереробні підприємства, 

виникли також суперечки між Білоруссю та російським «Газпромом». Усе ж 

країна погодилася на підписання Митного кодексу (згодом вона отримала 

низку поступок на свою користь). Починаючи з 6 липня 2010 р. на теренах 

Росії, Білорусі та Казахстану став діяти єдиний для всіх трьох країн Митний 

кодекс – розпочалося функціонування МС [264]. Інститути та нормативно-

правові засади ЄврАзЕС мали слугувати в якості основоположних механізмів 

для розбудови МС. Намічалися подальші заходи, спрямовані на поглиблення 

міжнародної економічної інтеграції країн-учасниць МС та ЄЕП, і в грудні 

2010 р. глави держав-учасниць досягли політичної домовленості щодо 

формування у недалекій перспективі ЄАЕС на основі існуючого ЄЕП. 

Аналіз інформаційних даних дає підстави зробити висновок про 

наполегливу дипломатичну діяльність керівництва РФ щодо розширення 

кола держав-учасниць «євразійської» економічної інтеграції. 19 жовтня 

2011 р. була оприлюднена заява глав держав ЄврАзЕС щодо прийдешнього 

вступу до МС Киргизстану. На порядку денному поставало навіть можливе 

приєднання Таджикистану. Проте наміри Росії залучити Таджикистан до МС 

не були реалізовані, вірогідно, через низький рівень економічного розвитку 

країни і великі потенційні витрати на її інтеграцію. За скептичними 

поглядами, МС вважався «штучним та нежиттєздатним політичним 

утворенням», що існує завдяки спонсорству з боку Росії [506]. Водночас 
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інституційні механізми МС використовувалися російською владою для 

посилення свого неформального геополітичного впливу на партнерів. 

Підписання 18 листопада 2011 р. главами Білорусі, РФ та Казахстану 

Декларації про Євразійську економічну інтеграцію [202] стало новим 

імпульсом для розвитку не лише взаємодії трьох країн, а й інтеграційних 

процесів на пострадянському просторі взагалі. У лютому 2012 р. почала 

працювати ЄЕК в якості постійно функціонуючої структури, призначеної для 

поточного регулювання діяльності МС. Розгалужена структура ЄЕК була 

побудована на формально рівноправних засадах і передбачала забезпечення 

розвитку широкого спектру напрямів міждержавного співробітництва. За 

експертними оцінками, російська влада неодноразово намагалася впливати 

на діяльність ЄЕК, проводячи лобіювання власних геоекономічних інтересів. 

Магістральним напрямом зусиль РФ щодо інтенсифікації 

«євразійської» економічної інтеграції постало створення ЄАЕС. Згідно з 

Декларацією від 18 листопада 2011 р., було намічено «завершити до 1 січня 

2015 р. кодифікацію міжнародних договорів, що складають нормативно-

правову базу Митного союзу та Єдиного економічного простору, і на цій 

основі створити Євразійський економічний союз» [202]. Отже, МС фактично 

виступав базисом прийдешнього ЄАЕС, і приєднання до МС тієї чи іншої 

країни розцінювалося як закономірний етап на її шляху до участі в 

потенційному інтеграційному об’єднанні. Після обрання в 2012 р. російським 

президентом В. Путіна суттєво активізувалися зусилля Росії щодо розвитку 

МС та формування ЄАЕС, який мав бути «заснований на рівноправ’ї, на 

реальних економічних інтересах» [544]. 

Попри низку проблем, пов’язаних з функціонуванням МС, останній 

вважався країнами-партнерами достатньо перспективним для реалізації своїх 

геоекономічних цілей, тому вони були заінтересовані в його подальшому 

розвитку. Стратегія РФ, спрямована на розширення кола пострадянських 

країн-учасниць МС мала загалом невисоку результативність. Так, спроби 
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керівництва Росії залучити Україну до цього Союзу, попри поєднання 

політичного тиску з обіцянками економічних вигод, виявилися невдалими. 

Натомість керівництво Вірменії (під тиском російської влади) у вересні 

2013 р. оголосило про своє прагнення вступити до МС та взяти участь у 

формуванні ЄАЕС, тим самим фактично відмовившись від раніше 

проголошених намірів укласти з ЄС Угоду про асоціацію та зону вільної 

торгівлі. Показово, що у Вірменії немає безпосереднього сполучення з 

рештою країн-учасниць МС, і вона позбавлена можливості створити таку 

систему функціонування комунікаційних потоків зі своїми партнерами, яка 

була б незалежною від «третіх» країн (Грузії). Інші нові незалежні держави, 

попри пропоновані Росією економічні стимули, не виявили намірів 

приєднатися до МС. 

Співробітництво в рамках МС мало бути взаємовигідним, 

забезпечувати реалізацію національних економічних інтересів кожної з 

країн-учасниць. Вважалося, що саме вигоди від зовнішньої торгівлі товарами 

та послугами за єдиними митними правилами щодо «третіх» країн, спільного 

користування інфраструктурними мережами тощо, повинні стати для всіх 

країн-партнерів потужними стимулами для подальшого розвитку інтеграції у 

рамках МС і участі у формуванні ширшого за змістом ЄАЕС. Загалом 

важливим важелем розвитку інтеграційного об’єднання має виступати його 

широка суспільна підтримка, що можливе «лише за умов зростання 

добробуту якомога більшої частини населення країн-учасниць [149, с. 31]. 

Проте суттєвого підвищення рівня соціально-економічного розвитку країн 

МС внаслідок «євразійської» інтеграції так і не відбулося. З-поміж важливих 

стратегічних завдань виділялися – «проведення успішної валютної політики і 

обмеження апетитів інфраструктурних монополій» [616, с. 21]. Зокрема, для 

країн-партнерів був і залишається небажаним монополізм (і навіть 

експансіонізм) корпорацій з РФ, особливо таких, як «Газпром», 

«Транснефть», «Роснефть», «РЖД» та ін. Для країн-учасниць актуальною 
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поставала небезпека фактичної гегемонії Росії і, за критичною оцінкою МС 

М. Дорошком, «механізм його функціонування перекриває його учасникам 

можливість проведення самостійної зовнішньої політики і робить політичну 

інтеграцію питанням часу» [233, с. 68]. Окремі напрями розвитку 

«євразійської» інтеграції призводили також до економічних втрат самої РФ 

та її бізнесу. Так, надходження до Росії значних обсягів дешевих харчових 

продуктів із сусідньої Білорусі спричиняло збитки для російських 

підприємців. Водночас констатувалося, що вже в 2012 р. ціла низка суб’єктів 

з Росії вдавалася до зловживань і використовувала можливості співпраці в 

МС для здійснення «тіньової» торгівлі та виведення зі своєї держави за 

допомогою «сірих схем» великих грошових сум [683]. 

Ще в 1994 р. Н. Назарбаєв виступав за формування Євразійського 

союзу як об’єднання рівноправних країн, причому він вважав, що основою 

такого об’єднання мають стати наднаціональні органи, призначені для 

«формування єдиного економічного простору та забезпечення спільної 

оборонної політики» [102, с. 215]. У 2011 р. В. Путін прогнозував, що МС та 

ЄЕП послугують за основу «для формування в перспективі Євразійського 

економічного союзу» [562] як складової демократичної «Великої Європи» та 

рівноправного партнера ЄС. Протягом 2012-2014 рр. в «євразійських» 

інтеграційних структурах відбувалася оптимізація договірно-правової бази 

МС та ЄЕП. 29 травня 2014 р. було укладено Договір про створення ЄАЕС з 

метою «подальшого поглиблення інтеграції, усунення бар’єрів для вільного 

руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили, а також проведення 

скоординованої, узгодженої чи єдиної політики в ключових галузях 

економіки» [223]. Створення ЄАЕС мало також сприяти вирішенню 

«найважливіших зовнішньополітичних завдань держав-членів» [678, с. 15]. 

ЄАЕС розглядався як закономірний результат прогресивного розвитку 

процесів «євразійської» інтеграції. Договір набув чинності 1 січня 2015 р., і 

відтоді розпочало функціонування формально рівноправне трансрегіональне 
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економічне об’єднання РФ, Білорусі та Казахстану. Одночасно припинив 

існування ЄврАзЕС, а його інститути трансформувалися до структурних 

підрозділів новоутвореного ЄАЕС. Таким чином, Співтовариство виконало 

роль базового об’єднання для формування структур більш високого рівня 

інтеграції – у рамках ЄАЕС. Вступ до ЄАЕС у 2015 р. Вірменії та 

Киргизстану був продиктований не лише їхніми геоекономічними 

інтересами, а й стимулювався геополітичним впливом з боку Росії й 

спричинив, на думку В. Ачкасова, «додаткові труднощі та проблеми в 

економічному розвитку та інтеграційному будівництві» [27, с. 6]. 

Стратегія РФ щодо створення ЄАЕС обумовлена її геополітичними та 

геоекономічними інтересами на «євразійському» просторі. Численні 

приклади свідчать про те, що російська влада, виходячи зі своїх стратегічних 

цілей щодо окремих пострадянських країн, на практиці нерідко відає 

перевагу геополітиці над геоекономікою. За оцінкою І. Мельничука, 

російські інтеграційні проекти на пострадянському просторі постають як 

«форми та механізми реалізації, передусім, державних інтересів РФ з метою 

забезпечення російського домінування на євразійському просторі» [428, 

с. 28]. О. Волошин вважав, що формування РФ Євразійського союзу 

«пов’язане передусім з вирішенням своїх завдань у сферах геополітики та 

безпеки» [90, с. 153]. Принципово погоджуючись з цим, дисертант вважає, 

що не слід недооцінювати вплив на російську геостратегію економічних 

інтересів верховного ЦУР та споріднених з ним корпорацій. Ціла низка 

потужних компаній РФ заінтересовані в отриманні контролю над найбільш 

важливими галузями господарства решти країн ЄАЕС. З погляду російських 

стратегічних інтересів, нинішня стагнація ЄАЕС зрештою зміниться 

зростанням, і вже здобутий контроль над ключовими галузями та важливими 

підприємствами держав-партнерів даватиме російській владі (та пов’язаним з 

нею компаніями), крім прибутків, ще й важелі впливу на їхнє внутрішнє 

економічне середовище. Як наслідок, керівництво РФ отримає змогу 
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зосередити у своїх руках інструментарій для здійснення гегемонії над 

економічно залежними від неї країнами. 

Успішна реалізація проекту ЄАЕС вважається в РФ фундаментом для 

забезпечення не лише геоекономічного, а й геополітичного контролю над 

пострадянським простором. Крім того, успіх реалізації геостратегії на 

просторі «Малої Євразії» має сприяти досягненню успіху на 

континентальному рівні – в межах «Великої Євразії». За оцінкою Н. Попеску, 

«для багатьох у Росії Євразійський союз не лише економічний проект, а 

сходинка на шляху до більшої, великої Євразії» [887, р. 17]. З російського 

погляду, ЄАЕС має «стати майданчиком для реалізації спільних 

інфраструктурних та інвестиційних проектів» [341]. Як зазначалося в 

підрозділі 2.2 дисертації, керівництво РФ має наміри здійснити сполучення 

ЄАЕС з ЕПШШ, котрий активно просувається Китаєм. При цьому для Росії 

постає потенційна небезпека опинитися разом з рештою країн-учасниць 

ЄАЕС у ролі «молодших» партнерів, що перебуватимуть у зростаючій 

залежності від набагато потужнішої КНР. Російські пропозиції щодо 

створення Транс-Євразійського поясу «Razvitie» (ТЕПР), геоекономічний 

сенс якого вбачався «у формуванні нового полюса генерації суспільного 

багатства» [741, с. 19], стосувалися передусім розбудови інтегральної 

інфраструктурної системи вздовж «Транссібу» та Байкало-Амурської 

магістралі [741, с. 18]. За умов залучення до ТЕПР потужних закордонних 

інвесторів (особливо з КНР) його потенційно передбачалося перетворити на 

основу прогресивного розвитку Сибіру та Далекого Сходу. Проекти 

В. Якуніна [741; 742], наприклад щодо інтеграції ТЕПР і ЕПШШ, поки що не 

знайшли підтримки з боку Китаю. Створення широкої смуги інтегрального 

розвитку виробництв багатьох сучасних галузей економіки від Тихого океану 

до Атлантики відповідає стратегічним інтересам передусім Росії. 

У численних теоретичних та прикладних розробках російських вчених 

доводиться, що «євразійська» інтеграція під егідою РФ відкриває для країн 
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колишнього СРСР особливо широкі можливості досягнення своїх 

геоекономічних цілей. Успішне функціонування ЄАЕС мало призвести до 

таких результатів: загального збільшення обсягів зовнішньої торгівлі країн 

Союзу, посилення конкурентоздатності їхніх товарів на світових та 

регіональних ринках, встановлення стабільних та відносно невисоких цін на 

багато-які товарні групи, зростання соціально-економічного добробуту 

населення в країнах-учасницях тощо. Неодноразово відзначалися наміри 

Росії виступати провідним актором у справі модернізації науково-

технологічних потенціалів інтегрованих з нею пострадянських країн [335, 

с. 51]. Але на практиці в країнах-учасницях ЄАЕС спостерігається 

«консервація нинішніх економічних систем з переважанням сировинних та 

традиційних галузей» [148, с. 17]. Для порівняння: у державах ОЕСР на 

високотехнологічну продукцію припадає в середньому близько 7–14% 

загального обсягу промислового виробництва, а в ЄАЕС – лише 2–4% [517, 

с. 22]. У провідній державі ЄАЕС – РФ, як вже зазначалося в підрозділі 2.1 

дисертації, виробництва галузей високих технологій (за винятком ВПК) 

розвиваються нині уповільненими темпами, зокрема через накладені на неї 

санкції, що стосуються постачання із західних країн новітніх технологій та 

відповідної продукції. 

При створенні інститутів ЄАЕС, як свідчать численні експертні 

висновки, використовувався позитивний досвід Євросоюзу щодо формування 

організаційних структур спільних виконавчих та законодавчих органів. 

Взагалі, за критичними оцінками, ЄАЕС створювався «як євразійська копія 

ЄС» [779, р. 24]. У рамках ЄАЕС дієвою структурою є лише МС. Пропозицій 

«євразійських» оптимістів, що стосуються формування в рамках ЄАЕС нових 

наднаціональних структур, нині далекі від реалізації через фактичну 

стагнацію Союзу та небажання держав-членів поступатися своїми 

суверенними правами на користь наднаціональних органів, які потенційно 

потрапили би під контроль Росії. 
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В ідеалі, у рамках ЄАЕС повинні забезпечуватися умови для дійсно 

рівноправного співробітництва всіх країн-учасниць, що залишатимуться 

цілком суверенними акторами. РФ виявляє обмежену спроможність 

виконувати в «євразійському» інтеграційному об’єднанні роль 

демократичного лідера. Спостерігаються спроби встановлення прихованої 

гегемонії з боку РФ та її наміри перетворити партнерів на залежних від себе 

«клієнтів». На думку дисертанта, у російській геостратегії щодо формування 

та подальшого розвитку ЄАЕС її геоекономічні інтереси підпорядковані 

головній стратегічній меті – створенню під своєю егідою на пострадянському 

просторі неоімперської геополітичної системи. 

Показники економічного розвитку ЄАЕС були свідченням невисокого 

(чи навіть від’ємного) зростання, зокрема за 2016 р. загальний ВВП ЄАЕС 

знизився на 0,1% [119]. Перспективи зростання приросту ВВП Союзу 

значною мірою залежали від динаміки цін на нафту через особливості 

структури економіки та експорту Росії, а також Казахстану. У зв’язку з 

позитивними для нафтодобувних країн тенденціями розвитку світового 

нафтового ринку економічне становище країн-учасниць і ЄАЕС загалом 

дещо поліпшилося. Так, протягом 2017 р. ціна за барель нафти (марки 

«Брент») зросла з 56,7 $ у січні до 66,9 $ у грудні [206], і ВВП ЄАЕС за 

2017 р. збільшився на 1,8% [517]. Аналіз статистичних даних свідчить про 

нерівномірність динаміки економічного розвитку країн-учасниць ЄАЕС та 

Союзу взагалі. РФ, за експертними оцінками, не зможе «у найближчі роки 

економічно підтримувати та субсидіювати союзників» [625, с. 10]. На думку 

В. Іноземцева, «ЄАЕС так і не став міцним економічним об’єднанням, його 

наднаціональні органи не запрацювали, а домінування Росії викликає в 

учасників зростаюче роздратування» [282]. 

Прагнення Росії нав’язувати свої економічні «правила гри» решті 

членів Союзу викликає з їхнього боку негативну реакцію. Нерідко 

загострюються суперечності у взаємовідносинах між окремими країнами-
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партнерами, зокрема Білоруссю та РФ. Так, лише після отримання 

економічних вигод для Білорусі її керівництво ухвалило Митний кодекс 

ЄАЕС [228], що набув чинності з початку 2018 р. Розвиток ЄАЕС також 

ускладнюється внаслідок негативного ставлення окремих західних держав та 

інститутів до ініційованих РФ проектів співпраці на пострадянському 

просторі, оскільки ті вважаються спробами відновлення Радянської імперії. 

Наприклад, США найбільш «рішуче виступає проти відродження єдиного 

політичного простору в серці Євразії» [785, р. 123], що суттєво шкодить 

перспективам очолюваної Росією «євразійської» інтеграції. 

Гіпотетично, внаслідок позитивної динаміки розвитку «євразійської» 

інтеграції уявляється можливим формування сталої геоекономічної системи з 

ефективними механізмами саморегулювання. Досягнення стабільних 

позитивних результатів економічної співпраці може слугувати стимулом для 

інтенсифікації інтеграційної взаємодії між країнами-учасницями в інших 

сферах. Імовірно, у планах керівництва РФ організація ЄАЕС не була 

самоціллю, і для нього призначалася роль основоположного інституту для 

створення Євразійського союзу (ЄАС). За прогнозом С. Тихонова від 2013 р., 

простір колишнього СРСР «к 2025 р. буде інтегровано в єдину, економічно 

цілісну, впливову міжнародну структуру, яка за обсягом ВВП стане 

четвертою економікою на планеті» [652]. Потенційний ЄАС міг би «стати 

багатофункціональною (в ідеалі універсальною) організацією – 

наднаціональним, побудованим на формально рівноправних засадах 

об’єднанням пострадянських країн» [134, с. 20]. Тобто ЄАС мав слугувати 

головною підвалиною для формування «євразійського» неоімперького 

об’єднання нових незалежних держав, в якому Росія отримала би можливість 

неформального контролю над рештою країн-членів. У результаті, РФ 

виявилася би здатною сформувати той «великий простір», що дозволив би їй 

забезпечити собі роль одного з полюсів-лідерів на Євразійському континенті 

і в усьому світі. 
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Реалізація стратегічних планів РФ мала загалом низьку 

результативність. Додатковим негативним чинником стала російська 

експансія до України. За твердженням Н. Попеску, «мрія про геополітичну 

Євразію померла в Україні» [887, р. 34]. До того ж ідея перетворення ЄАЕС 

на ЄАС не знаходить підтримки серед політичних еліт та населення країн-

партнерів, оскільки потенційний новий Союз не принесе їм відчутних вигід, а 

навпаки, де-факто означатиме поступки значної частини суверенних 

повноважень цих держав на користь наднаціональних інститутів, які, цілком 

очевидно, контролюватиме РФ. А правлячі еліти Білорусі, Казахстану, 

Вірменії та Киргизстану заінтересовані в збереженні суверенітету власних 

держав і «свободи рук» на міжнародній арені, забезпеченні власних 

геополітичних та геоекономічних інтересів. 

Аналіз російських наукових праць, присвячених «євразійській» 

інтеграції, свідчить про переважання думки, що «в більшості пострадянських 

країн немає альтернативи, – вони геополітично та геоекономічно “приречені” 

приєднатися до інтеграційного проекту під егідою Росії» [149, с. 30]. Але 

можливості подальшого розширення ЄАЕС на території колишнього СРСР 

вже практично майже вичерпані (за винятком Таджикистану). Для 

«євразійської» інтеграції, по суті, вже втрачені Грузія, Молдова та Україна, 

оскільки кожна з яких обрала для себе євроінтеграцію головним вектором 

геостратегії. При цьому РФ виявляє стратегічні наміри загальмувати 

євроінтеграційний поступ названих країн і відновити свій вплив на них. 

Привабливість ЄАЕС для потенційних країн-учасниць значною мірою 

знизилася через фактичну стагнацію Союзу. Водночас, через внутрішні 

економічні проблеми, зменшилися можливості Росії бути потужним донором 

для потенційних країн-учасниць «євразійської» інтеграції, стимулювати 

їхнє майбутнє приєднання до ЄЕАС. Загалом нинішня «велика стратегія» 

ЄАЕС (можливо тимчасово) має на меті не розширення самої організації, а 

поглиблення процесів «євразійської» інтеграції. 
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Країни-партнери РФ по ЄАЕС намагаються отримувати від неї за 

свою лояльність щодо російської геополітики певні вигоди в економічній 

співпраці. З-поміж них виділяється Киргизстан, який потребує регулярного 

економічного донорства з боку Росії. За оцінкою В.  Іноземцева, «союз 

виглядає банальним “обміном” економічної допомоги на політичні 

поступки, а якщо казати прямо, то лише на видимість таких» [280, с. 72]. 

Потенційним членом ЄАЕС виявляється лише Таджикистан, котрий конче 

потребує різнопланової підтримки з російської сторони. На теренах ЦА 

інтеграційний проект ЄАЕС розвивається в умовах конкуренції зі 

зростаючою геоекономічною експансією КНР, який віддає перевагу 

розвитку двосторонніх відносин з країнами Центральноазійського регіону. 

За складних умов розвитку ЄАЕС, при небажанні країн-членів поступатися 

своїми геоекономічними інтересами, у квітні 2017 р. В. Путін оголосив про 

можливість до 2024 р. розробити міжурядову угоду щодо єдиного ринку газу 

в рамках ЄАЕС [268]. Особливо привабливими такі перспективи є для 

енергодефіцитних Білорусі та Вірменії. Зменшилися реальні можливості 

Росії регулярно поповнювати Євразійський фонд стабілізації та розвитку 

(ЄФСР) достатньо великими коштами. Попри всі зусилля Росії, спрямовані 

на поглиблення «євразійської» інтеграції, її розвиток залишається повільним 

та проблемним. При збереженні неоімперського курсу нинішньої 

макрорегіональної геостратегії Росії негативні наслідки від подальшої дії 

західних санкцій дедалі більше даватимуться взнаки, і в програші буде не 

лише РФ, а й решта країн ЄАЕС, тісно пов’язаних з нею спільними 

економічними структурами. За нинішньої конфронтації із Заходом 

проявлялися наміри РФ використати для зміцнення своїх позицій потенціал 

Союзу, проте «спроби перетворити ЄАЕС на полюс протистояння в рамках 

нової “холодної війни” є приреченими» [600, с. 17]. 

У військовому напрямі російської «євразійській» геостратегії головна 

роль формально відводиться захисту спільної воєнної безпеки країн-
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партнерів по ОДКБ. Військово-політичне співробітництво країн колишнього 

СРСР ґрунтувалося на укладеному 15 травня 1992 р. Договорі про 

колективну безпеку (ДКБ) між Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, 

Росією, Таджикистаном та Узбекистаном, який передбачав, зокрема, що вони 

утримуватимуться від «застосування сили або загрози силою в міждержавних 

відносинах» [224] та консультуватимуться між собою з «усіх важливих 

питань міжнародної безпеки, що стосуються їхніх інтересів, і узгоджувати з 

цих питань позиції» [224]. У 1993 р. до ДКБ приєдналися Азербайджан, 

Грузія та Білорусь. Термін дії Договору, що став чинним 20 квітня 1994 р., 

був визначений у п’ять років з можливою пролонгацією. Протокол про 

продовження ДКБ від 2 квітня 1999 р. підписали глави шести держав: 

Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. 

Азербайджан та Грузію, вірогідно, не задовольняло функціонування ДКБ, 

оскільки, найголовніше, не сприяло відновленню їхньої територіальної 

цілісності. А керівництво Узбекистану, можливо, прагнуло мати «розв’язані 

руки» у своїй самостійній військовій геополітиці на теренах ЦА. 

Країни-учасниці ДКБ були заінтересовані в створенні дієвої військово-

політичної організації для захисту своєї національної безпеки від воєнних та 

інших загроз. Наймогутніша з пострадянських держав РФ вважалася 

спроможною надати дієву допомогу у справі захисту воєнної безпеки. Для 

російської влади співпраця у військовій галузі була і є потужним засобом 

геополітичного впливу на своїх партнерів. 14 травня 2002 р. у Москві було 

ухвалено рішення щодо перетворення ДКБ на ОДКБ як дієздатну міжнародну 

організацію. Згодом відбулося оформлення нормативно-правових засад 

ОДКБ – ухвалено та ратифіковано Статут та Угоду щодо правової бази 

Організації, котрі набули чинності 18 вересня 2003 р. У 2006 р. до ОДКБ 

приєднався Узбекистан. Ймовірно, таке рішення Узбекистану значною мірою 

було продиктовано погіршенням відносин між ним та західними країнами 

після подій в Андижані в травні 2005 р. 
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Керівництво РФ, активізуючи свою геостратегію на пострадянському 

просторі, вживало заходів щодо подальшого посилення дієздатності ОДКБ та 

розширення її функцій. 14 червня 2009 р. в Москві було укладено Угоду про 

Колективні сили оперативного реагування (КСОР) ОДКБ. Можливе 

використання КСОР охоплювало досить широкий діапазон завдань, зокрема: 

«участь у попередженні та відбитті збройного нападу, у тому числі агресії, 

локалізації збройних конфліктів; ˂…˃  у заходах щодо боротьби з 

міжнародним тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, ˂…˃ 

іншими видами транснаціональної організованої злочинності; ˂…˃ у 

ліквідації надзвичайних ситуацій і наданні надзвичайної гуманітарної 

допомоги тощо» [611]. У рамках ОДКБ РФ використовувала свої достатньо 

великі фінансові та матеріально-технічні ресурси для допомоги країнам-

союзникам щодо зміцнення їхніх збройних сил. 

Російська влада виявляє прагнення перетворити ОДКБ на «авторитетну 

багатофункціональну міжнародну організацію, спроможну протистояти 

регіональним викликам та загрозам воєнно-політичного та воєнно-

стратегічного характеру» [628]. Керівництвом РФ також передбачена 

«консолідація зусиль в удосконаленні сил та засобів системи колективної 

безпеки ОДКБ в інтересах забезпечення колективної безпеки та спільної 

оборони» [88]. Важливо, що Росія «розглядає збройний напад на державу-

члена ОДКБ як агресію проти всіх держав-членів ОДКБ і здійснить у такому 

разі заходи у відповідності з Договором про колективну безпеку» [88]. Таким 

чином, РФ офіційно зобов’язалася взяти участь у захисті безпеки будь-якої з 

країн ОДКБ у разі збройної агресії проти неї. У Стратегії колективної 

безпеки ОДКБ заявлено, зокрема, про «прагнення вибудовувати 

довгострокові відносини з членами світового співтовариства на принципах 

рівності держав та неподільності безпеки, забезпечуючи при цьому 

колективну безпеку, територіальну цілісність на суверенітет держав-членів 

Організації з використанням усіх сил та засобів, що є в їхньому 
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розпорядженні» [626], а також визначено цілу низку напрямів спільної 

діяльності країн-членів. Робиться акцент на тому, що особливу небезпеку для 

держав-членів ОДКБ становить «застосування технологій так званих 

“кольорових революцій” та “гібридних війн”» [626], а також «діяльність, 

спрямована на дезорганізацію державної влади та зміну конституційного 

устрою в державах-членах ОДКБ» [626]. 

Росія разом із союзниками при розробленні нормативно-правової бази 

ОДКБ та визначенні основних напрямів її діяльності брали до уваги, за 

численними оцінками, досвід Північноатлантичного альянсу. При цьому 

співставлення нормативних документів ОДКБ і НАТО дає підстави для 

висновку, що положення Організації, які стосуються спільної оборонної 

політики та захисту воєнної безпеки, більш декларативні, ніж в Альянсі, і 

містять менш чітко визначені критерії та практичні механізми застосування 

збройних сил. Дисертант констатує, що «для зміцнення своєї провідної ролі в 

ОДКБ і на євразійському просторі Москва досить ефективно шантажує 

пострадянські “клікократії” загрозою “кольорових революцій”» [148, с. 18]. 

Попри численні труднощі, влада РФ все ж спромоглася встановити непрямий 

військово-політичний контроль над значною частиною пострадянського 

простору. За оцінкою М. Дорошка та Л. Чекаленко, «три наступально-

оборонні вектори агресивної політики РФ: Східноєвропейський, Кавказький і 

Середньоазійський сформовані та забезпечені відповідними військовими 

контингентами» [696, с. 144]. 

Хоча РФ і намагається використовувати інституції ОДКБ для 

прихованої гегемонії щодо країн-партнерів, останні, активно співпрацюючи у 

військовій сфері, усе ж «проводять політику, спрямовану на максимальне 

забезпечення свого суверенних прав» [134, c. 21]. Для країн ЦА, передусім 

Таджикистану, участь в ОДКБ має сприяти захисту їхньої національної 

безпеки від актуальних загроз, головним джерелом яких є ісламістські 

озброєні формування з Афганістану. РФ бере на себе функцію допомоги 
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державам-членам ОДКБ у різних регіонах пострадянського простору, а 

«партнери розділяють з нею відповідальність лише за регіон, в якому 

знаходяться» [602]. Для решти держав-учасниць такий спосіб територіальної 

організації захисту воєнної безпеки доволі вигідний, а РФ має витрачати 

значні ресурси для забезпечення готовності своїх військових контингентів 

для потенційних дій і в Східній Європі, і на ПК, і в ЦА. 

Розвиток ЄАЕС та ОДКБ пропонується «наповнювати конкретним 

змістом, вбудовувати до ширших (євразійських) політико-економічних 

конфігурацій» [625, с. 21]. При цьому щодо інших нових незалежних країн 

вважається за доцільне «мінімально витратне підтримування стабільності в 

них, недопущення розширення інших союзів, що загрожують російським 

інтересам» [625, с. 21]. Дисертант поділяє думку, що «Росія у своїй стратегії 

на пострадянському просторі прагне сполучити проекти ЄАЕС та 

ОДКБ» [148, с. 18]. У рамках обох організацій очікується поглиблення 

міждержавної взаємодії і розширення функцій. Розбудова потенційних 

спільних структур можлива на основі урізноманітнення видів 

функціональних взаємозв’язків та підвищення їхньої інтенсивності. 

Результатом взаємодії у безпековій та оборонній сфері може стати 

формування інтегрального «спільного оборонного простору». Таким чином, 

РФ «прагне до створення досить потужної військово-політичної системи, яка 

в регіональному контексті має стати гарантом політичної гегемонії Росії на 

пострадянському просторі, а в глобальному, – перетворитися на могутнього 

геостратегічного гравця у військово-політичній сфері поряд з НАТО (на чолі 

зі США) та КНР» [148, с. 31]. Проте активні зусилля Росії перетворити ОДКБ 

на «євразійський» аналог НАТО з централізованими інститутами 

наражаються на спротив з боку інших країн-членів, оскільки вони 

небезпідставно побоюються, що влада РФ може використати модернізовані 

структури ОДКБ для здійснення геополітичного контролю над ними. 
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Культурно-інформаційний напрям геостратегії РФ найбільш рельєфно 

проявляється в розробці та втіленні проекту «Руського світу». Відповідний 

концепт «Руський світ» (російською «Русскій мір») ґрунтується на уявленнях 

про історично сформовану ідейну та духовно-культурну спорідненість 

великої частини населення колишніх радянських республік. В. Тишков 

трактує «мир» як «феномен глобального масштабу, трансдержавне та 

трансконтинентальне співтовариство, котре об’єднане своєю причетністю до 

певної держави і своєю лояльністю до її культури» [655, с. 6], розглядаючи в 

якості приклада Росію, її культуру та мову. О. Батанова запропонувала 

розширений підхід до трактування вищеназваного концепту: «Руський мир є 

цивілізаційний, соціокультурний простір, … не суперетнічна, а 

наднаціональна спільнота. Це транснаціональна, глобальна спільнота» [34, 

с. 10]. У наукових розвідках йдеться і про географічний простір (Росію, 

Білорусь, Україну, Молдову, Північний Казахстан) і про російську діаспору, і 

про наднаціональну спільноту, і про культурний проект російської влади. 

Доречно передавати назву «Русскій мір» українською мовою як «Руський 

світ». За оцінкою дисертанта, геокультурний проект «Руського світу» має 

передусім геополітичний зміст. С. Алейніковою виявлено три основні 

теоретичні підходи до трактування «Руського світу», умовно позначені як 

«культурно-цивілізаційний, релігійний, геополітичний» [10, с. 8]. Усі ці 

підходи широко представлені в офіційному, науковому та публіцистичному 

дискурсі саме в Росії. 

Концепція «Руського світу» використовується в Росії як одна з ідейно-

культурних підвалин забезпечення її ідеологічної могутності, а 

геополітичний проект «Руського світу» постає в якості потужного засобу 

поширення сфери впливу РФ у світі взагалі й особливо на пострадянському 

просторі. Отже, на думку дисертанта, у намаганнях Росії розбудувати на 

пострадянському просторі свою неформальну неоімперьку систему велика 
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роль відводиться просуванню геокультурного та водночас геополітичного 

проекту «Руського світу». 

Реалізуючи свій проект, керівництво РФ піддає активній ідеологічній 

обробці суспільну свідомість населення власної держави, а твкож значної 

частини жителів решти нових незалежних країн (насамперед етнічних 

руських та «російськомовних»). Для реалізації своїх геополітичних цілей 

російська влада та її ідеологи намагаються використовувати спільну 

історичну спадщину пострадянських країн, а також мовні, культурні та 

релігійні особливості значної частини їхнього населення. Російські органи 

влади та науковці тривалий час формували позитивний геополітичний образ 

сучасної РФ, розробляли основоположні підвалини «Руського світу», мали 

місце також численні спроби консолідації російської діаспори у «далекому» 

та «близькому» закордонні. До зміни влади в Україні в 2014 р. структури 

«Руського світу» активно функціонували і на теренах нашої країни задля 

забезпечення проросійської геополітичної та геокультурної ідентичності 

частини населення України. 

Автором дисертації запропоновано версію геополітичної моделі, яка, 

вірогідно, відповідає розробленому та втілюваному російським керівництвом 

проекту «Руського світу». Сама РФ постає в якості «центру» геополітичної 

системи. Внутрішня геокультурна структура РФ у дисертаційній роботі не 

підлягала розгляду. «”Напівпериферією” в геополітичній структурі “Руського 

світу” виступають Україна, Білорусь Північний Казахстан та Молдова» [162, 

c. 26]. «Периферійними» щодо «центру» (РФ) вважаються мережі російської 

діаспори у світі, причому в «складі “периферії” “Руського світу” варто 

виділити “близьку” (осередки проживання етнічних руських та 

російськомовного населення в країнах Балтії, Центральної Азії, Південного 

Кавказу) та “далеку” (російська діаспора в різних країнах світу)» [135, 

c. 187]. «Напівпериферія» та «близька периферія» постають в якості головних 
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об’єктів втілення культурно-інформаційної геостратегії Росії на 

пострадянському просторі. 

За поширеними в Росії уявленнями, до так званого «російськомовного 

простору» належать практично всі пострадянські країни [564]. У 2012 р. 

В. Путін кваліфікував Росію як «державу-цивілізацію» [543] і повідомив про 

досить амбітні наміри: «Ми повинні в кілька разів посилити освітню та 

культурну присутність у світі – і на порядок збільшити її в країнах, де 

частина населення розмовляє російською або розуміє російську» [564]. 

Вважається, що для Росії культурна експансія є цілком природнім процесом. 

При цьому «руський народ» оголошується «чи не найбільшим “розділеним 

народом” у світі» [477]. Як наслідок, вже практично сформовано ідейне 

підґрунтя для російської стратегії щодо об’єднання штучно розділеного 

народу (до якого часто відносять також українців та білорусів). Це слугує 

підтвердженням думки, що «Руський світ» постає не лише в якості 

культурного проекту, а має значно глибший геополітичний сенс. Знаходять 

застосовування різноманітні «м’які» засоби підвищення впливу РФ у світі та 

«близькому» закордонні шляхом пропаганди культурних цінностей, 

активізації мовної (лінгвістичної) експансії. Особливо актуальним завданням 

вважається хоча б часткове відновлення колись міцних позицій російської 

мови та культури саме в нових незалежних державах. Новітня «русифікація» 

не уявляється можливою, а от створення та поширення ареалів російської 

мови та культури для просування геокультурного (і водночас 

геополітичного) впливу РФ в окремих країнах пострадянського простору 

постає як досить реалістичне завдання. 

У геостратегії РФ посилення геополітичного впливу на світовій арені 

має забезпечуватися відповідним геоекономічним та геокультурним 

підґрунтям. Водночас культурний вплив у сучасному світі значною мірою 

сприяє досягненню політичних та економічних цілей. У 2012 р. культура 

Росії розцінювалася В. Путіним як «потужний фактор просування на 
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глобальних ринках [564]. При цьому наголошувалося, що «експорт освіти та 

культури допоможуть створити сприятливі умови для російських товарів, 

послуг та ідей» [564]. У російській «євразійській» геостратегії культурний 

напрям слугує реалізації геополітичних та геоекономічних завдань, причому 

як «кооперативних», так і експансіоністських. 

Реалізація проекту «Руського світу» має тісний зв’язок зі стратегією 

міграційної політики РФ. З погляду С. Градіровського та Б. Межуєва, 

«Руський світ» має бути «націлений на інтеграцію нашої держави з країнами 

– джерелами міграційних потоків до Росії (а не країнами – приймачами 

еміграції з Росії» [186]. У середовищі російських діаспор у закордонні мають 

створюватися осередки культурного розвитку. На думку В. Тишкова, «без 

інтелектуалів як виробників суб’єктивних уявлень немає діаспори, а є лише 

просто мігрантське населення» [655, с. 6]. Одним із завдань проекту постає 

сприяння міграції висококваліфікованих фахівців та інтелектуалів 

(прихильників російської мови та культури) до Росії. Фактично йдеться про 

створення потоків «відпливу мізків» з інших країн світу (передусім 

пострадянських) до РФ. Вірогідно, російська влада передбачає, що «ті 

високоосвічені фахівці, які повертатимуться на батьківщину з Росії, 

зберігатимуть духовно-культурну спорідненість з останньою, 

підтримуватимуть її геополітику, стануть її “агентами впливу”, провідниками 

російської мови та культури у своїй країні» [162, с. 27]. 

Концепція «Руського світу» апелює до православної традиції, ідейних 

підвалин східно-християнської (православної) цивілізації, тому вона знайшла 

підтримку з боку Російської православної церкви (РПЦ), особливо патріарха 

Кирила. Саме православ’я було виділено патріархом Кирилом у 2009 р. як 

перша з трьох підвалин «Руського світу», друга – «руська культура та мова», 

а третя – «спільна історична пам’ять та спільні погляди на суспільний 

розвиток» [103]. У РПЦ традиційно усталений погляд, що «канонічна» 

територія РПЦ поширюється за межі РФ передусім на терени Білорусі та 
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України. «Руський світ» пропонувався новим незалежним державам 

«історичної Русі» як «спільний наднаціональний проект» [103], причому 

Росія, Україна та Білорусь розцінювалися в якості «ядра» «Руського світу», 

апелюючи до концепту «Святої Русі» [103]. З позицій керівництва РПЦ, до 

цього «світу» належить також Молдова та Північний Казахстан. Важливість 

діяльності РПЦ щодо підтримки «співвітчизників» та православних общин за 

кордоном відзначалася В. Путіним [262]. 

Найбільш потужним інститутом для просування РФ свого проекту став 

фонд «Руський світ» заснований у 2007 р. «у цілях популяризації російської 

мови, що є національним надбанням Росії й важливим елементом російської 

та світової культури, а також для підтримки програм вивчення російської 

мови за кордоном» [468]. У практичній площині фонд створює в багатьох 

країнах світу «руські центри», «кабінети руського світу», надає гранти, 

реалізовує програми, проводить публічні заходи, використовує власні ЗМІ 

тощо. Таким чином, вищеназваний фонд застосовує досить широкий 

асортимент засобів «м’якої сили». Починаючи з 2008 р. функціонує 

«Федеральне агентство у справах СНД, співвітчизників, що проживають за 

кордоном, і з міжнародного гуманітарного співробітництва 

(“Росспівробітництво”)» [534], яке заснувало розгалужену систему 

російських центрів науки та культури за кордоном. Агентство 

«Росспівробітництво» є також державним замовником п’ятирічних 

федеральних цільових програм «Російська мова». Збереження ареалів 

поширення російської мови покликане сприяти розвитку під егідою РФ 

інтеграційних процесів на пострадянському просторі. Концепція федеральної 

цільової програми «Російська мова» на 2016-2020 рр. передбачає її цільову 

орієнтованість в якості «активної наступальної стратегії» [342]. 

Стратегією державної національної політики РФ від 2012 р. було 

визначено завдання: «підтримка співвітчизників, які проживають за 

кордоном, сприяння розвитку їхніх зв’язків з Росією» [469]. Створено, 
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зокрема, «Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, що проживають 

за кордоном» [467]. При цьому до визначення поняття «співвітчизник» у 

Росії застосовується дуже широкий підхід [461]. Ставилося завдання сприяти 

добровільному переселенню до РФ «співвітчизників, які проживають за 

кордоном» [469]. У такий спосіб Росія могла би частково розв’язати 

проблему забезпечення трудовими ресурсами малозаселених регіонів Сибіру 

та Далекого Сходу. У світі створена доволі розгалужена мережа громадських 

організацій «співвітчизників», функціонування яких неформально 

фінансується та контролюється російською владою. 

Аналіз інформаційних та наукових джерел дає підстави стверджувати, 

що російська влада реалізує стратегію щодо створення, по суті, 

цивілізаційного геопросторового об’єднання на основі російської культури та 

мови, укорінених у свідомості населення спільних аспектів історичної 

пам’яті (радянсько-імперської), суспільно-політичних уявлень, а також 

православного віросповідання жителів нових незалежних країн. Таким 

чином, геокультурний (та водночас геополітичний) проект «Руського світу» 

покликаний формувати ідейний та духовно-культурний базис для розбудови 

неоімперської геопросторової системи та території колишнього СРСР. 

Просування на міжнародній арені протягом 2014-2018 рр. проекту 

«Руського світу» оцінюється як малоуспішне. Несприйняття самої концепції 

«Руського світу» демонструють навіть найближчі союзники РФ – Білорусь та 

Казахстан. Ідея «Руського світу» вступає у деяке протиріччя з концептом 

Євразії [3, с. 40]. Ареал поширення на пострадянському просторі проекту 

«Руського світу» певною мірою обмежений через «неуніверсалістський 

характер» [3, с. 53] основоположного ідейного концепту. Але концепт 

«Руського світу» все ж має значний культурно-цивілізаційний потенціал. 

Згідно з аналізом українських експертів, він «містить тільки необхідний 

мінімум політичних та соціально-економічних постулатів, ˂…˃ прагне 

позиціонувати себе як культурологічну доктрину без меркантильного 
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політичного підґрунтя» [674, с. 29]. За оцінкою М. Ларюель, для «Руського 

світу» («Russian World») «розпливчастість та еластичність є ключовими 

елементами функціональності» [842, p. 25]. Дисертант вважає, що реалізація 

проекту «Руського світу», завдяки функціонуванню його розгалужених 

мереж, триває, а послаблення інтенсивності агітації за «Руський світ» в 

офіційному дискурсі РФ є тактичним кроком її керівництва, покликаним 

відвернути увагу від проекту та приспати пильність органів влади та ЗМІ тих 

країн, де він де-факто просувається. 

 

 

Висновки до розділу 3 

До пострадянського геополітичного простору належать країни, що 

постали на теренах колишнього Радянського Союзу, який був цілісною 

геосистемою з усталеними просторовою та функціональною структурами. 

Після розпаду СРСР процеси дивергенції між колишніми республіками 

призвели до кардинальної трансформації просторових та функціональних 

зв’язків між ними. 

У геостратегії Росії пріоритетне значення надається рецентралізації 

пострадянського простору із забезпеченням свого контролю над якомога 

більшою його частиною. Російська геостратегія на пострадянському 

просторі, по суті, націлена на формування однополярного неоімперського 

геополітичного порядку на чолі з РФ. У комплексній геостратегії Росії щодо 

нових незалежних держав виділяються такі взаємопов’язані напрями: 

політичний, військовий, економічний та культурно-інформаційний. 

Практична реалізація неоімперської геостратегії РФ полягає, зокрема, у 

втіленні технологічно сполучених геополітичних, геоекономічних та 

геокультурних проектів. 

СНД призначена для багатоаспектного співробітництва між країнами, 

зокрема забезпечення вільної торгівлі, але вирізняється структурною та 
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функціональною слабкістю. Влада РФ продовжує підтримувати існування 

СНД і використовувати її інститути для неформального впливу на решту 

країн-учасниць. Економічний напрям геостратегії Росії на пострадянському 

просторі передбачає подальше поглиблення інтеграційних процесів 

(особливо в рамках ЄАЕС) за свого неформального лідерства. Досягнення 

Росією прихованої гегемонії в ЄАЕС пов’язане для неї зі значними 

труднощами. У рамках ОДКБ РФ позиціонує себе в якості лідера і проводить 

політику, спрямовану на зміцнення та якісну трансформацію структури 

Організації, а також забезпечення своєї прихованої гегемонії. «Євразійська» 

геостратегія Росії, вірогідно, передбачає конвергенцію проектів ЄАЕС та 

ОДКБ. Проект «Руського світу» 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. 

Знайшла підтвердження теза, що повноцінна та достатньо 

перспективна інтеграція нових незалежних держав можлива лише на 

добровільних та рівноправних засадах. Інтеграційні проекти реалізовувалися 

Росією переважно в економічній площині – ЄврАзЕС, ЄЕП, МС, а в 2015 р. 

був створений ЄАЕС. Результативність «євразійської» економічної та 

політичної інтеграції виявилася невисокою. За умов подальшої конфронтації 

між РФ та 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. Загалом у «комбінованій» 

геостратегії Росії на пострадянському просторі нині переважає націленість на 

співпрацю. Водночас влада РФ продовжує реалізовувати цілі та завдання 

«конфронтаційної» геостратегії. 
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РОЗДІЛ 4. ГЕОСТРАТЕГІЯ РОСІЇ НА ЗАХОДІ 

ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ 

 

 

4.1. Геостратегія Російської Федерації щодо країн Балтії 

Балто-Чорноморський регіон (БЧР) охоплює розташовані між двома 

морськими басейнами країни, що входили до складу або самої Радянської 

імперії, або її європейської «напівпериферії» («соціалістичного табору»). До 

БЧР належать, зокрема, пострадянські країни Східної Європи – Естонія, 

Латвія, Литва, Білорусь, Молдова та Україна, утворюючи Захід 

пострадянського простору. Саме тут пролягає нині зона конфронтації між РФ 

та «колективним» Заходом. Просування НАТО до Східної Європи 

розцінюється керівництвом РФ в якості актуальної загрози для її 

національної безпеки. При цьому геополітичне протистояння з НАТО/ЄС 

поєднується в російській «комбінованій» геостратегії з націленістю на 

розвиток економічної співпраці з багатьма європейськими країнами. З числа 

країн БЧР Білорусь та Україна для РФ є не лише об’єктами геополітичних та 

геоекономічних інтересів, а й вважаються спорідненими з нею в 

цивілізаційному сенсі. Загалом за сучасної геополітичної обстановки новим 

незалежним країнам Східної Європи відводиться дуже важливе місце в 

геостратегії Росії. 

З-поміж інших нових незалежних країн прибалтійські вирізняються 

тим, що найбільшою мірою позбавилися радянської спадщини в політичній, 

економічній та культурній сферах. Після відновлення своєї незалежності 

Естонія, Латвія та Литва визначили західний (євроінтеграційний та 

євроатлантичний) геостратегічний вектор в якості магістрального. Вступ до 

НАТО зумовлювався їхніми екзистенціальними безпековими потребами, а 

приєднання до євроінтеграційних структур відповідало стратегічним 

геоекономічним інтересам. Країни Балтії відкидали можливість своєї участі в 
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«євразійських» інтеграційних процесах, на концептуальному рівні та в 

практичній політиці прагнули відсторонитися від них [2, с. 22]. Така політика 

країн Балтії знайшла потужну підтримку багатьох західних держав, зокрема 

скандинавських та ФРН. Вагому роль при вступі до НАТО Естонії, Латвії та 

Литви відіграла допомога з боку США, котра була заінтересована в 

обмеженні впливу на них РФ [50, с. 131]. У великих альянсах найбільший 

тягар витрат та політичної відповідальності зазвичай несуть провідні 

держави, а малі країни, на кшталт прибалтійських, постають у ролі 

«фрірайдерів», що дає їм можливість успішно реалізовувати свої інтереси і 

при цьому економити ресурси [58, с. 20]. На думку І. Тимофієва, Естонія, 

Латвія та Литва в НАТО є, по суті, «споживачами безпеки» [649]. Загалом 

вступ прибалтійських держав до НАТО та ЄС в 2004 р. змінив геополітичний 

баланс сил у Східній Європі на користь «колективного» Заходу. 

Після розпаду СРСР країни Прибалтики, завдяки вигодам свого 

географічного положення, були здатні, за оцінкою А. Пухелойнена 

(зробленою наприкінці 1990-х рр.), відігравати роль «економічного мосту 

між Росією та Заходом» [892, р. 120], що мало не лише приносити їм 

економічні вигоди, а й позитивно впливати на безпеку в усьому Балтійському 

регіоні. Внаслідок співпраці Росії з ЄС уявлялося можливим «зростання 

геоекономічних мотивів у російській політиці за рахунок традиційних 

геополітичних міркувань» [892, р. 120]. Російська сторона, як правило, 

покладає провину за проблеми у взаєминах з країнами Балтії саме на них. 

Вважається, що керівництво цих країн нав’язує суспільству антиросійський 

дискурс і проводить стратегічну лінію, спрямовану на протистояння з 

Росією [35; 426; 607 та ін.]. Так, на думку М. Межевича, головним 

негативним чинником, що перешкоджає втіленню моделі взаємовигідної 

співпраці є «антиросійська політика прибалтійських еліт» [426, с. 7]. 

Аналіз геостратегії РФ щодо країн Балтії свідчить про те, що в ній 

«геополітичні інтереси мають відчутний пріоритет порівняно з 
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геоекономічними» [156, р. 61]. Субрегіон міг би слугувати свого роду 

«буфером» між РФ та Заходом. Тому, коли в 2004 р. прибалтійські країни 

увійшли до ЄС та НАТО, влада Росії кваліфікувала це як вторгнення західних 

держав до її традиційної сфери впливу, а також порушення ними політичних 

домовленостей від 1990 р. Але керівництво РФ не мало можливості якось 

завадити приєднанню прибалтійських країн до структур Заходу. У 

подальшому Росія неодноразово вдавалася до застосування засобів 

геополітичного та геоекономічного тиску на країни субрегіону, зокрема, 

використовуючи тамтешні проросійські сили. Згідно з геоекономічними 

інтересами РФ, на думку автора дисертації, прибалтійські країни поставали 

передусім «як ”майданчики” для її співпраці із провідними країнами Європи, 

ареали поширення економічного впливу, території стратегічних комунікацій 

у басейні Балтійського моря» [135, с. 298]. Низка російських компаній через 

країни субрегіону, передусім Латвію, протягом тривалого часу здійснювали 

«відмивання» своїх фінансових коштів. З погляду М. Межевича, економічна 

та політична архітектура Балтійського регіону має «гармонійно враховувати» 

інтереси ЄС та РФ [426, с. 10].  

Починаючи з 2014 р. РФ активізувала свою геополітику в Балтійському 

регіоні, мотивуючи свої дії необхідністю захисту власної національної 

безпеки від загроз зі сторони НАТО. За поширеними оцінками, саме 

Балтійський регіон «найбільш вразливий та чутливий до протиріч Росії та 

НАТО» [649]. При цьому, за твердженням Д. Треніна, «Москва не має наміру 

завойовувати країни Балтії чи створювати там проросійські анклави» [659]. 

Дисертант вважає, що «конфронтаційна» геостратегія Росії в регіоні 

Балтійського моря, крім забезпечення системи надійної оборони, зумовлена 

ще й прагненням послабити стратегічні позицій Північноатлантичного 

альянсу. Водночас геостратегія Росії зберігає націленість на прагматичну 

співпрацю з європейськими країнами регіону, особливо Німеччиною 

(наприклад, щодо реалізації проекту «Північний потік-2»). Реалізація 
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керівництвом РФ завдань економічної співпраці з окремими західними 

державами може мати наслідком послаблення єдності Заходу в її 

«стримуванні». 

За припущенням дисертанта, російське керівництво розцінює Естонію, 

Латвію та Литву як найбільш слабкі ланки в створеній НАТО оборонній 

системі Балтійського регіону. У принципі, реалізація Росією стратегії з 

використанням «підривних» засобів може призвести до дестабілізації 

ситуації в цих країнах та загального послаблення позицій Заходу в усьому 

регіоні Балтійського моря. Прибалтійські країни вирізняються вразливим 

геополітичним положенням, і для них загрози з боку Росії є 

«екзистенціальними за своєю природою» [394, с. 5]. Західними експертами 

російська стратегія в Балтійському регіоні кваліфікувалася як 

наступальна [764]. За оцінкою Ю. Румера, «держави Балтії як союзники 

НАТО найбільш незахищені та вразливі щодо російського нападу» [899, 

р. 42]. У 2014-2015 рр. в прибалтійських країнах загроза можливої російської 

«гібридної» експансії за «кримським» сценарієм вважалася актуальною. Це 

усвідомлення реальних воєнних загроз зі сторони РФ [915] набуло значного 

поширення з-поміж політичної еліт та соціумів усіх трьох країн. В Естонії, 

Латвії та Литві було реалізовано низку заходів щодо підвищення рівня своєї 

воєнної безпеки. Однак військовий потенціал Росії багаторазово перевищує 

сумарний потенціал усіх трьох країни, тому вони наполегливо апелювали до 

Північноатлантичного альянсу, наголошуючи на безпосередній загрозі для 

себе російської агресії. У результаті, за оцінкою М. Силаєва та 

А .Сушенцова, країни Балтії зробили «вирішальний внесок до сек’юритизації 

балтійського порядку денного в останні роки» [602]. Естонія, Латвія та 

Литва, що належать до званої «нової Європи» (за висловом Д. Рамсфельда в 

2003 р. [880]), орієнтуються на підтримку США як головної захисниці їхньої 

безпеки. Зі свого боку, впливові американські кола вважають за необхідне 

для своєї супердержави виступити в якості глобального лідера: США повинні 
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надіслати чіткий сигнал, що в Прибалтиці знаходяться їхні життєві 

інтереси [942]. У квітні 2018 р. під час саміту з лідерами держав Балтії 

Д. Трамп оголосив про збільшення американської допомоги для захисту 

їхньої безпеки і оборони [891]. 

У сучасній геополітичній обстановці саме Північноатлантичний альянс 

розцінюється прибалтійськими державами в якості «основного гаранта їхньої 

безпеки, суверенітету та територіальної цілісності» [113, с. 82]. Аналіз 

інформації щодо функціонування НАТО свідчить про те, що країни Балтії, 

разом з Польщею та Румунією, досить часто підтримують політичну лінію 

США. Стратегічним цілям прибалтійських держав відповідає не лише 

розширення кола солідарних з ними країн, а й забезпечення дієвої підтримки 

з боку союзників. Значна частина країн-членів Північноатлантичного альянсу 

не розцінюють воєнні загрози з боку Росії як реальні, тому ухиляються від 

активної участі у програмах щодо її «стримування». Найбільш послідовними 

захисниками безпеки країн Балтії постають англосаксонські країни-члени 

НАТО (США, Велика Британія, Канада), а також, дещо меншою мірою, 

Німеччина. 

Серед усіх країн БЧР Польща нині вирізняється значним військовим та 

економічним потенціалом і стрімко підвищує свою обороноздатність, 

спираючись передусім на підтримку з боку США. Останніми роками у 

відносинах між РФ та Польщею актуалізувалися вже традиційні 

конфронтаційні моменти. Саме в Польщі в публічному дискурсі (особливо в 

2015-2016 рр.) вже вкотре набули популярності ідеї щодо формування 

«Міжмор’я» як регіонального геополітичного утворення. Як наслідок 

спільних зусиль Польщі та прибалтійських країн, можливе формування 

Балтійської підсистеми потенційного угруповання країн БЧР, котре 

функціонуватиме в якості додаткової щодо НАТО оборонної структури. З-

поміж держав-членів Альянсу, за експертною оцінкою Дж. Фрідмана від 

2014 р., саме інтересам США відповідає потенційне формування в БЧР 
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«буферної» геополітичної конструкції, призначеної для «стримування» 

Росії [788]. При цьому США має достатні ресурси для надання допомоги в 

створенні військово-політичних структур взаємодії країн БЧР (можливе 

також доручення Канади та Великої Британії). Політичне керівництво 

Польщі, спираючись на підтримку США, у принципі, може «взяти на себе 

організацію та координацію взаємодії між країнами-учасницями майбутнього 

угруповання» [175, с. 21]. Важлива роль Польщі в потенційному оборонному 

об’єднанні, за твердженням Дж. Фрідмана, відповідає американським 

інтересам [788]. Детальніше перспективи формування потенційного 

об’єднання країн БЧР за умов актуалізації воєнних небезпек з боку Росії 

автор дисертації розглянув у своїх працях [136; 165; 175]. 

НАТО здійснює певні військові заходи щодо зміцнення оборони свого 

східного «форпосту». З погляду Ю. Румера, «захист Балтії, безсумнівно, є 

основним викликом для Альянсу [899, р. 42]. Естонією, Латвією Литвою, а 

також Польщею пропонувалося дислокувати на їхніх територіях по 

сухопутній бригаді, тобто всього чотирьох «(можливо двох механізованих та 

двох тяжких бронетанкових)» [915]. Але держави-члени НАТО вирішили 

достатнім розмістити в кожній з вищеназваних країн по батальйонній групі. 

Така стратегія НАТО щодо захисту воєнної безпеки прибалтійських країн 

оцінюється як «нестійка» [931, р. 13]. Водночас навіть саме перебування на 

теренах Прибалтики військових контингентів провідних країн-членів 

Альянсу робить збройну агресію Росії до субрегіону малоймовірною. 

У Балтійському морі Росія володіє східною частиною Фінської затоки, 

яку ВМС НАТО потенційно здатні надійно блокувати. Тому для 

забезпечення геостратегічних інтересів Росії в усьому регіоні особливо 

велике значення має дуже вигідно розташована на узбережжі Балтійського 

моря Калінінградська область. На її території дислокована потужна база 

Балтійського флоту РФ, тут спостерігається високий ступінь концентрації 

сухопутних військ, ВПС, ППО, розміщено сучасні системи озброєння, 



244 

зокрема оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) «Іскандер-М». 

Володіючи таким військовим потенціалом, Росія з території області 

потенційно здатна блокувати центральну частину басейну Балтійського моря 

для доступу ВМС держав-членів НАТО. 

За песимістичними сценаріями, внаслідок зростання геополітичної 

напруги в регіоні, «Балтійське море може стати новою європейською 

“пороховою діжкою”» [424, с. 17]. Проте у «великій стратегії» Росії не 

спостерігається орієнтованості на війну із Заходом. Провести «бліцкриг» не 

уявляється можливим, а затяжне воєнне протистояння («зіцкриг» – «сидяча 

війна») заздалегідь прирікає Росію на поразку, оскільки за своїм військовим 

та, особливо, економічним потенціалом вона набагато поступається 

державам НАТО. Для такої війни керівництво РФ не матиме належного 

виправдання, здатного мобілізувати її населення. А збройний напад на РФ 

західних держав не уявляється можливим обома сторонами сучасного 

«холодного протистояння». За оцінкою І. Тимофієва, «ані Росія, ані НАТО не 

заінтересовані в збройному конфлікті, наслідки якого можуть бути 

найсумнішими» [647, с. 11]. Водночас наявні підтвердження того, що 

стратегічними центрами НАТО аналізуються вірогідні сценарії воєнних дій 

Росії на субрегіональному рівні – проти прибалтійських держав-членів 

Альянсу. За оцінкою М. Ван Герпена, Росія спроможна шантажувати НАТО 

своєю потенційною воєнною окупацією Прибалтики, що поєднуватиметься з 

мирними ініціативами «вести переговори про справедливий мир» [931, р. 14]. 

Тим самим РФ практично виявляє наміри шляхом воєнного шантажу 

нав’язати країнам Балтії й Заходу взагалі свої «правила гри» і дещо 

поліпшити на свою користь баланс сил у геополітичному порядку в регіоні 

Балтійського моря. 

Для безпеки країн Балтії джерелом потенційних воєнних загроз може 

виявитися сусідня з Латвією та Литвою військово-політична союзниця РФ – 

Білорусь. Теоретично, з її території Росія спроможна пробити 
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«Сувалкійський коридор» до Калінінградської області, перервавши тим 

самим сухопутне сполучення країн Балтії з їхніми союзниками по Альянсу. З 

погляду стратегічних позицій НАТО, за оцінкою Ю. Румера та Б. Белея, цей 

«коридор» – «одне з найслабкіших місць у системі оборони альянсу» [897]. У 

разі гіпотетичної реалізації такого сценарію найбільше має погіршитися 

воєнно-стратегічне положення Литви. Натомість Росія здобуде можливість 

сухопутного сполучення через Білорусь з Калінінградською областю. Проте 

подібні сценарії загалом оцінюються як дуже малоймовірні. 

Вагомим засобом посилення Росією своїх позицій у геополітичній 

конфронтації із Заходом постає подальше нарощування нею потенціалу свого 

Західного військового округу. Триває подальша розбудова військової 

інфраструктури на теренах сусідніх з Прибалтикою областей РФ, загалом 

покращується геопросторова організація російських збройних сил. Набула 

практика шантажу країн НАТО проведенням російських військових навчань 

із застосуванням Балтійського флоту, ППО, ВПС, сухопутних з’єднань, які 

відбуваються на території західних областей РФ (передусім 

Калінінградської). У повітряному просторі над Балтійським морем, 

починаючи з 2014 р., неодноразово спостерігалися провокаційні дії 

російської військової авіації проти повітряних та морських суден країн 

НАТО. Імовірно, ескалація провокаційних дій Росії в регіоні Балтійського 

моря була зумовлена її прагненням відволікти увагу Заходу від подій на 

теренах України. Отже, РФ періодично намагалася нагнітати небезпечну 

ситуацію шляхом демонстративних акцій із застосуванням звичайних видів 

озброєння. Але загалом, згідно з висновком П. Баєва, «зусилля Москви щодо 

здійснення військового тиску на вразливу лінію фронту НАТО в 

Балтійському регіоні були далеко не успішними і навіть 

контрпродуктивними» [754, р. 21]. 

Аналіз інформаційних джерел свідчить про недостатню 

обґрунтованість алармістських припущень щодо прагнень влади РФ 
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завоювати країни Балтії чи утворити маріонеткові квазідержави в районі 

естонського м. Нарва або в латвійській «Латгалії». Повна «хаотизація» 

Прибалтики також не належить до російських стратегічних цілей. Водночас 

інтересам Росії відповідає зниження дієздатності державних та суспільних 

інститутів Естонії, Латвії та Литви, порушення їхньої стабільності, 

загострення в них проблем тощо. За оцінкою українських аналітиків, РФ 

стосовно держав Балтії «обмежується використанням інструментів 

внутрішньої дестабілізації: економічного, інформаційного впливу, присутності 

російськомовних меншин тощо» [570, с. 54]. Для застосування проти країн 

Балтії широкого спектру «гібридних» засобів влада Росії володіє достатнім 

потенціалом та політичною волею. За припущенням автора дисертації, 

«головною метою сучасної геостратегії Росії щодо країн Балтії є зміна в них 

влади і порушення їх єдності із союзниками по НАТО та ЄС» [156, р. 60]. 

На думку дисертанта, «найбільш актуальну небезпеку для країн Балтії 

становить комплексна геостратегія Росії, спрямована на їх часткову субмісію 

(послаблення)» [156, р. 60]. Цій меті має слугувати часткова 

деструктуризація Балтії, яка передбачає послаблення функціональних 

взаємозв’язків між трьома країнами, стимулювання дезінтеграційних 

процесів у субрегіоні. А стосовно кожної прибалтійської країни метою 

комплексної геостратегії РФ є часткова деструктуризація їх внутрішнього 

середовища (геополітичного, геоекономічного, геокультурного та 

інформаційного). Особлива небезпека втілення геостратегії Росії полягає в 

тому, що засоби деструктуризації застосовуються в комплексі, внаслідок 

чого виникає велика вірогідність досягнення «синергетичного ефекту» – 

значної субмісії тієї або іншої держави. Найбільш вигідні для керівництва РФ 

результати: «по-перше, такі країни ставатимуть дедалі вразливішими для 

російського впливу; по-друге, скориставшись політичною та економічною 

нестабільністю, до влади в країнах Балтії зможуть прийти еліти, 

заінтересовані у співпраці з Росією, які своєю примиренською політикою 
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руйнуватимуть єдність Заходу в спільному протистоянні РФ; по-третє, для 

решти пострадянських країн буде продемонстровано невисоку ефективність 

шляху європейської та євроатлантичної інтеграції» [156, р. 60]. 

У політичному напрямі російської стратегії виділяється передусім 

сприяння формуванню лояльних до Росії політичних сил та поточна 

допомога їхній діяльності. Вагомим засобом забезпечення політичних та 

водночас економічних інтересів Росії в європейських країнах був і 

залишається «експорт корупції» до них [754, р. 17]. Корупційні схеми 

реалізуються все більш приховано, тому їхнє викриття дедалі ускладнюється. 

Саме корумповані Росією політичні сили в прибалтійських країнах є 

найбільш схильними до відновлення співпраці з нею. Але, згідно з 

висновками експертів CSIS, РФ спромоглася досягнути лише несуттєвих 

результатів, надаючи в Латвії свою підтримку проросійським політичним 

партіям, окремим політикам та бізнес-угрупованням [768, p. 49-51]. 

Євроскептицизм, що розвивається в країнах Балтії внаслідок їх невисоких 

економічних успіхів та загального ускладнення проблем ЄС, корисний для 

російських стратегічних планів щодо субрегіону. 

У Прибалтиці РФ вважає для себе прийнятним здійснення «захисної» 

геополітики щодо етнічних руських. Їхня частка дедалі зменшується, 

передусім внаслідок від’ємного природного приросту, але і нині становить в 

Естонії 24,8% [783], а в Латвії 25,4% [844]. На прикладі Латвії американські 

експерти дійшли висновку, що хоча сама вірогідність російської агресії під 

приводом «захисту співвітчизників» залишається низькою, існує можливість 

«маніпулювати політичною обстановкою та мобілізувати електорат, надаючи 

Кремлю унікальний важіль, яким він може тиснути на посадових осіб 

Латвії» [768, p. 52]. За твердженням А. Макаричева, «Москва штучно 

“розігріває” дискусії навколо російськомовних груп населення» [394, с. 5]. 

Але результативність такої політики не відповідає витратам на неї. П. Баєв 

констатував, що в цілому російська пропаганда серед етнічних руських та 
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російськомовних жителів Естонії та Латвії досягає лише незначного 

успіху [754, p. 17]. З погляду Д. Треніна, «більшість прибалтійських руських 

відрізняє політична пасивність, і їх нелегко зробити провідниками інтересів 

Російської Федерації» [664, с. 286]. У Росії визнається, що «використання 

гасла “захисту Руського світу” для обґрунтування доцільності застосування 

воєнної сили за межами Росії нереалістичне та контрпродуктивне» [625, 

с. 21]. Отже, практична спроможність керівництва Росії використовувати для 

своїх геополітичних проектів у прибалтійських країнах тамтешніх етнічних 

руських та російськомовних жителів стає дедалі менш дієздатною. Водночас, 

за оцінкою дисертанта, Росія все ще володіє певними важелями впливу на 

вищезазначене населення і може стимулювати його підтримувати 

проросійські чи лояльні до РФ сили. 

Реалізація геоекономічного напряму геостратегії РФ щодо країн Балтії 

ускладнюється для неї тим, що ці країни вже досить надійно вбудовані в 

євроінтеграційні структури. Як засіб економічного покарання «недружніх» 

країн Росія використовувала їх вилучення з транспортних маршрутів, 

пов’язаних з постачанням різноманітних вантажів на європейські ринки [394, 

с. 4]. Неодноразово спостерігалися спроби РФ в особі «Газпрому» 

застосовувати щодо країн Балтії газовий шантаж. Майбутнє постачання газу 

до Європи через газопровід «Північний потік-2» (на додаток до 

функціонуючого «Північного потоку-1») суперечить інтересам 

прибалтійських країн, ще й збільшує небезпеки для екосистеми Балтійського 

моря. Литва, Латвія та Естонія доклали чимало зусиль задля створення 

альтернативи російській монополії на постачання газу [754, р. 10]. 

Побудовано термінали для скрапленого газу з Норвегії та (на перспективу) зі 

США, що надає прибалтійським споживачам можливості диверсифікації 

джерел газопостачання. Країни Балтії не мають суттєвої залежності від 

імпорту російської продукції. Водночас для них важливі вигоди від експорту 
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власної продукції до РФ, надання російським споживачам транспортних, 

банківського-фінансових, туристичних та інших послуг. 

Країни Балтії приєдналися до антиросійських санкцій, внаслідок чого 

зазнали певних збитків окремі експортні галузі їхньої промисловості 

(наприклад, харчова). Однак загалом геополітична конфронтація з РФ не 

призвела до значних економічних втрат прибалтійських країн. У зовнішній 

торгівлі держав Балтії питома вага Росії залишається відносно невеликою: за 

2017 р. в експорті Естонії частка Росії становила 7,3%, в імпорті – 6,7% [783]; 

Латвії, відповідно, 14% та 7,1% [844]; Литви – 15% та 13% [846]. З боку Росії 

спостерігалося прагнення шляхом торговельних обмежень послабити 

відданість країн Балтії західній солідарності та підтримці територіальної 

цілісності України. Водночас влада РФ веде діалог з окремими економічними 

угрупованнями та підприємцями з країн Прибалтики, приваблюючи їх 

вигодами від співробітництва з російськими суб’єктами. Тим самим 

зберігається можливість використати економічні важелі для підтримки 

політичних сил, схильних по поліпшення відносин з РФ. Загалом реалізація 

економічної складової російської геостратегії щодо прибалтійських країн, за 

оцінкою дисертанта, має незначну результативність. 

На основі опрацювання значного обсягу інформації із ЗМІ різних країн 

дисертант робить висновок, що геостратегія РФ щодо прибалтійських країн 

має одним з провідних напрямів їхню часткову деструктуризацію в 

культурно-інформаційному сенсі. До масової свідомості суспільства кожної з 

країн Балтії російські ЗМІ (передусім телебачення) намагаються донести 

численні меседжі щодо безперспективності євроінтеграції, небезпечних 

наслідків членства в НАТО, порушень прав людини в самих прибалтійських 

країнах тощо. Натомість всіляко підносяться вигоди від співпраці з РФ та 

ЄАЕС. Російські служби активно використовують мережі Інтернету для 

дезінформації населення та поширення вигідних для РФ міфів, зокрема щодо 

миролюбності російської політики. У прибалтійських країнах як актуальні 
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розцінюються загрози, пов’язані зі здійсненням з російської сторони 

кібератак на електронні системи їхніх життєво важливих інститутів. Влада 

РФ завжди заперечувала свою причетність до кібератак, а також не визнавала 

здійснення кібершпіонажу російськими спецслужбами. Натомість 

спецслужбами країн Балтії, зокрема Департаментом зовнішньої розвідки 

Естонії, наводилися конкретні факти кібератак та кібершпіонажу з боку 

РФ [733]. 

Прибалтійські держави вживають заходів для активного протистояння 

інформаційній експансії РФ. Підтвердженням цього є приклади 

запровадження органами влади країн Балтії протягом 2017-2018 рр. 

тимчасового припинення ретрансляції окремих російських телеканалів. 

Влада РФ та російські медіа-компанії надавали фінансову допомогу низці 

місцевих ЗМІ, які при висвітленні політичних та економічних подій давали 

компліментарні для РФ коментарі та оцінки. Орієнтація російської 

антизахідної пропаганди на найменш забезпечені соціальні групи жителів 

Балтії мала незначний успіх, враховуючи слабку укоріненість у суспільстві 

«радянськості» і поступове (хоча й дуже повільне) зростання благополуччя та 

соціальної захищеності населення в країнах Балтії. 

У Росії історико-політичний дискурс сповнений негативних наративів 

щодо країн Балтії, де нібито цілеспрямовано «викривляється» історія ВОВ, 

«спотворюється» історична пам’ять, відбувається реабілітація нацистських 

злочинців тощо. Цей дискурс адресований не лише етнічним руським та 

російськомовним жителям Балтії, а й, значно більшою мірою, населенню 

самої РФ, яке її влада та ЗМІ намагаються і далі консолідувати навколо 

історичної пам’яті про ВОВ. Для успішного укорінювання історичних міфів і 

відповідних геополітичних образів потрібні наочні приклади діяльності 

«ворожих сил» із сусідніх країн (наприклад, прибалтійських), котрі 

формують власні історичні дискурси з іншими позитивними та негативними 

геополітичними образами періоду Другої світової війни. 
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Для неоімперських стратегічних планів Росії на пострадянському 

просторі країни Балтії є значною перешкодою через те, що: по-перше, вони 

залишаються досить стійким геополітичним «форпостом» Заходу; по-друге, 

над цими країнами вже практично неможливе встановлення російського 

домінування; по-третє, вони стають дедалі більше «західними» в 

політичному та економічному вимірах і слугують як приклади для решти 

країн колишнього СРСР. У «комбінованій» геостратегії РФ щодо 

прибалтійських країн переважають «конфронтаційні» цілі, а цілі співпраці 

нині відіграють другорядну роль. Комплексна російська геостратегія 

націлена на послаблення (субмісію) країн Балтії шляхом цілеспрямованої 

латентної деструктуризації їхніх суспільних систем. Реалізація сучасної 

геостратегії Росії щодо прибалтійських країн має також «внутрішній» аспект, 

оскільки вона покликана сприяти консолідації російського суспільства 

навколо сучасного владного режиму. Загалом геостратегія РФ щодо 

послаблення країн Балтії на нинішньому етапі не принесла їй відчутних 

успіхів. 

 

 

4.2. Білоруський вектор геостратегії Росії 

Після розпаду СРСР Республіка Білорусь (РБ) опинилася в сутужному 

соціально-економічному становищі. Розрив багатьох економічних зв’язків 

спричинив стагнацію в провідних галузях промисловості країни. Рівень 

життя переважної більшості населення країни різко знизився. Тодішній 

правлячій еліті Росії потенційне об’єднання з Білоруссю не несло якихось 

відчутних вигід – ані геополітичних, ані економічних. «Єльцинське» 

керівництво РФ, хоч і ставилося прихильно до самої ідеї «возз’єднання», все 

ж не було заінтересованим виступати ініціатором та організатором цього 

процесу. При цьому в політиці РФ на пострадянському просторі наочно 
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проявлявся геостратегічний вектор, спрямований на різнобічну співпрацю з 

Білоруссю. 

Провідною геополітичною ідеєю О. Лукашенка, який переміг на 

президентських виборах у 1994 р., був союз із Росією з подальшим 

об’єднанням двох країн. На підставі імплементації результатів референдумів 

1995, 1996 та 2004  рр. РБ, по суті, перетворювалася на суперпрезидентську 

республіку. Сучасний політичний режим на чолі з О. Лукашенком встановив 

жорсткий державний контроль над економікою та соціальною системою 

країни. Дисертант вважає адекватною оцінку А. Шрайбмана, за якою 

«авторитаризм О. Лукашенка тримається на глибокій радянськості суспільної 

свідомості, слабкості інститутів молодої демократії, одержавленій економіці 

та вдало знайденому форматі взаємовідносин з Росією» [727]. 

У білоруському історико-політичному дискурсі поширені погляди, за 

якими Білорусь «сформувалася як етнокультурна спільнота та країна у лоні 

східно-християнської православної цивілізації та в євразійському 

геополітичному просторі» [491, с. 35]. Домінують уявлення, що зі спільного 

давньоруського коріння постали білоруський, руський (великоруський) та 

український етноси. Укорінені погляди, згідно з якими історичний розвиток 

Білорусі відбувався «у руслі національної, цивілізаційної єдності з 

Росією» [356, с. 292]. Серед населення Білорусі, особливо старших вікових 

груп, переважає позитивне сприйняття радянського періоду історії країни, і 

«радянськість» виступає однією з основоположних засад суспільного 

світогляду білорусів. Особливо велике значення має історична пам’ять про 

ВОВ та «Велику перемогу». Показово, що нині білоруська влада виявляє 

прагнення перешкоджати спробам Росії «приватизувати» ці найважливіші 

наративи історичної пам’яті РБ [365]. 

У білоруському геополітичному дискурсі відсутній образ «ворога» (чи 

«ворогів»). Завдяки досить гнучкій історичній політиці білоруська влада 

прагне «пом’якшити» ідейні суперечності в суспільстві. Замість вже 
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традиційно поширеної в білоруському геополітичному дискурсі концепції 

«мосту» між Росією та ЄС, В. Сутиріним запропоновано альтернативний 

сценарій Білорусі як «євразійського полюса» [634, с. 25-26]. Вважається за 

можливе висунути РБ на роль лідера в геополітичній трансформації не лише 

Східної Європи, а й усієї пострадянської «Євразії». По суті, проект нової 

геополітичної (і водночас геоекономічної) структуризації пострадянського 

(«євразійського») простору передбачає, що Білорусь спроможна забезпечити 

організацію взаємодії «євразійських» країн на засадах дійсно рівноправного, 

взаємовигідного та безконфліктного співробітництва – без домінування Росії. 

Таку гіпотезу, попри всю її привабливість для білоруського істеблішменту та 

суспільства, дисертант кваліфікує як нереалістичну. 

Білорусь не мала традицій незалежного державного існування, тому на 

офіційному рівні дуже чутливо ставиться до питання свого суверенітету. 

Безумовна незалежність країни неодноразово підкреслювалася 

О. Лукашенком: «Бєларусь не “буферна держава” і не васал тієї або іншої 

країни» [101]. Ключовими програмними засадами білоруської геостратегії 

постають багатовекторність та нейтралітет на міжнародній арені. На 

необхідності такої політики держави неодноразово наполягав президент 

О. Лукашенко [97]. Практична реалізація Білоруссю зовнішньополітичної 

багатовекторності та прагнення забезпечити свій нейтралітет зазнають 

суттєвих ускладнень через її союз із гегемоністською Росією. 

Згідно з Договором від 8 грудня 1999 р. між РФ та РБ, мала бути 

створена «Союзна держава, що знаменує собою новий етап у процесі єднання 

народів двох країн у демократичній правовій державі» [226]. В якості 

головних цілей проголошувалися, зокрема: «створення єдиного економічного 

простору; ˂…˃ проведення узгодженої зовнішньої політики та політики в 

області оборони; ˂…˃ формування єдиної правової системи демократичної 

держави» [226]. За оптимістичними оцінками вважалося, що Союзна держава 

взагалі «являє собою демократичну модель облаштування пострадянського 
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простору» [356, с. 294]. Проте переважна більшість заявлених цілей так і не 

була реалізована. Ідеальна геополітична модель Союзної держави виявилася 

лише частково адекватною реальним відносинам між Росією та Білоруссю. 

Аналіз документальних та інформаційних джерел періоду початку 

2000-х рр. доводить, що Росія, дійсно, мала практичні плани приєднати до 

себе сусідню країну. За оцінкою Д. Треніна, йшлося фактично про «аншлюс» 

Білорусі Росією [664, с. 79]. За умов посилення російського експансіонізму 

білоруське керівництво на чолі з О. Лукашенком стало свідомо уповільнювати 

перебіг процесів союзної інтеграції. РФ офіційно стверджувала, що 

«розширюватиме стратегічну взаємодію з Республікою Білорусь у рамках 

Союзної держави в цілях розвитку інтеграційних процесів у всіх 

сферах» [341]. У білоруському суспільстві, як правило, не викликає 

заперечень корисність інтенсифікації розвитку інтеграційних зв’язків з РФ. 

Але перспектива становлення російсько-білоруської держави (навіть 

конфедеративної) постає дедалі більш сумнівним проектом. На думку 

Л. Чекаленко, «більшість білорусів не сприймають ідею повного злиття через 

втрачання державою суверенітету, тобто міжнародної правосуб’єктності» [698, 

с. 43]. О Гронським відзначено, що багатовекторність зовнішньої політики 

Білорусі ставить під сумнів цінність Союзної держави [192, с. 147]. За 

оцінкою Д. Треніна, «Союзна держава давно вже виглядала 

мертвонародженою, а на сьогодні й зовсім перетворилася на фікцію» [664, 

с. 66]. РФ щорічно вживає заходів щодо забезпечення існування інститутів 

Союзної держави. За припущенням дисертанта, «”сплячі” інститути Союзної 

держави російська влада, вірогідно, тримає в резерві для використання за 

більш сприятливої для підпорядкування Білорусі ситуації» [167, с. 95]. 

Після анексії Росією Криму та організації нею воєнного конфлікту на 

Донбасі Білорусь намагалася дотримуватися в цілому нейтральної 

зовнішньополітичної лінії. Залишаючись союзником Росії, РБ не приєдналася 

до її санкцій проти України. Водночас мали місце прояви проросійської лінії 
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поведінки Білорусі на міжнародній арені, зокрема вона була однією з тих 11 

країн, які 27 березня 2014 р. висловилися «проти» під час голосування 

Резолюції ГА ООН A/RES/68/262 «Територіальна цілісність України» [573]. 

Коли на Ризькому саміті «Східного партнерства» в травні 2015 р. його 

учасники у спільній Декларації підтримали збереження незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України [820], Білорусь (як і 

Вірменія) відмовилася засудити анексію Росією Криму. РБ також була серед 

тих країн, що голосували «проти» Резолюцій ГА ООН «Становище в царині 

прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)» 

– A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 р. [574] та A/RES/72/190 від 19 грудня 

2017 р. [575]. 

Білоруське керівництво запропонувало Мінськ як місце для проведення 

переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту на Українському 

Донбасі. Саме тут відбуваються, хоч і з незначною результативністю, зустрічі 

в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході 

України. Влада РБ отримала змогу підвищити своє геополітичне значення в 

Східній Європі, використовуючи конфронтацію між РФ та Заходом. Дійсно, 

«найбільші дипломатичні дивіденди від української кризи отримала Білорусь 

в особі її незмінного президента» [181, с. 31]. Водночас РБ забезпечила собі 

низку економічних вигод у взаєминах і з Росією, і з ЄС, і з Україною. Зі 

стратегічного погляду, «зіпсовані відносини Росії й Заходу надають Білорусі 

комфортне поле для маневрування між ними» [725]. Внаслідок цього досить 

вдалого маневрування між Заходом та Росією керівництво РБ у 2014-2015 рр. 

спромоглося не лише підвищити свій міжнародний авторитет, а й 

забезпечити суттєве пом’якшення санкцій з боку Євросоюзу. Білорусь вже 

традиційно використовує взаємини з ЄС в якості важеля в переговорах з 

Росією, а також як джерело кредитів та інвестицій [369, с. 26]. Для Білорусі 

ЄС є другим за значенням зовнішньоторговельним партнером – за 2017 р. на 

нього припадало 26,9% білоруського експорту товарів і майже 20% імпорту, 
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а в торгівлі послугами – 29% експорту та 33% імпорту [86]. Ще в 2004 р. 

О. Лукашенком проголошувалася головна перспективна стратегія: 

«створення спільного економічного простору Росії – Бєларусі – ЄС» [101]. 

Однак такі плани виявилися нездійсненними. Сучасна модель білоруської 

геостратегії, побудована на суперечностях між Росією та Євросоюзом, має в 

основі прагнення збереження власного суверенітету в поєднанні з 

економічним прагматизмом. 

У своїй військо-політичній стратегії білоруська влада ще на початку 

2000-х рр. розглядала ОДКБ та її діяльність як «найважливішу умову 

створення єдиної та неподільної системи безпеки в усій євроатлантичній 

зоні» [101]. Проте згодом погіршення відносин між Росією (фактичним 

гегемоном в ОДКБ) та НАТО, а з 2014 р. і геополітична конфронтація між 

ними, не залишили шансів для формування такої системи. За нових умов 

протиборства між Заходом та РФ Воєнна доктрина РБ 2016 р. визначала її 

«суто оборонний характер» [473]. У коаліційній військовій політиці Білорусі 

передбачався розвиток відносин з Росією, державами-членами ОДКБ, 

країнами-учасницями СНД, водночас, «підтримуючи добросусідські та 

взаємовигідні зв’язки з Європейським союзом, партнерські відносини з 

Організацією Північноатлантичного договору» [473]. За сучасної 

геополітичної обстановки у світі та в Європі постають загрози для 

національної безпеки Білорусі, передусім з боку РФ. О. Лукашенко в 2018 р. 

наголошував та тому, «що наша безпека – в єдності нашого народу, у сильній 

внутрішній та зовнішній політиці держави» [540]. Отже, Білорусь зберігає 

тісні політичні зв’язки з РФ, але прагне захищати свої національні інтереси, 

реалізовувати свої суверенні права, зокрема проводити нейтральну політику 

та підтримувати відносини із Заходом (як ЄС, так і НАТО). 

Виходячи з державних прагматичних геоекономічних інтересів, 

керівництво Білорусі проводить зовнішньополітичну лінію. спрямовану на 

розвиток взаємовідносин з численними країнами світу. На особливу увагу 
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заслуговує активізація економічної співпраці РБ з Китаєм. Останній, 

забезпечуючи свої стратегічні інтереси, стає дедалі вагомішим кредитором 

Білорусі і потужнішим інвестором. За численними даними, КНР проводить 

політику щодо залучення РБ до співпраці в рамках ЕПШШ [600, с. 16]. 

Здобуття міцних позиції в господарстві Білорусі важливе для Китаю з 

погляду реалізації його економічної стратегії в Європі. Багатогалузеве 

співробітництво з КНР покликане дещо поліпшити фінансово-економічне 

становище РБ. Не менш важливо для національних інтересів Білорусі певною 

мірою збалансувати надмірний економічний вплив Росії. Отже, РБ 

«обережно, але цілеспрямовано рухається до багатовекторної зовнішньої 

політики» [897]. Загалом сучасна геоекономічна стратегія РБ в Євразії  має на 

меті вигідне для себе балансування між РФ та Заходом і розвиток співпраці з 

країнами Азії (особливо КНР). Але реалізація Білоруссю такої геостратегії 

здійснюється обережно, щоб не зашкодити сталості її відносин з Росією. 

З погляду російської сторони, Білорусь має бути тісно прив’язаною до 

неї союзницею і дотримуватися загалом одновекторної зовнішньої політики, 

тобто зорієнтованої передусім на співпрацю з РФ. А. Шрайбман виділив три 

традиційних підходи російської еліти до відносин з Білоруссю: 

прагматично-ринковий, імперсько-націоналістичний та центристський[725]. 

Для самої РБ найбільш прийнятний саме третій підхід у російській політиці, 

за якого вона має змогу маневрувати і зберігати свій суверенітет. При цьому 

для неї особливо актуальною проблемою залишається прагнення РФ 

підпорядкувати собі найближчого союзника. На самому початку 2000-х рр. 

російська геостратегія, імовірно, «ґрунтувалася на планах поступового 

“поглинання” сусідньої Білорусі» [167, с. 95]. Надалі російська влада взяла 

на озброєння механізми очолюваної нею «євразійської» інтеграції. На 

нинішньому етапі, за оцінкою автора дисертації, «геостратегію Росії щодо 

Білорусі в цілому можна виразити формулою “інкорпорація через 

інтеграцію”» [167, с. 95]. При намірах влади РФ реалізувати 
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трансрегіональний проект «Великої Європи» Білорусі відводилася, по суті, 

функція «містка» між Росією (й усім ЄАЕС) та рештою Європи. Після 

експансії РФ проти України в 2014 р. російські стратегічні задуми щодо 

«Великої Європи» стали великою мірою неприйнятними для більшості 

країн ЄС. Але в перспективних стратегічних планах РФ план використання 

Білорусі як потенційного «містка» до Європи, вірогідно, залишився в якості 

резервного. 

Протягом останніх років спостерігається посилення білоруського 

вектора російської геостратегії, що передбачає «реалізацію комплексу 

заходів у політичній, військовій, економічній, культурно-інформаційній 

сферах задля якомога міцнішого укорінення союзної Білорусі в 

проросійських міжнародних структурах» [167, с. 96]. За оцінкою білоруських 

експертів, керівництво РФ розглядає співробітництво РБ із Заходом як 

«потенційну загрозу російським інтересам, спроможну підірвати вплив Росії 

на Білорусь» [600, с. 4]. Тому цілком вірогідно, що спроби РБ проводити 

незалежну політику у відносинах із Заходом «матимуть наслідки у вигляді 

загроз дестабілізації країни з боку Кремля» [25, с. 21]. На думку дисертанта, 

комплексна геостратегія РФ щодо Білорусі має кінцевою метою політичне 

підпорядкування країни. 

Для стратегічних інтересів Росії в Європі військове союзництво з РБ 

має особливо велике значення. Співпраця між державами у військово-

політичній сфері спирається на нормативно-правову базу та механізми 

функціонування Союзної держави, ОДКБ, а також двосторонніх відносин. У 

рамках Союзної держави Росія бере на себе зобов’язання щодо захисту 

воєнної безпеки Білорусі. Згідно зі своєю Воєнною доктриною від 2014 р., 

РФ «розглядає збройний напад на державу-учасницю Союзної держави або 

будь-які дії із застосуванням військової сили проти неї як акт агресії проти 

Союзної держави і здійснить відповідні заходи» [88]. Військове 

співробітництво між державами передбачає, зокрема, «координацію 
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діяльності в області розвитку національних збройних сил та використання 

військової інфраструктури; вироблення та узгодження заходів щодо 

підтримки обороноздатності Союзної держави» [88]. 

У практичній площині з боку Росії спостерігаються наміри щодо 

встановлення ефективного військового контролю над територією союзної 

Білорусі. За твердженнями Ю. Царіка та інших експертів, у 2015 р. Росія 

лобіювала створення на території Білорусі своїх військових баз: авіаційної, 

ракетної та сухопутної [682]. Проте керівництво РБ зрештою відмовилося від 

планів розміщення на своїй території військових баз РФ. Спільні навчання 

військ Росії та Білорусі, крім вирішення завдань щодо підвищення 

боєготовності збройних сил обох країн, забезпечення координації їхніх дій 

тощо, мають на меті і геополітичний ефект – здійснювати вплив на політичні 

еліти та соціуми країн Заходу, наочно демонструючи потугу Регіонального 

угруповання військ РФ та РБ і міцність союзу двох держав. Під час 

проведення на території Білорусі військових навчань «Захід-2017» її влада 

фактично доводила до відома Заходу, що вона повністю контролює ситуацію 

на своїй території. Водночас проведення спільних навчань було покликане 

заспокоїти російську сторону щодо вірності її союзника [726]. Формування 

Єдиної регіональної системи ППО мотивується передусім зростанням 

потенційних воєнних небезпек для РФ та РБ через нарощування військового 

потенціалу НАТО, зокрема в Польщі та Прибалтиці. 

Прямі політичні кроки Росії, спрямовані на підпорядкування 

суверенного союзника, недоцільні, оскільки викликатимуть різко негативну 

реакцію останнього. Припускається, що влада Росії прагне забезпечити свій 

прихований політичний вплив на РБ через «проникнення своїх “агентів 

впливу” на верхні щаблі білоруської “владної вертикалі”» [167, с. 96]. 

Небезпечність такої політики РФ щодо інфільтрації на ключові посади в 

пострадянських країнах своїх таємних агентів відзначали Ф. Старр та 

С. Корнелл [913, p. 65]. Такі агенти у разі гіпотетичної російської інтервенції 
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до РБ «можуть зіграти роль «п’ятої колони» Росії [167, с. 97]. На території 

РБ діє низка політичних та суспільних організацій, які мають переважно 

приховану проросійську орієнтацію. Однак їхній вплив на політичне життя 

країни оцінюється як несуттєвий. За даними О. Неменського, у 2016 р. на 

всій території країни налічувалося лише 15 організацій «російських 

співвітчизників» [450, с. 37]. У РБ правлячий режим О. Лукашенка створив 

внутрішньополітичну обстановку, за якої «є лише проєвропейська опозиція 

і не допускається появи проросійської» [727], придушення проявів якої 

вважаються достатньо ефективними [450, с. 38]. 

Росія залишається провідним зовнішньоекономічним партнером РБ. За 

2017 р. у білоруській зовнішній торгівлі товарами частка РФ становила 

приблизно 43,9% в експорті та 57,2% – в імпорті [756]. В експорті з Білорусі 

до Росії найбільше значення має продукція машинобудування (автомобілі, 

трактори, обладнання), а також хімічної (продукція хімії органічного синтезу, 

мінеральні добрива), харчової (молочна та м’ясна продукція), легкої та 

деревообробної промисловості. Загалом у білоруському експорті частка 

високотехнологічної продукції в 2017 р. становила лише 3% (верстати, 

устаткування, лазери та ін.), причому близько 70% експорту цієї продукції 

надійшло на російський ринок [112]. Росія залишається головним партнером 

Білорусі також у торгівлі послугами – за 2017 р. частка РФ становила 41% 

експорту та 39% імпорту [86]. 

Вигідно розташована на транзитних шляхах до Європи Білорусь 

відіграє велику роль для реалізації Росією свого європейського стратегічного 

вектора, особливо його економічної складової. Через територію Білорусі 

загалом відбувається (при деяких розбіжностях в оцінках), приблизно 50% 

російського експорту нафти і 30% природного газу до європейських 

країн [450, с. 30]. У 2007-2011 рр., скориставшись з економічних труднощів 

Білорусі, «Газпром» встановив контроль над компанією «Бєлтрансгаз» і, 

відповідно, над мережею газопроводів для транспортування російського 
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природного газу до Європи. Транзит з Росії до країн ЄС нафти через 

територію РБ здійснюється білоруською компанією «Гомельтранснефть 

Дружба» – партнером російської «Транснефть-Дружба» (дочірньої 

«Транснефті»). Пільгові ціни на російський природний газ, експорт до 

Європи імпортованої з Росії без мита нафти, вигоди від її переробки на 

білоруських підприємствах – вже традиційно є вагомими джерелами доходів 

для економіки РБ. У такий спосіб відбувалося фактичне субсидіювання 

Росією економіки Білорусі, обсяги якого, за даними Ю. Румера та Б. Белея, за 

період 2005-2015 рр. становили майже 100 млрд $ [897]. 

У Білорусі протягом останніх років (починаючи з кризи 2011 р.) 

накопичувалися економічні проблеми. Дедалі більше дається взнаки 

фінансова криза, пов’язана з необхідністю виплати боргів (передусім за 

російські енергоносії) та процентів за ними. Наприкінці 2017 р. зовнішній 

борг країни становив 39,9 млрд $ [756]. У такій ситуації влада РБ намагається 

рефінансувати старі борги, залучаючи нові кредити під досить високі 

проценти. Російська сторона постійно має можливість використовувати 

залежність Білорусі від імпорту газу та нафти для геополітичного тиску на 

країну-партнера, шантажуючи його намірами підвищити ціни на енергоносії 

чи запровадити мито на нафту. «Россільгоспнагляд» неодноразово 

запроваджував заборону на імпорт молочної продукції з Білорусі, що 

спричиняло великі збитки для її товаровиробників. 

Для російського ВПК дуже важливі технологічні зв’язки з 

білоруськими підприємствами. Цінність білоруських суміжників особливо 

підвищилася на фоні втрати кооперативних зв’язків з українськими 

підприємствами. Корпорації РФ, розширюючи в Білорусі поле своєї 

діяльності, виявляють наміри використати її територію не лише для 

вигідного інвестування капіталів у перспективні галузі господарства, а і в 

якості «економічної зони» для співпраці з європейськими партнерами (на неї 

не поширюватимуться антиросійські санкції). 



262 

Підприємства точного машинобудування РБ часто тісно пов’язані з 

російськими суміжниками, особливо приналежними до ВПК. Західні санкції 

призводять до збільшення російських замовлень для білоруських 

підприємств. Водночас високотехнологічні виробництва Білорусі значною 

мірою перетворюються на «заручників» компаній з Росії. Після введення в 

експлуатацію Білоруської АЕС, яку будує «Росатом», електроенергетика РБ 

ризикує потрапити в залежність від російських атомних технологій та 

ядерного палива. Орієнтація білоруського експорту харчової продукції 

переважно на російський ринок, ставить численні підприємства харчової 

промисловості (особливо молочної) у залежність від макроекономічної 

політики РФ та вольових рішень її влади. Отже, реалізація Білоруссю своєї 

економічної політики містить численні ризики отримання небажаного для неї 

результату – подальшого посилення геоекономічного і водночас 

геополітичного впливу Росії. 

У білоруському векторі геостратегії РФ провідним напрямом 

залишається геоекономічний, що передбачає якомога тіснішу співпрацю між 

країнами в рамках інтеграційних проектів на пострадянському просторі. 

ЄАЕС слугує для Росії «основним інструментом збирання держав 

колишнього СРСР до своєї сфери впливу» [897]. Білорусь виступає найбільш 

послідовним супротивником потенційного формування в ЄАЕС 

наднаціональних органів, наполягаючи на максимальному збереженні 

суверенних прав країн-членів ЄАЕС. При цьому проявляються наміри 

Білорусі використати фінансові ресурси ЄАЕС, наприклад ЄФСР, для 

реалізації своїх економічних програм. Для більшості галузей білоруського 

господарства важливе значення має подальше розширення доступу на ринки 

країн-партнерів. При цьому в стосунках між країнами-членами, особливо 

Росією та Білоруссю, виникають численні суперечності, пов’язані з 

прагматичними інтересами заінтересованих сторін. 
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Категоричне прагнення Білорусі забезпечити свої власні геоекономічні 

інтереси, гальмування нею процесів «євразійської» інтеграції змушували 

Росію до компромісів у двосторонніх економічних відносинах, наприклад, на 

початку квітня 2017 р. [268]. Згідно з досягнутими домовленостями, Росія 

мала надати Білорусі кредит близько 1 млрд $ і сприяти виділенню для неї 

двох траншей кредиту ЄФСР на суму 600 млн $ [451, с. 14]. До того ж за 

рахунок безмитного постачання нафти та зниження цін на російський газ 

білоруська сторона протягом 2017-2019 рр. могла отримати близько 

2 млрд $ [451, с. 14]. Для перспективних геоекономічних інтересів РБ також 

дуже важливе формування з 2024 р. спільного ринку газу в рамках ЄАЕС. 

Геополітичний шантаж свого головного партнера з боку керівництва РБ 

стає вже типовим для білоруської зовнішньої політики в скрутних 

економічних ситуаціях. Проте практичне втілення вищезазначених 

домовленостей протягом 2017-2018 рр. показало обмежену готовність Росії 

виконувати взяті на себе зобов’язання. Тому вже восени 2018  р. 

проявлялася тенденція до чергового загострення економічних 

суперечностей між РФ та РБ. 

Для реалізації культурно-інформаційної складової геостратегії РФ 

щодо РБ вагомим підґрунтям слугує поширення серед її населення російської 

мови. Збереженню домінантних позицій російської мови сприяє її 

використання при функціонуванні освітніх закладів. Російська культура 

(елітарна та масова) активно поширюється на теренах країни, спираючись на 

розгалужені мережі культурних установ. За багатьма спостереженнями, 

«російська культура в Білорусі залишається більш популярною, ніж 

білоруська» [25, с. 18]. Для РБ існує актуальна небезпека домінування в 

суспільній думці російського історико-геополітичного дискурсу, особливо в 

контексті історичної пам’яті про ВОВ. Російська стратегія, безумовно, 

враховує поширену в Білорусі ностальгію за радянськими часами. При цьому 

значна частина білоруського населення відчуває ностальгію не за величною 
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Радянською імперією, а за соціально-економічною стабільністю доби СРСР. 

Свою версію «радянськості» у світогляді населення країни загалом успішно 

культивує режим О. Лукашенка. Щодо привабливості образу Росії, то 

панування олігархічного капіталу та велике соціальне розшарування не 

сприяють позитивному сприйняттю білорусами сучасного російського 

режиму. Влада РФ використовує досить широкий спектр можливостей для 

пропаганди серед білоруського населення. У медіа-просторі Білорусі великий 

вплив мають російські ЗМІ. Потужні інформаційні потоки з Росії 

поєднуються з активною діяльністю тих ЗМІ в самій Білорусі, які ретельно 

приховують свою проросійську орієнтацію, і в сукупності здійснюється 

величезне повсякденне навантаження на свідомість білоруського населення. 

Показові результати дало соціологічне опитування, проведене Білоруською 

аналітичною майстернею А. Вардомацького у травні 2017 р., згідно з яким 

майже дві третини (65,7%) білорусів позитивно ставилося до В. Путіна [485]. 

Релігійний фактор також постає в якості вагомого важеля впливу Росії 

на менталітет білоруського населення. Білоруська православна церква 

(Білоруський екзархат РПЦ), що охоплює більшість віруючого населення 

країни, залишається, у принципі, лояльною до влади РБ. Однак її церковні 

інститути досить часто виступають провідниками ідей «Руського світу». У 

російській масовій пропаганді, до якої долучається православна церква, 

особливо наголошується на духовно-релігійній єдності російського та 

білоруського народів. Таким чином, втілення Росією культурно-

інформаційного напряму своєї геостратегії щодо РБ містить небезпеки для 

збереження геополітичної ідентичності її населення і загалом білоруської 

державності. 

Протягом останніх років спостерігається посилення уваги керівництва 

Білорусі до збереження та подальшого розвитку національної культури і 

мови. У країні стимулюється процес так званої «м’якої білорусизації» [727]. 

Конфлікт, що розпочався на теренах України в 2014 р., призвів до часткової 
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дискредитації ідей «Руського світу» серед білоруського населення. Приклад 

анексії Росією Криму та організації нею воєнного конфлікту на Сході 

України, був сприйнятий вищим білоруським керівництвом як потенційно 

небезпечний і для незалежності та територіальної цілісності Білорусі. 

О. Лукашенко та його адміністративний апарат демонструють усвідомлення 

того, що міцна державність має ґрунтуватися на укоріненій у суспільстві 

певній національній ідеї, формуванню якої в Білорусі в попередні понад 

двадцять років не приділялося достатньої уваги. 

Таким чином, геостратегія РФ щодо Білорусі передбачає передусім 

націленість на посилення свого впливу на основні сфери білоруського 

суспільного життя. Для втілення російської геостратегії щодо Білорусі 

використовуються сучасні механізми співпраці між країнами. Загалом 

реалізація комплексу заходів російської геостратегії (військових, політичних, 

економічних та культурно-інформаційних) може мати наслідком 

«синергетичний ефект» – встановлення непрямого контролю Росії над 

Білоруссю. За ще більш песимістичними прогнозами, для Білорусі існує 

ризик втрати державної незалежності. 

 

 

4.3. Республіка Молдова в геостратегії Російської Федерації  

У період руйнації Радянського Союзу Молдова зазнала геополітичної 

деструкції, внаслідок якої на її території, крім основної Молдовської 

держави, постали два невизнаних квазідержавних утворення – Придністров’я 

та Гагаузія. Політичний конфлікт влади Молдови з Гагаузією був розв’язаний 

мирним шляхом – претензії останньої зрештою обмежилися автономією. А от 

протистояння між Молдовою та Придністров’ям вилилося в збройний 

конфлікт 1992 р., під час якого військові колишньої радянської 14-ої армії 

надали допомогу придністровським формуванням. Саме завдяки російській 

підтримці Придністровська Молдавська Республіка (ПМР) спромоглася 
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зберегти свою квазідержавність. Справа припинення конфлікту вирішувалася 

в Москві, де 21 липня 1992 р. президенти Росії й Молдови (Б. Єльцин і 

М. Снегур) підписали Угоду щодо принципів врегулювання конфлікту, 

зокрема було погоджено відведення збройних формувань за лінію 

протистояння, створення «буферної» зони, розміщення в м. Бендери 

спеціальної комісії тощо [612]. Таким чином, Придністров’я здобуло 

фактичну незалежність від Молдови, а Росія встановила над ним 

неформальну гегемонію і зберегла свою військову присутність у регіоні. 

Водночас РФ підвищила свій міжнародний авторитет і продемонструвала 

спроможність до врегулювання конфліктів на пострадянському просторі. 

За Конституцією 1994 р. Республіка Молдова (РМ) була проголошена 

нейтральною державою з унітарним устроєм (Гагауз Ері та Придністров’я 

отримували автономний статус). У зовнішньополітичному курсі Молдови 

лінія на об’єднання з Румунією фактично зійшла нанівець, 

найактуальнішими постали питання економічного співробітництва з 

Україною, Румунією, ЄС, а також Росією та іншими державами. Нейтральна 

РМ шляхом багатовекторної політики намагалася збалансувати зовнішні 

впливи і забезпечити своє суверенне існування.  

Після руйнації соціалістичної системи в Молдові відбувалися 

псевдоринкові економічні трансформації, які спричинили різке зростання 

соціальної диференціації серед населення, масову бідність, великі потоки 

трудової еміграції тощо. Внутрішньополітичною обстановкою в країні 

скористалася Комуністична партія, здобувши на виборах 2001 р. більшість у 

парламенті. За президентства комуніста В. Вороніна РМ продовжувала 

дотримуватися багатовекторного курсу, розвивала співпрацю з ЄС та 

країнами СНД і водночас намагалася чинити спротив спробам 

гегемоністського впливу з боку Росії. 

Підхід ОБСЄ до врегулювання придністровського конфлікту (ще з 

1993 р.) полягає в тому, що Придністров’я має бути частиною Молдови, але з 
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особливим політичним статусом. Російською стороною в 2003 р. 

пропонувався спосіб врегулювання конфлікту за так званим «планом 

Козака», що передбачав «асиметричну» федералізацію Молдови. При цьому 

Придністров’я отримало би право на легітимний вихід зі складу РМ, якщо та 

виявить бажання приєднатися до іншої держави. Крім того, на теренах 

Придністров’я на перехідний період (до 2020 р.) мали залишатися російські 

війська задля гарантування врегулювання конфлікту. У 2005 р. тодішній 

президент України В. Ющенко запропонував свій план врегулювання 

придністровського конфлікту. Згідно з «планом Ющенка», федералізації 

Молдови не передбачалося, Придністров’я мало отримати розширену 

автономію, на його теренах пропонувалося проведення демократичних виборів, 

запровадження інституту міжнародних спостерігачів тощо. Український план 

відповідав геополітичним інтересам Молдови, не суперечив підходам 

західних держав, але не влаштовував ПМР та Росію, тому і не був 

реалізований. 

Правління комуністів так і не вивело країну зі стану соціально-

економічної стагнації. У 2009 р. до влади прийшла коаліція чотирьох 

проєвропейських ліберальних партій – «Альянс за європейську інтеграцію». 

Головним вектором зовнішньополітичної стратегії Молдови було 

проголошено інтеграцію до Євросоюзу. Укладання Угоди про Асоціацію з 

ЄС (зі створенням ЗВТ) 24 червня 2014 р. було великим досягненням в 

євроінтеграційному поступі країни, але воно саме по собі не могло призвести 

до вагомих економічних наслідків. Водночас РФ вже влітку 2014 р. 

розпочала щодо РМ чергову «економічну» війну». Відсутність відчутного 

покращення соціально-економічного становища спричинила поширення в 

Молдові «євроскептицизму» [454, с. 50]. Попри значні труднощі, Молдова 

розвиває економічну співпрацю з ЄС, наприклад, у 2017 р. на країни 

Євросоюзу припадало вже 65% її експорту [862]. На фоні активізації 
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євроінтеграційного курсу спостерігається також суттєве економічне та 

політичне зближення Молдови з Румунією. 

З-поміж східноєвропейських нових незалежних країн Молдова постає 

чи не найбільш проблемною. Запровадження основних атрибутів політичної 

ліберально-демократичної системи без тісного взаємозв’язку з відповідними 

ринковими реформами призвело до того, що «одна з найбільш 

демократичних країн СНД залишається й однією з бідніших» [664, с. 112]. У 

РМ (як і в Україні) не проведені достатньо продуктивні реформи і поки що не 

здійснено якісної «трансформації політичної системи у відповідності з 

європейськими нормами» [454, с. 70]. За оцінкою Ю. Румера, у країни може 

надовго зберегтись «політичний параліч та економічна стагнація» [899, 

p. 34]. «Праві» політичні партії так не досягли вагомих соціально-

економічних успіхів. Навпаки, мали місце такі явища, як корупція на вищому 

рівні, зловживання владою, грандіозні шахрайства тощо. Корупційні 

скандали навіть призвели влітку 2015 р. до призупинення Євросоюзом 

фінансової підтримки РМ. Особливо успішно скористалася невдачами 

ліберальних політичних сил для посилення свого впливу на суспільне життя 

країни Партія соціалістів РМ (ПСРМ). У 2016 р. представник цієї партії 

І. Додон був навіть обраний президентом держави. Згідно з критичною 

оцінкою Ю. Румера, «за всю свою історію в якості незалежної держави 

Молдова практично не знала ефективного керівництва» [899, p. 34]. 

За численними спостереженнями, країна розділилася практично навпіл 

між прибічниками прозахідного (більшість парламенту і уряд) та 

проросійського (І. Додон та ПСРМ) зовнішньополітичного курсу. Але така 

схема є занадто спрощеною. З погляду А. Девяткова, нині в Молдові 

Демократичною партією (контрольованою олігархом В. Плахотнюком) і 

ПСРМ (враховуючи персону І. Додона) спільно розігрується для внутрішніх 

та зовнішніх спостерігачів своєрідний геополітичний театр – симуляція 
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внутрішньополітичної боротьби шляхом взаємних звинувачень по 

зовнішньополітичних питаннях [201]. 

Молдова небезпідставно кваліфікується в якості країни, котра «ще не 

досягла національної єдності та згуртованості» [664, с. 102]. Формування 

геополітичного образу РМ як окремої держави зі своєю молдовською нацією 

ускладнено численними зовнішніми та внутрішніми факторами. Становлення 

державної (національної) ідеї не має достатньо міцного підґрунтя. При цьому 

президент І. Додон наполягає на необхідності збереження національних 

цінностей та національної специфіки як характеристик громадянської 

нації [278]. Проте національні цінності та традиції є, по суті, румунськими. 

Офіційною мовою в Молдові визнано також румунську. 

Серед населення країни поступово зростає кількість прихильників 

«возз’єднання» з Румунією, йде процес ухвалення місцевими громадами 

символічних декларацій щодо об’єднання двох країн. Водночас програма 

реалізації міждержавного об’єднання на основі принципу «один народ – 

одна країна» поки що не має підтримки більшості населення РМ. У 

зовнішній торгівлі Молдови Румунія стала найбільшим партнером – у 

2017 р. на неї припадало 24,6% молдовського експорту та 15,5% 

імпорту [862]. Для державності РМ румунський фактор виступає як 

особливо критичний. Припускається, що сучасне керівництво Румунії діє 

щодо Молдови шляхом поступової інкорпорації, не стимулюючи 

пришвидшення об’єднавчих процесів. 

Молдова не належить до стратегічних пріоритетів ані Росії, ані Заходу. 

Невеличкій, бідній та розділеній країні необхідно забезпечити своє існування 

та ще й досягнути достойного рівня соціально-економічного розвитку. За 

твердженням І. Додона, РМ може вижити, лише якщо матиме добрі 

відносини як зі Сходом, так і Заходом [278]. За умов досягнення всередині 

країни національного та соціального консенсусу, на думку президента 

Молдови, вона навіть має шанс перетворитися на другу Швейцарію [278]. 
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Швейцарська модель, теоретично, виглядає дуже привабливо, проте її 

втілення в Молдові нереальне. На міжнародній арені, за оцінкою Ю. Румера, 

для Молдови винятково важливе «акуратне балансування між Росією та 

Заходом» [898]. Російським геостратегічним інтересам відповідає 

«збереження нейтрального статусу РМ, тому для РФ особливо небажана 

активізація її партнерства з НАТО» [160, с. 11]. А для Молдови особливо 

небезпечним вважається те, що Росія має змогу використовувати свої широкі 

зв’язки з Придністров’ям та Гагаузією, щоб розпалювати безлад у країні [925, 

p. 134]. 

Російську геостратегію щодо РМ доцільно розглядати в контексті її 

загальної європейської геостратегії, спрямованої на «активну оборону» проти 

Заходу і водночас на співпрацю з окремими європейськими країнами. З 

погляду інтересів Росії, можна припустити такі можливі сценарії 

майбутнього Молдови: песимістичний – прозахідна країна (інтегрована до 

ЄС та НАТО); помірковано оптимістичний – нейтральна «буферна» країна; 

оптимістичний – проросійська «буферна» країна, залучена до «євразійської» 

інтеграції. Геостратегічним інтересам РФ суперечить політична та економічна 

інтеграція і, тим паче, потенційне об’єднання Молдови та Румунії. Тому у 

своїй геостратегії щодо Молдови влада Росії прагне реалізовувати заходи 

щодо зменшення впливу Румунії на ситуацію в країні. Крім того, Росія 

прагне «перешкоджати взаємодії Молдови з Україною, насамперед у 

придністровському питанні» [160, с. 11]. 

Таким чином, хоча РФ і не має безпосереднього сполучення з 

Молдовою, остання залишається важливою для реалізації європейських 

планів російської влади. У геостратегії РФ щодо цієї країни поєднується 

реалізація геополітичних та геоекономічних інтересів. Для досягнення 

геостратегічних цілей РФ в Європі їй необхідне досягнення компромісів з 

країнами ЄС, принаймні деякими. Тому автор дисертації висловлює 

припущення, що в російських стратегічних планах Молдові відводиться роль 
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такого собі геоекономічного «поля» для майбутньої співпраці між ЄАЕС та 

Євросоюзом. 

Наприкінці 2013 р. для Росії стала очевидною невдача її попередньої 

стратегії, націленої на посилення політичного впливу на Молдову та 

залучення її до МС (тобто до «євразійського» інтеграційного проекту). При 

цьому йшлося про потенційне приєднання до «євразійської» інтеграції РМ 

разом з Придністров’ям. Сучасна російська геостратегія щодо Молдови 

передбачає втілення комплексу численних заходів в економічній, політичній, 

культурно-інформаційній сферах і характеризується застосуванням 

переважно «м’яких» тактичних засобів. 

РФ неодноразово вдавалася до «жорстких» геоекономічних засобів 

щодо Молдови. Особливо дошкульними для економіки РМ були розв’язувані 

Росією проти неї «економічні війни». Більш глибокі причини, звісно, 

стосувалися не якості молдовських вин, а носили геополітичний характер – 

дати Молдові відчути збитковість відхилення від проросійського курсу і 

примусити її до співпраці на умовах, продиктованих російською стороною. 

РФ залишається суттєвим зовнішньоекономічним партнером Молдови – у 

2017 р. на Росію припадало 13,7% експорту та 10,6% імпорту країни [862]. 

Одним з вразливих місць економіки РМ є її залежність від імпорту 

енергоносіїв, і вже традиційно вона зорієнтована на постачання російського 

природного газу. Потужним економічним засобом підтримки Росією 

Придністров’я виступає постачання до нього російського газу, борг за який 

лягає на «Молдовагаз». Диверсифікації газового імпорту Молдови сприятиме 

поточне будівництво до неї газопроводу з Румунії. 

На теренах РМ влада Росії та підпорядковані їй інститути активно 

поширюють ідеї «Руського світу» (складовою частиною якого вважається 

Молдова). Особлива увага приділяється забезпеченню сталого культурно-

інформаційного впливу на Придністров’я. За оцінкою О. Іванова, мета і сенс 

російської політики в регіоні полягають у просуванні за допомогою 
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інститутів «м’якої сили» євразійських цінностей [274]. У поточній російській 

пропаганді на теренах Молдови інтенсивно експлуатуються позитивні образи 

радянського минулого, досягнень «розвиненого соціалізму», окремого 

молдавського народу (відмінного від румунського), героїчного періоду ВОВ 

тощо. Крім того, до пропаганди ідей «Руського світу» на території РМ 

безпосередньо причетні установи та окремі священнослужителі РПЦ 

(Кишинівської митрополії). 

Неодноразово були зафіксовані випадки антиурядової та 

антидержавної пропаганди з боку функціонуючих на теренах Молдови 

російських ЗМІ, які, зокрема, активно поширювали «фейкову» інформацію 

про державність Молдови, її співпрацю з ЄС та НАТО і водночас просували 

ідеї «євразійської» інтеграції. Уряд і парламент РМ протягом 2014-2018 рр. 

неодноразово вживали заходів щодо захисту інформаційного простору 

країни, наприклад, ухвалювали акти про обмеження трансляції в країні 

російських новинних та інформаційно-аналітичних програм. РФ різко 

реагувала на дії Молдови – її Держдума ухвалила Заяву від 24 січня 2018 р. 

«Про неприпустимість дискримінації російських засобів масової інформації в 

Республіці Молдова» [267]. У відповідь парламент Молдови 8 лютого 2018 р. 

ухвалив Декларацію, в якій засудив посягання Росії на інформаційну безпеку 

Молдови. Таким чином, на початку 2018 р. спостерігалася чергова хвиля 

інформаційної війни між РФ та РМ. 

На основі вивчення численних інформаційних даних дисертант 

відзначає, що всі напрями російської геостратегії щодо Молдови взаємно 

переплетені. Особливо наочно вони проявляються в комплексній геостратегії 

РФ щодо Придністров’я та Гагаузії. Географічне положення ПМР 

характеризується передусім тим, що вона не має виходу до моря і фактично 

«затиснена» між основною територією Молдови та Україною. У складі 

Молдавської РСР Придністров’я було головним ареалом індустріалізації і 

мало строкатий етнічний склад населення. Внаслідок дії сукупності 
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історичних, політичних, соціально-економічних, етнічних та культурних 

чинників на теренах Придністров’я серед жителів переважала «радянська» 

(імперська) ідентичність. У 2006 р. на території ПМР її владою було 

організовано проведення референдуму, у результаті якого «97,1% жителів 

висловилися за незалежність ПМР із подальшим приєднанням до РФ» [576]. 

Низка російських авторів розцінюють Придністров’я в якості «південного 

багатофункціонального форпосту Росії» [599, с. 5]. Контролюючи 

Придністров’я, «Росія має можливість зберігати свою військову присутність 

поблизу від Балкан» [599, с. 19]. Придністров’я розглядається в якості 

геополітичної «опорної точки» (чи навіть «плацдарму») РФ, що має досить 

важливе значення для реалізації російських стратегічних інтересів на 

широкій арені Південно-Східної Європи. 

На основі власних геостратегічних інтересів російська влада ще в 1990-

х рр. забезпечила на тривалий час «консервацію» в «замороженому» стані 

конфліктної ситуації навколо Придністров’я. Формально влада РФ 

стверджує, що «сприяє ˂…˃ всеосяжному вирішенню придністровської 

проблеми на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та 

нейтрального статусу Республіки Молдова при визначенні особливого 

статусу Придністров’я» [341]. Дисертант припускає, що геостратегічні плани 

РФ щодо Придністров’я. передбачають такі два основні варіанти: 1) 

«суверенізацію» – офіційне визнання ПМР Росією та ще кількома країнами 

(при невизнанні рештою світу); 2) приєднання ПМР до РФ в якості суб’єкта 

федерації. Обидва потенційні варіанти, особливо другий, невигідні для РФ 

зокрема тому, що на практиці їхнє здійснення надзвичайно ускладнюється 

(чи навіть унеможливлюється) через географічне положення Придністров’я – 

відсутність безпосереднього сполучення між ним та Росією. За оцінкою 

С. Секрієру, «незалежність Придністров’я ніколи не була для Росії 

самоціллю, оскільки головне для неї – можливість впливати на внутрішню та 

зовнішню політику Молдови» [906]. Підтримка Росією свого контролю над 
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Придністров’ям зумовлюється не лише прагненням здійснювати вплив на 

Молдову, а й значно ширшими стратегічними інтересами в Південно-Східній 

Європі. За сучасних умов небезпека воєнного зіткнення між РМ та ПМР 

розцінюється як мінімальна. У результаті переговорного процесу, що 

відбувався протягом 2016-2017 рр., було досягнуто певних зрушень у 

придністровському врегулюванні (з численних, але незначних аспектів). При 

цьому влада РФ, забезпечуючи підвищення авторитету І. Додона, сприяла 

досягненню прогресу в переговорах між ним та лідером ПМР 

В. Красносельським з цілої низки спірних питань. 

Контроль Росії над Придністров’ям забезпечується її збройними 

силами, у регіоні дислоковано Оперативну групу російських військ (ОГРВ). У 

2014-2017 рр. Росія періодично здійснювала демонстративні навчання своєї 

ОГРВ спільно з придністровськими збройними формуваннями. Військовий 

контингент РФ на теренах ПМР застосовується як інструмент геополітичного 

впливу на Молдову, її зовнішню та внутрішню політику [13, с. 11]. Офіційні 

вимоги парламенту та уряду РМ вивести з Придністров’я військове 

угруповання РФ так і не увінчалися успіхом, проте засвідчили їхнє чітко 

виражене прагнення позбутися іноземних збройних сил як потенційного 

джерела загроз для національної безпеки країни. 

Економіка Придністров’я залишається значною мірою залежною від 

РФ. Передусім йдеться про фінансову допомогу, оскільки існування ПМР 

забезпечено власними доходами лише менше ніж на чверть (сукупні доходи – 

4,8 млрд руб., а витрати – майже 20 млрд руб.) [274]. На теренах ПМР 

російський бізнес зберігає потужні позиції, а влада РФ здійснює непрямий 

контроль над багатьма місцевими бізнес-угрупованнями. Проте 

констатуються значні втрати російською стороною своїх провідних 

геоекономічних позицій у ПМР при одночасному зростанні ролі Молдови та 

країн-членів Євросоюзу [196, с. 7-8]. Слід додати також збільшення 

товарообігу між Придністров’ям та Україною. Росія пропонує свій ринок для 
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товаровиробників з Придністров’я на досить вигідних засадах. Але з 

перспективних міркувань останнім найдоцільніше мати торговельні зв’язки 

саме з ЄС, хоча для цього їхня продукція повинна відповідати 

євростандартам. Таким чином, численні придністровські суб’єкти 

підприємницької діяльності мають можливість отримувати формальну 

реєстрацію в Молдові і використовувати переваги від участі в зоні вільної 

торгівлі з ЄС.  

Для еліти ПМР загалом вигідне збереження сучасного стану, за якого 

РФ надає невизнаній республіці свою економічну підтримку, особливо в 

паливно-енергетичній галузі. Окремі російські бізнес-угруповання 

отримують вигоди, співпрацюючи через придністровські канали з ЄС. 

Постійна фінансова підтримка Придністров’я є досить витратною для РФ. 

Проте для її керівництва пріоритетними залишаються геополітичні міркування. 

Тому очікується, що Росія і надалі надаватиме Придністров’ю свою економічну 

допомогу, хоч і в зменшеному обсязі. 

РФ зберігає домінування в культурно-інформаційній сфері 

Придністровського регіону. На теренах Придністров’я створена розгалужена 

мережа установ «Руського світу». У ПМР функціонують російське 

телебачення та радіо, поширюються друковані ЗМІ, котрі впливають на 

суспільну свідомість не лише населення регіону, а й усієї невеличкої 

Молдови. Для місцевого населення владою РФ та ПМР продукуються 

геополітичні образи, пов’язані насамперед зі спадщиною СРСР. На теренах 

Придністров’я зберігаються численні матеріальні атрибути радянської 

геополітики пам’яті. Результати російських досліджень суспільно-політичних 

процесів у Придністров’ї та Гагаузії [483] свідчать про певні успіхи 

інформаційної геополітики РФ у цих регіонах Молдови. У 2017 р. влада Росії 

запровадила полегшені умови для отримання російського громадянства 

населенням Придністров’я. У липні 2017 р. депутати Держдуми РФ 

стверджували, що «понад 200 тисяч осіб із загального населення 475 тисяч є 



276 

громадянами РФ» [187]. Внаслідок реалізації таких акцій російська влада 

забезпечує собі більш надійний контроль над Придністров’ям. Водночас вона 

створює формальні підстави для можливого використання збройної сили для 

захисту власних громадян. 

Для України присутність російських військ у Придністров’ї є 

постійним джерелом локальної воєнної небезпеки. ОГРВ, попри її невеликий 

потенціал, все ж здатна взяти безпосередню участь у тактичних воєнних діях 

проти України. На теренах ПМР відбувалося рекрутування «добровольців» 

для ДНР/ЛНР, які брали участь у воєнних діях на Сході України. Протягом 

2014 р. спостерігалося кількісне та якісне посилення ОГРВ, яка, вірогідно, 

могла бути використана для реалізації проекту під умовною назвою 

«Новоросія». У разі його успіху низка квазіреспублік «Новоросії» з’єднала би 

Придністров’я та Крим з Росією. Вкрай небезпечною для України була б 

реалізація в 2015 р. проекту «Республіка Буджак» (Південна Бессарабія разом 

з Гагаузією), що призвело би до відторгнення від України південної частини 

Одеської області й кардинального поліпшення геополітичного положення 

ПМР. Але внаслідок успішних спецоперацій Служби безпеки України в 

квітні 2015 р. цей сепаратистський геополітичний проект не був 

реалізований. 

Теоретично, Молдова може скористатися з нинішньої конфронтації між 

Росією та Україною для врегулювання придністровської проблеми у 

вигідному для себе «ключі». У принципі, у разі запровадження двосторонньої 

(молдовсько-української) блокади ПМР, остання має погодитися на ті умови, 

які їй запропонує РМ. У травні 2015 р. Україна заборонила транзит через 

свою територію до Придністров’я російських військовослужбовців та 

військових вантажів з РФ. Уряд Молдови за допомогою України намагається 

розширити свій контроль над зовнішніми комунікаціями 

Придністров’я [201]. У листопаді 2015 р. Україна та Молдова досягли 

домовленості щодо запровадження спільного контролю на так званій 
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«придністровській» ділянці кордону між ними, через яку йшли особливо 

значні потоки контрабанди. У зв’язку з реалізацією таких заходів протягом 

2015-2016 рр. російські експерти висловлювали занепокоєння, що країни 

Заходу та ОБСЄ «заплющують очі на дії України, яка порушує свій статус 

країни-гаранта шляхом ізоляції Придністров’я» [196, с. 3]. А в заяві 

Держдуми РФ від 7 липня 2017 р. українська влада разом з урядом Молдови 

були звинувачені в тому, що своїми діями вони створили «реальну загрозу 

стабільності регіону, благополуччю та безпеці жителів Придністров’я» [187]. 

Загалом для Росії і надалі прийнятний «заморожений» стан конфлікту в 

Придністров’ї, оскільки це дає їй можливість утримувати позиції в регіоні 

задля тиску на Молдову й Україну [234, с. 5]. За деякими експертними 

оцінками нинішньої обстановки, сторонам не варто нарощувати зусилля 

щодо офіційного врегулювання конфлікту, оскільки це може призвести до 

дестабілізації ситуації [898], тобто пропонується із взаємною вигодою 

використовувати сучасний відносно стабільний статус-кво. 

Щодо Гагаузії в геостратегії РФ простежується орієнтованість на 

застосування засобів «м’якої сили»: політичних, економічних, культурно-

освітніх тощо. Наприклад, під час «економічної війни» 2014 р. проти РМ для 

товаровиробників з Гагаузії владою РФ було запроваджено 

преференціальний режим щодо експорту їхньої продукції на російський 

ринок. Ґрунтуючись на результатах власних досліджень, І. Окунєв доводить, 

що дискурс щодо «європейськості» Молдови є «штучно сконструйованим», 

оскільки прибічниками інтеграції з Росією виявилися не лише російські 

жителі Придністров’я, а й гагаузи та болгари [483, с. 57]. У лютому 2014 р. на 

території Гагаузії провели незаконний референдум, за підсумками якого 

близько 98% учасників виступили «за інтеграцію до Митного союзу і також 

понад 98% – за “відкладений статус автономії”» [688], Гіпотетично, такі 

результати «народного волевиявлення» дають Гагаузії підстави здійснити 

вихід з РМ, якщо остання втратить незалежність (наприклад, приєднається до 
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Румунії). На території Гагаузії забезпечується викладання російською мовою 

у низці освітніх закладів. Загалом у російській геостратегії щодо Гагаузії 

простежується лінія на збереження непрямого контролю над автономією РМ. 

Парламентські вибори 2019 р. неминуче мають ознаменуватися 

боротьбою за голоси електорату між прозахідними ліберальними силами та 

прибічниками поміркованої «євразійської» інтеграції. Згідно з численними 

неофіційними повідомленнями, влада РФ надаватиме підтримку передусім 

ПСРМ. Вірогідно, виборча кампанія може насправді бути лише «імітацією» 

справжньої боротьби. Численні приклади з досвіду цілої низки країн свідчать 

про те, що геополітична риторика політиків (особливо перед виборами) 

зовсім не обов’язково втілюється в життя, оскільки вступають в дію вагомі і, 

як правило, неформальні важелі впливу з боку внутрішніх сил та потужних 

зовнішніх акторів. У зв’язку з цим цілком можливо, що зовнішньополітичний 

курс країни, навіть у разі перемоги ПСРМ та її союзників, усе ж залишиться 

загалом помірковано прозахідним. 

Дисертант вважає, що геостратегія РФ щодо РМ передбачає втілення 

таких основних взаємопов’язаних напрямів: 1) сприяння приходу до влади в 

Молдові лояльних до Росії політичних сил; 2) здобуття неформального 

контролю над політичною системою Молдови задля забезпечення 

нейтрального «буферного» статусу держави; 3) збереження контролю над 

Придністров’ям та Гагаузією; 4) часткове залучення РМ до «євразійських» 

інститутів співпраці; 5) у разі успішного зміцнення позицій у Молдові, 

використовувати їх для часткової реалізації європейського вектора (у 

контексті співпраці з низкою країн Європи). Таким чином, Росія потенційно 

зможе відіграватиме для Молдови не лише лідерську, а й (приховано) 

гегемоністську роль. 
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4.4. Український вектор російської геостратегії та геополітичні 

засоби його реалізації 

Після руйнування Радянського Союзу влада РФ маніфестувала в 

цілому ліберальну політику щодо колишніх радянських республік. Але щодо 

України навіть у 1990-х рр. геополітика Росії мала певні імперські прояви. 

Значна частина російської еліти та населення не вважали Україну іншою 

державою з іншим народом. Тому побудова Російської неоімперії неодмінно 

означала возз’єднання з «братнім» українським народом. При формуванні 

російської неоімперської геополітичної системи Україні відводилася 

особливо важлива роль через її унікально вигідне геостратегічне положення 

та великий інтегральний потенціал. 

У російській геостратегії виразно простежувався український вектор, 

який з початку 2000-х рр. був інтенсифікований, що на практиці означало 

ескалацію російської латентної експансії до України, об’єктами якої 

поставали різноманітні сфери українського суспільного життя. На початку 

другого десятиліття нової ери реалізація російською владою вищеназваного 

геостратегічного вектора суттєво активізувалася. Набуття новітньою 

«Євразійською» неоімперією на чолі з Росією неформального статусу одного 

зі світових полюсів суттєво полегшувалося б у разі встановлення нею 

геополітичного та геоекономічного контролю над Україною. Для керівництва 

РФ успішна політика в царині залучення України до «євразійських» 

інтеграційних структур мала поєднуватися з реалізацією європейського 

вектора російської геостратегії. Ще наприкінці ХХ ст. З. Бжезінський 

визначив специфічний вплив українського фактора на європейські 

перспективи РФ: «Росія не може бути в Європі без України, що також 

входить до складу Європи, у той час як Україна може бути в Європі без Росії, 

що входить до складу Європи» [44, с. 147]. Згодом він стверджував, що 

«вступ України до Європи в тривалішій перспективі сприятиме більш 

масштабним та задовільним відносинам між Європою і Росією» [45, с. 74]. 
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Найімовірніше, що З. Бжезінський виходив з прогнозів щодо подальшого 

розвитку в Росії демократичних реформ та її співробітництва з 

європейськими та євроатлантичними структурами. Вже на початку другого 

десятиліття ХХІ ст. залучення України до проекту «Великої Європи» (у 

російській інтерпретації) означало би, по суті, її інтегрування до 

«євразійських» геоекономічних (а на перспективу і геополітичних) структур 

під егідою РФ, передусім до МС (ЄАЕС на той час був ще потенційним 

проектом). 

Аналіз доступних джерел дає підстави припустити, що в геостратегії 

російського керівництва щодо України не було одного детально 

розробленого плану, вірогідно, існувало декілька стратегічних варіантів, що 

визначали реалізацію певних напрямів геополітики із застосуванням 

відповідних засобів. На думку дисертанта, російська геостратегія щодо 

України загалом передбачала три імовірні варіанти: «1) “Україна-Малоросія” 

– збереження формально суверенної Української держави, що насправді буде 

політично та економічно залежним від РФ сателітом; 2) “Буферна Україна” – 

підтримка в Україні лояльного щодо РФ політичного режиму; посилення 

російського економічного впливу; з геополітичного погляду перетворення 

України на залежний від Росії “буфер” між нею та Заходом (ЄС/НАТО); 

3) “Розділена Україна” – здійснення геополітичної деструкції (фактично 

розчленування) України на окремі частини із різним ступенем залежності від 

РФ» [142, с. 156]. 

У західному ліберальному світі перший варіант («Україна-Малоросія») 

сприймався би як ледь прихована імперська експансія Росії, а в 1990-х та на 

початку 2000-х рр. російська влада в своїй геополітиці враховувала ставлення 

Заходу. Крім того, швидка та «безболісна» реалізація цього сценарію ставала 

все менш імовірною з погляду зростання в українському політикумі ролі 

національно-патріотичних сил. Можна було допустити вірогідність 

повернення російського керівництва до такого варіанту лише в разі реалізації 
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як мінімум трьох головних передумов: 1) дуже успішного просування 

політичного, економічного та культурного впливу Росії на терени України за 

умов незацікавленості Заходу в утриманні останньої в своїй орбіті; 

2) переважання компрадорських проросійських угруповань у бізнесі та 

політикумі України при роздрібненості та суттєвому послабленні націонал-

патріотичних сил; 3) за особливо сприятливої для РФ геополітичної 

обстановки у світі та Європі, коли Захід фактично поступився би на її 

користь Україною. Такі обставини гіпотетично могли б скластися за часів 

режиму В. Януковича. 

На підставі вивчення документальних джерел та інформаційних даних 

дисертант дійшов висновку, що реалізація українського вектора геостратегії 

РФ здійснювалася головним чином відповідно до варіанту «Буферна 

Україна» із запропонованого вище переліку. З метою посилення свого 

геоекономічного впливу РФ намагалася залучити Україну до пострадянських 

інтеграційних структур. Навіть при відмові від участі в ініційованих Росією 

інтеграційних утвореннях Україна, теоретично, могла залишатися 

нейтральною «буферною» країною [177, с. 194]. На думку дисертанта, «у 

2005-2009 рр. саме такий статус України був “найменшим лихом” для 

Кремля, котрий всіляко намагався зашкодити реалізації євроатлантичних 

інтенцій української “помаранчевої” влади» [142, с. 157]. 

Конкретні заходи російської геополітики, імовірно, передбачали: 

встановлення та підтримку лояльної до РФ політичної влади; залучення 

України до підконтрольних Росії інтеграційних структур; підпорядкування 

стратегічних галузей української економіки російським суб’єктам; 

забезпечення нейтралітету (чи позаблоковості) України на міжнародній арені 

тощо [177, с. 195]. При реалізації своєї неоімперської геостратегії щодо 

України російська влада застосовувала засоби «м’якої сили», намагаючись 

створити в сприйнятті більшості українського населення максимально 

позитивного іміджу сучасної Росії. Українську правлячу еліту 
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(«клікократію») влада Росії приваблювала перспективами збереження 

кланово-олігархічного режиму в країні. В економічній площині 

перебільшувалися вигоди для України (особливо її влади) від реалізації 

спільних з РФ інтеграційних проектів. Як фундаментальні засади інтеграції 

пропагувалися також спільні для пострадянських країн моральні, духовні та 

культурні цінності, наприклад приналежність України до однієї цивілізації з 

Росією та Білоруссю [285, с. 192]. У принципі, вірогідним було також 

втілення небезпечного для України геополітичного сценарію «федералізації 

чи навіть конфедералізації держави» [121, с. 157]. 

Дисертант припускає, що «третій варіант (“Розділена Україна”) 

залишався для російської геостратегії як резервний» [142, с. 157]. При цьому 

плани деструкції Української держави, імовірно, готувалися досить давно, і 

для їхньої реалізації в південних та східних регіонах України ззовні 

створювалися відповідні базові передумови (політичні, економічні, 

культурно-інформаційні). Вірогідно, заздалегідь запланована анексія Росією 

Кримського півострова могла бути або самодостатнім геополітичним 

проектом, або передбачалася в рамках формування так званої «Новоросії». 

На думку В. Головченка та М. Дорошка, сценарій воєнної агресії передбачав 

на першому етапі захоплення Криму, на другому – Сходу та Півдня України, 

а на третьому – навіть Києва [121, с. 158]. 

Як показано в підрозділі 2.1. дисертації, ще в 1990-х рр. в Росії 

відбувалося відродження імперської ідеології, з позицій якої незалежна Україна 

виглядала як геополітичний «нонсенс». Тому серед населення Росії (а також 

України) пропагувалися стереотипи щодо неповноцінності Української 

держави, створеної прозахідними націоналістами. У свідомості населення 

РФ, серед російського політикуму укорінювалося розуміння України як 

«Малоросії» (частини Росії), котра лише завдяки зусиллям Заходу 

перетворилася на суверенну державу. Таким чином, латентна інформаційно-
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психологічна війна проти України велася ще в 90-х рр. ХХ ст., просто тоді 

вона характеризувалася невисокою інтенсивністю. 

У розробках радикальних неоєвразійців незалежна Україна становила 

небезпеку для формування «Євразійської» імперії. За твердженням О. Дугіна: 

«…факт існування “суверенної України” є на геополітичному рівні 

оголошенням Росії геополітичної війни (а це справа не стільки України, 

скільки атлантизму)» [242, с. 379]. Він же ще в 1999 р. пропонував 

деструкцію Української держави на так звані «самоуправні регіони» [242, 

с. 379], внаслідок чого не лише східні, південні (разом з Кримом), а й 

центральні регіони мали фактично потрапити до сфери впливу РФ. 

За суто теоретичним припущенням дисертанта, РФ на початку 1990-

х рр., у принципі, мала змогу здійснити «аншлюс» Криму. За умов слабкості 

тодішньої України російська експансія могла спиратися на відчутне 

переважання серед населення радянської свідомості та проросійське 

керівництво Кримської області (згодом автономії). До того ж Б. Єльцин на 

його оточення змушені були під час своєї боротьби з опозиційно 

налаштованою парламентською більшістю (яка в жовтні 1993 р. закінчилася 

перемогою президента) враховувати позицію західних держав, котрі, звісно, 

негативно відреагували б на акт агресії проти України. У 1990-х рр. 

керівництво РФ не відчувало потреби в конфронтації з українським, оскільки 

з ним можна було досягнути компромісних рішень (та неформальних 

домовленостей) з багатьох проблемних питань. 

Регіональна еліта Криму (переважно проросійська) проводила 

політичну лінію щодо здобуття так званої «державної самостійності», хоча і в 

складі України. У законодавчому полі (Конституції Республіки Крим) та 

практичній політиці робилися спроби закріпити за Кримом статус фактичної 

державності при формальному підпорядкуванні Україні. У відповідь на 

неконституційні дії кримських органів влади Верховна Рада України 

17 березня 1995 р. ухвалила Закон «Про скасування Конституції і деяких 
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законів Автономної Республіки Крим» [558]. Протягом другої половини 

1990-х рр. нормативно-правові акти в АР Крим були приведені у 

відповідність з Конституцією України, найбільш одіозних проросійських 

політиків змусили покинути територію автономії. У Росії численні політичні 

сили (як «ліві», так і «праві») продовжували підтримувати проросійські сили 

та підживлювати сепаратистські настрої на Кримському півострові. В 

інформаційному просторі Криму домінували російські ЗМІ, більшість 

населення не ідентифікувала себе з Українською державою. У Криму активно 

функціонували численні осередки впливу РФ – місцеві політичні партії та 

громадські організації, особливо висока концентрація яких спостерігалася в 

Севастополі. Фактично Крим залишився головним ареалом геополітичного 

впливу РФ. На Сході та Півдні України також знаходилися ареали 

російського впливу, але не такого інтенсивного. 

У Севастополі розміщувалася головна база Чорноморського військово-

морського флоту Російської імперії, а згодом – Радянського Союзу. На 

початку 1990-х рр., після розпаду СРСР, існувала проблема щодо розподілу 

Чорноморського флоту між Росією та Україною. Лише 9 червня 1995 р. між 

сторонами було підписано Угоду, за якою 81,7% корабельного складу 

Чорноморського флоту відійшло Росії, в 18,3% – Україні [671]. В Угоді 

також містилося положення щодо розташування в м. Севастополь основної 

бази Чорноморського флоту РФ та його штабу [671]. Але не знайшла 

вирішення проблема юридичного статусу перебування Чорноморського 

флоту РФ в приналежному до України Севастополі. 

У 1990-х рр. в Україні не були чітко визначені головні пріоритетні цілі 

та напрями зовнішньої політики. Серед української правлячої політичної 

еліти переважала прихильність до ідеї «багатовекторності» в 

зовнішньополітичній стратегії, що проявлялося в прагненні України до 

стратегічної співпраці з цілою низкою важливих для неї країн. Проте в 

практичній площині багатовекторна політика часто виявлялася, по суті, 
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«флюгерністю» – несамостійністю, кон’юнктурною залежністю від впливу 

провідних зовнішніх геополітичних акторів. Давалася взнаки відсутність 

обґрунтованої, дієвої стратегії України на світовому та регіональному рівнях. 

У спадщину від військової системи СРСР на теренах України 

залишилася ядерна зброя (фактично третій у світі арсенал). Економічно 

ослаблена держава не володіла достатнім ресурсним потенціалом для 

надійного утримання ядерного озброєння. На початку 1990-х рр. для 

української правлячої еліти забезпечення обороноздатності держави та 

захист її національної безпеки не були головними пріоритетами. Водночас на 

Україну здійснювався тиск з боку РФ та США, котрі вимагали від неї 

проведення ядерного роззброєння, гарантуючи натомість її безпеку та 

територіальну цілісність. У Будапештському меморандумі від 5 грудня 

1994 р. США, Росія та Велика Британія, заявили про те, що за умов ядерного 

роззброєння України (її приєднання до Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї) підтверджують зобов’язання «поважати незалежність, 

суверенітет та існуючи кордони України», «утримуватися від загрози силою 

чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної 

незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде 

використовуватися проти України, крім цілей самооборони…» [429]. 

Виведення з території країни ядерного озброєння (176 балістичних ракет) 

закінчилося в 1996 р. Обіцяна фінансова і технічна допомога з боку «гарантів 

безпеки» України виявилася в кінцевому підсумку недостатньою. Взагалі 

історія ядерного роззброєння виглядає поразкою геополітичної стратегії 

молодої незалежної держави. Крім зовнішнього впливу з боку головних 

ядерних держав, провідним фактором виступила відсутність в України 

достатніх фінансових та матеріально-технічних можливостей для утримання 

в бойовій готовності такого потужного ядерного потенціалу. 

Укладання «Великого договору» між Україною та Росією затягнулося 

через тривалий переговорний процес. Нарешті 31 травня 1997 р. Л. Кучмою 
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та Б. Єльциним було підписано Договір про дружбу, співробітництво і 

партнерство між Україною і РФ, у ст. 1 якого проголошувалося, що вони як 

«дружні, рівноправні та суверенні держави засновують свої відносини на 

взаємній повазі та довірі, стратегічному партнерстві та 

співробітництві» [208], а в ст. 2 – «поважають територіальну цілісність одна 

одної й підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів» [208]. 

Був досягнутий компроміс щодо оренди Росією бази Чорноморського флоту 

в Севастополі терміном на 20 років. Значним прорахунком української влади 

та дипломатії вважається те, що в 1997 р. не були вирішені питання 

розмежування між Росією та Україною акваторії Азовського моря та 

проведення лінії державного кордону в Керченській протоці. 

Україна була однією із засновниць СНД, проте характерно, що, не 

ратифікувавши Статут СНД, вона залишалася так званою «країною-

учасницею» і брала участь у переважно економічних проектах (з невисокою 

результативністю). СНД як організація, що переважно виконувала функції 

мирного роз’єднання політичних та економічних систем пострадянських 

держав, не могла забезпечити повноцінну реалізацію національних 

геополітичних та геоекономічних інтересів України. Практичне втілення 

режимів вільної торгівлі у двосторонніх відносинах не задовольняло потреби 

нашої держави. Найбільший інтерес для України становило створення в 

рамках СНД повноцінної ЗВТ. Але в кінцевому підсумку користь для нашої 

країни від участі в ЗВТ, що стала діяти в 2012 р., виявилася невеликою. 

Починаючи з 2014 р. Україна різко скоротила свою діяльність в інститутах 

СНД і в серпні 2018 р. закрила своє представництво при статутних органах 

Співдружності. 

На початку своєї незалежності, ще в 1990-х рр., Україна намагалася 

отримати суттєві економічні вигоди від співпраці з Євросоюзом. Угода про 

партнерство та співробітництво між ЄС та Україною була укладена в 1994 р., 

але ратифікована вона була Євросоюзом аж у 1998 р. Наприкінці 1990-х рр. 
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вища влада України (президент Л. Кучма та Верховна Рада) офіційно обрала 

головним вектором зовнішньої політики «європейський» («західний»). 

Україна проголосила свою стратегію, націлену на активізацію співпраці з ЄС 

та НАТО з перспективою подальшої інтеграції до цих організацій. Проте 

реалізація Україною «західного вектора», націленого на інтеграцію до 

європейських та євроатлантичних структур, йшла повільно, часто суто 

декларативно, із погано визначеними перспективами [172, с. 47], і тому в 

цілому не викликала різкої негативної реакції з боку керівництва РФ. 

Українська влада продовжувала реалізовувати свою де-факто двовекторну 

геостратегію, сенсом якої, за оцінкою В. Головченка, «залишалося 

еквілібристичне маневрування ніж Росією й Заходом, підтримка відносної 

рівновіддаленості від цих “полюсів сили”» [120, с. 26]. При цьому у 

взаємовідносинах України з РФ періодично виникали численні проблеми, у 

більшості випадків пов’язані з проявами імперської геополітики Росії щодо 

Української держави. 

Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні 

Азовського моря і Керченської протоки від 24 грудня 2003 р. визначав, що 

вони «історично є внутрішніми водами» обох держав [221], і це залишило 

цілу низку проблем на майбутнє. Довготривалі переговори щодо проведення 

державного кордону в акваторії Азовського моря так і не призвели до 

позитивних результатів. Найвірогідніше, що така геополітична ситуація була 

і є вигідною для РФ. 

Показовим для російсько-українських відносин був епізод восени 

2003 р. В останні десятиліття приналежна Україні коса Тузла в Керченській 

протоці під дією природних процесів перетворилася на острів. Восени 2003 р. 

Росія розпочала будівництво дамби у протоці поблизу о-ва Тузла, що 

викликало розмивання острова – фізичне щезнення його частини. Хоча 

російська сторона пояснювала свої дії прагненням укріпити береги 

Таманського п-ова, вона нанесла шкоду українській стороні. Будівництво 
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було зупинене лише після вирішення питання на вищому рівні – під час 

зустрічі президентів Л. Кучми та В. Путіна. Найвірогідніше, що ця операція 

була, по суті, геополітичною провокацією, випробовуванням дієздатності 

української влади, її готовності відстоювати національні інтереси збройною 

силою. При цьому вища влада РФ продемонструвала не лише свою 

готовність застосовувати «жорсткі» засоби навіть проти «стратегічного 

партнера», а й здатність швидко та ефективно вирішувати міжнародні 

проблеми (самою ж нею створені). 

Численні факти свідчать про те, що геоекономічний напрям був 

провідним у геостратегії РФ щодо України. Саме шляхом залучення України 

до патронованих Росією геоекономічних проектів, остання, найімовірніше, 

прагнула досягнути своїх геостратегічних цілей щодо встановлення 

контролю над Українською державою. Тому російська влада протягом 

тривалого періоду проводила у своїй політиці лінію щодо заохочення 

олігархічної верхівки України та спорідненого з нею політичного 

керівництва держави приєднатися до проросійських інтеграційних структур. 

В ЄврАзЕС Україна мала лише статус спостерігача. У рамках ЄЕП, про 

утворення якого в 2003 р. номінально проголосили глави чотирьох країн 

(Росії, України, Казахстану та Білорусі), наша країна наполягала для себе 

лише на форматі ЗВТ. Проте решта країн-партнерів прагнули до утворення в 

рамках ЄЕП митного та валютного союзу, а це суперечило євроінтеграційним 

планам України. Після «помаранчевої революції» 2004 р. та приходу до 

влади В. Ющенка процес участі в створенні геоекономічної структури ЄЕП 

було загальмовано, хоч Україна і надалі виступала за розвиток різнобічного 

співробітництва з членами ЄЕП у форматі «ЗВТ без обмежень та вилучень». 

Нове керівництво України в 2005 р. проголосило безумовними пріоритетами 

зовнішньої політики держави інтеграцію до ЄС та НАТО. Після історичного 

розширення Євросоюзу та НАТО в 2004 р. З. Бжезінський прогнозував, що 

подальше приєднання до цих структур України (а також Туреччини та країн 
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Кавказького регіону) уможливить конструктивне залучення до них Росії, і 

для неї «імперська альтернатива буде закрита» [45, с. 71]. 

На регіональному рівні Україна намагалася використати своє унікальне 

географічне положення, беручи активну участь у реалізації проектів 

євразійських транспортних коридорів, зокрема для транспортування до 

Європи каспійської нафти. ГУУАМ, а після вибуття Узбекистану – ГУАМ, 

було передбачено трансформувати в Організацію за демократію та 

економічний розвиток (ОДЕР–ГУАМ). Але подальший розвиток ГУАМ 

загальмувався через численні внутрішньо- та зовнішньополітичні проблеми 

країн-учасниць. Влада РФ вважала ГУАМ однозначно прозахідною й 

антиросійською організацією, тому проводила геополітику щодо її 

послаблення та дезінтеграції. У 2005 р. президенти України та Грузії 

В. Ющенко і М. Саакашвілі виступили з проектом створення Співдружності 

демократичного вибору – Спільноти демократій Балто-Чорноморсько-

Каспійського регіону. Проте в наступні роки інтеграційне об’єднання так і не 

було сформовано, далі задекларованих намірів справа не пішла, і також 

значною мірою через геополітику Росії. О. Дугін розцінював створення таких 

об’єднань як встановлення нового «санітарного кордону» між Росією та 

Європою, що «конструюється за кресленнями класичних таласократичних 

геополітиків» [241, с. 385]. 

Особливу тривогу російської влади викликала активізація 

співробітництва України з НАТО в період після «помаранчевої революції». 

Політична верхівка України на чолі з президентом В. Ющенком не лише 

поглибила співпрацю з НАТО, а й оголосила про наміри приєднатися до 

Альянсу. Росія розцінила такі кроки як загрозу своїм стратегічним інтересам 

взагалі і в Чорноморському басейні зокрема. Влада РФ всіляко стимулювала 

антинатовські виступи проросійських політичних сил на Півдні та Сході 

України, особливо в Криму, найбільш активні в Севастополі. За умов 

військово-політичної слабкості України Чорноморський флот РФ був дуже 
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вагомим інструментом впливу останньої на геополітичну ситуацію в нашій 

державі, передусім у Криму. У південних та східних регіонах України влада 

РФ через підконтрольні їй організації де-факто надавала потужну підтримку 

Партії регіонів та Компартії України, які виступали за активізацію співпраці з 

Росією та проти інтеграції до Північноатлантичного альянсу. Серед 

населення намагалися поширювати антинатовські «фобії». 

Економічна слабкість України, відсутність повноцінних реформ на 

фоні зростання доходів Росії від експорту газу та нафти посилювали 

залежність нашої країни від колишнього імперського «центру». Таким 

чином, відродженню імперських стосунків потенційно могла сприяти 

ситуація відносин «між сильним центром і погано забезпеченими 

периферіями» [445, с. 121]. В Україні ще не сформувалася повноцінна 

національна політична еліта, яка «виражала б інтереси переважної частини 

населення і спроможна була проводити самостійну зовнішню і внутрішню 

політику, націлену на повноцінний захист національних інтересів» [129, 

с. 104]. Ця проблема залишається для України актуальною і нині. 

Розробки українськими вченими та політиками національно-державної 

ідеології призвели до численних дискусій та неоднозначних результатів. За 

часів президентства В. Ющенка загострилася проблема «війн пам’яті». 

Спостерігалися різкі відмінності у переважаючих історико-геополітичних 

наративах між західними регіонами України з одного боку, і східними та 

південними – з другого. Крайнощі двох різко протилежних дискурсів 

(націоналістичного та проросійського, по суті, пострадянського) 

підживлювали розвиток вкрай небезпечних процесів неформального 

геополітичного розмежування України. 

Дисертант висловлює припущення, що «після встановлення в Україні в 

2010 р. режиму В. Януковича в російській геостратегії, імовірно, 

актуалізувався сценарій перетворення України на де-факто проросійський 

“буфер”» [142, c. 157]. Нове політичне керівництво України фактично 
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повернулося до двовекторної геостратегії. З одного боку (хоча б 

декларативно), зберігався євроінтеграційний курс, а з другого – значно 

поглибилося стратегічне співробітництво з РФ. Такий геостратегічний курс 

України на «подвійну асиметричну інтеграцію» [512] фактично означав її 

підпорядковане становище у відносинах як з ЄС, так і з Росією. Україна 

могла стати «напівпериферією» ЄС, що мало би для неї неоднозначні 

наслідки з економічної точки зору. Але на перспективу європейський курс 

означав перехід економічного розвитку країни, а разом з тим і політичного, 

на більш високий якісний рівень. Натомість перетворення на економічного та 

політичного сателіта Росії посилювало небезпеку послаблення державного 

суверенітету України. 

Значним досягненням російської геостратегії стало укладання 

В. Януковичем та Д. Медвєдєвим 21 квітня 2010 р. так званої «Харківської 

угоди», згідно з якою продовжувалося перебування Чорноморського флоту 

РФ у Севастополі після 2017 р. ще на 25 років (до 2042 р.) з можливістю 

автоматичної пролонгації на наступні п’ятирічні періоди [670]. Ст. 2 Угоди з 

положеннями щодо знижки на імпортований з Росії природний газ [670] не 

містила чіткої формули щодо її розрахунку, тому влада РФ отримувала 

практичну можливість визначати цю знижку на свій власний розсуд і навіть 

скасувати її. 

База Чорноморського флоту РФ у Севастополі, крім її надзвичайно 

важливого стратегічного значення, була ще й осередком політичного впливу 

на населення міста та Криму взагалі. У період «перезавантаження» відносин 

між США та РФ остання отримала досить сприятливі можливості для 

активізації своєї експансіоністської геостратегії на пострадянському 

просторі. У зовнішній політиці Росії відображалося, за оцінкою М. Дорошка, 

«кредо голови уряду РФ В. Путіна – відродження «великої Росії» – 

спадкоємиці традицій царської та радянської імперій» [232, с. 101]. У той 

період керівництво Росії, найвірогідніше, вважало за можливе забезпечення 
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контролю над Україною через комплекс політичних, економічних та 

культурно-інформаційних засобів. 

Проголошення Україною в 2010 р. свого позаблокового статусу 

формально не припинило співпраці з НАТО, але призвело до фактичного 

згортання проектів її євроатлантичної інтеграції. Загалом, з 

песимістичного погляду Г. Перепелиці, набула розвитку тенденція «втрати 

зовнішньополітичної суб’єктності України в українсько-російських 

відносинах» [512]. А за кілька років по тому, у поєднанні із катастрофічним 

послабленням військового потенціалу України, така «модель зовнішньої 

політики на засадах нейтралітету й неприєднання стала згубною для нашої 

держави» [120, с. 27]. 

Враховуючи те, що російська геополітика відповідає інтересам тісно 

пов’язаних з верховним ЦУР найпотужніших корпорацій, показово, що 

мали місце спроби «Газпрому» встановити контроль (хоча б 

опосередкований) над газотранспортною системою України [144, с. 124]. 

Великий російський бізнес був заінтересований у встановленні контролю 

передусім над українською енергосистемою. Російські бізнес-структури 

також прагнули оволодіти стратегічно важливими підприємствами 

української індустрії, наприклад, різноманітного машинобудування 

(авіакосмічного, транспортного, військового та ін.). Російські банки 

(«Промінвестбанк», «Сбєрбанк», «Альфа-Банк», «ВТБ Банк» та ін.) створили 

досить розгалужені мережі на теренах України. Таким чином, економічна 

безпека України перебувала під безпосередньою загрозою з боку РФ. Щодо 

України здійснювалася та сама «повзуча реімперіялізація», небезпека якої 

свого часу прогнозувалася О. Мотилем [445, с. 138-139]. 

Геоекономічна складова стратегії Росії щодо України передбачала 

вступ останньої до ЄЕП, а згодом до МС. Найпотужнішим інструментом 

розбудови геоекономічної структури Євразійської неоімперії був саме МС, 

котрий розпочав своє функціонування в 2010 р. До нього тоді входили Росія, 



293 

Білорусь та Казахстан. Починаючи з 2012 р. став діяти ЄЕП у тому ж 

форматі. У період президентства В. Януковича російське керівництво 

неодноразово вдавалося щодо України до економічного тиску та шантажу, 

намагаючись залучити її до МС. Водночас російське керівництво 

приваблювало Україну великими економічними вигодами – щорічними 

прибутками до 9 млрд $ лише за рахунок пільгової ціни на газ. 

У політиці Росії в рамках СНД щодо України на концептуальному рівні в 

2013 р. було зазначено: «вибудовувати відносини з Україною як 

пріоритетним партнером у СНД, сприяти її підключенню до поглиблених 

інтеграційних процесів» [340]. Стосовно України С. Тихоновим у 2013 р. 

прогнозувалися такі два варіанти її майбутнього: «перший – за умов 

створення ЗВТ між Україною та ЄС на неї очікуватиме стагнація ключових 

галузей економіки, внаслідок чого країна може навіть розколотися на дві 

держави; другий – українська політична еліта поверне на «Схід», і в 2017-

2018 рр. Україна приєднається до МС, а її вступ до ЄАС відбудеться в 2019-

2020 рр.» [652]. 

Приєднання України до складу МС додало би йому вигідно 

розташовану досить велику країну зі значним населення і досі потужним 

економічним потенціалом. До того ж це засвідчило би успішність 

цивілізаційного (і водночас геополітичного та геоекономічного) проекту 

«возз’єднання» східнослов’янських країн та народів під егідою Росії. Її 

керівництво, залучаючи Україною до своїх інтеграційних проектів, 

проводило так лінію, що виглядала як «політичний тиск при дефіциті 

практичних стимулів» [713, с. 34]. Загалом, за оцінкою І. Дудко, «мотивовані 

ідеєю геополітичного центризму Росії» інтеграційні проекти не могли 

сприяти економічній незалежності України [246, с. 454]. 

У разі успіху такої російської геоекономічної стратегії Україна, попри 

тимчасові вигоди для окремих галузей її економіки, фактично втратила би 

перспективи повноцінної інтеграції з Євросоюзом. Хоча в неї залишалися б 
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доволі широкі можливості для економічного співробітництва з ЄС, 

наприклад, у рамках Східного партнерства. Отже, за російським 

геостратегічним сценарієм, Україна мала не дуже привабливу перспективу, – 

перетворитися на «напівпериферію» в неоімперській геополітичній системі, 

що створювалася Росією на пострадянському просторі. Загалом, за оцінкою 

Л. Чекаленко, політика РФ щодо України протягом 2009-2013 рр. мала на 

меті підготовку «плацдарму» для її повного підпорядкування або навіть 

«поглинання України Росією» [699, с. 20]. 

Керівництво України протягом тривалого часу здійснювало тактичні 

кроки щодо маневрування між РФ та ЄС. Багато-які з вітчизняних бізнес-

угруповань були заінтересовані в співпраці саме із ЄС, воліла встановлення в 

країні «цивілізованих» ринкових умов, прозорих європейських «правил гри» 

на економічній арені. Корумпований режим В. Януковича викликав дедалі 

більше невдоволення серед українського бізнесу та великої частини 

суспільства. У такій ситуації геополітичний тиск з боку РФ призводив до 

протилежного ефекту – викликав у свідомості значної частини українського 

населення «прискорення геополітичного “дрейфу” на Захід» [176, с. 26]. 

Попри тиск з боку РФ, Україна зрештою відмовилася від приєднання до МС. 

Водночас потужний вплив Росії на стратегічні галузі українського 

господарства становив низку загроз для держаної безпеки України. 

Геополітичне балансування кланово-олігархічного режиму 

В. Януковича між РФ та ЄС (і Заходом взагалі) дійшло до критичної межі в 

2013 р. За експертними оцінками, у кінцевому результаті саме політичний 

тиск з боку влади РФ на вище керівництво України змусив останнє 

утриматися (формально тимчасово) від укладання Угоди про Асоціацію з 

Євросоюзом у листопаді 2013 р., що послугувало каталізатором подальшої 

дестабілізації політичної ситуації в Україні взимку 2013-2014 рр. 

Ще з часів Російської імперії, а потім СРСР, внаслідок довготривалого 

змішування населення «центру» та «периферії», на Півдні та Сході України 
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етнічний склад населення став досить строкатим. Під впливом російської 

імперської пропаганди значна частина російського та російськомовного 

населення південних та східних регіонів перетворилася, за визначенням 

О. Мотиля, на «агентів імперії» [445, с. 123]. У незалежній Україні аж до 

зміни влади в лютому 2014 р. активно функціонували мережі підконтрольних 

владі РФ структур «Руського світу», формуючи проросійську ідентичність 

частини населення. 

Для реалізації імперської геополітики в Україні влада Росії 

використовувала формально незалежні від неї структури РПЦ. Керівництво 

РПЦ на чолі з патріархом Кирилом, підтримуючи концепцію «Руського 

світу», сприяло просуванню відповідного геополітичного проекту на теренах 

України. Для поширення ідей «Руського світу» слугували розгалужені 

мережі церковних установ Української православної церкви Московського 

патріархату (УПЦ МП). Під прикриттям окремих ієрархів та священиків 

УПЦ МП найбільш активна пропагандистська робота проводилася в 

південних та східних регіонах України. Керівництво Української 

православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) різко критично 

сприймало таку політику РПЦ, звинувачуючи патріарха Кирила в просуванні 

на терени України російських імперських ідей [507]. 

РФ проголошувала себе захисником прав етнічних руських та 

російськомовних [147, c. 100], неодноразово оголошувалися вимоги щодо 

надання російській мові статусу другої офіційної в Україні, безперешкодного 

задоволення потреб російськомовного населення у культурній продукції та 

інформації російською мовою тощо. Ще в 1990-х рр. з метою покращення 

демографічної ситуації, розв’язання своїх нагальних соціально-економічних 

проблем, зокрема забезпечення трудовими ресурсами Півночі, Сибіру та 

Далекого Сходу, російська влада запрошувала українських громадян 

мігрувати до РФ, зокрема приваблюючи наданням громадянства за 

спрощеною схемою. 
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Таким чином, геостратегія Росії щодо України в історичному контексті 

традиційно вирізнялася експансіонізмом. У добу незалежності на теренах 

України відбувалася конкуренція геополітичних проектів, з одного боку, 

Заходу та українських національно-державницьких сил, а з другого – Росії та 

проросійських сил. На початку 2000-х рр. (аж до зміни влади в Україні в 

лютому 2014 р.) російська геостратегія була спрямована на встановлення 

латентного політичного, економічного та культурно-інформаційного 

контролю над Україною. Головними цілями були: перетворення України на 

політично підконтрольну позаблокову «буферну» країну; залучення нашої 

країни до євразійських інтеграційних структур під егідою РФ; 

геоекономічний контроль над провідними галузями господарства, зокрема, 

над транснаціональними транспортними комунікаціями; максимальне 

поширення на теренах України «Руського світу»; збереження бази 

Чорноморського флоту РФ у Севастополі. 

Результати реалізації українського вектора російської геостратегії 

протягом періоду 1992-2013 рр. виявилися неоднозначними. Геоекономічна 

стратегія Росії щодо залучення України до інтеграційних об’єднань під своєю 

егідою виявилася неефективною. Інформаційна геополітика РФ стосовно 

України та застосування інструментарію «м’якої сили» загалом мали 

обмежений успіх. Водночас Росія досягла тимчасової «нейтралізації» 

України, перетворивши її на фактичний «буфер» між собою та Заходом. РФ 

спромоглася створити на Сході та Півдні України, особливо в Криму, ареали 

свого геополітичного впливу, що становило загрозу для територіальної 

цілісності держави. Для просування своїх інтересів Росія використовувала 

регіональні еліти і пов’язані з ними олігархічні угруповання, що походили 

переважно зі Сходу України і були представлені Партією регіонів [130, 

с. 108]. Для російського керівництва такий спосіб непрямого управління 

Україною, імовірно, уявлявся найбільш зручним. Проте воно переоцінювало 

міцність влади В. Януковича з його клікою та їхній суспільний авторитет в 
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Україні. Загалом політику РФ щодо України у передкризовий період 

російські експерти оцінюють як провальну [663]. Гостра суспільно-політична 

криза, що розпочалася в нашій країні наприкінці 2013 р., значною мірою була 

зумовлена втіленням Росією українського вектора своєї неоімперської 

геостратегії.  

Під час політичного конфлікту в Україні взимку 2013-2014 рр. 

керівництво РФ надавало різнобічну підтримку режиму В. Януковича. 

Протягом багатьох років незалежності України її зовнішня політика мала 

загалом безсистемний, досить аморфний характер, декларативно 

проголошувані напрями часто не були підкріплені конкретними 

зовнішньополітичними діями. Україна поступово втрачала свою 

обороноздатність. Чисельний склад Збройних сил скорочувався, їхнє 

матеріальне забезпечення погіршувалося, на озброєнні перебувала переважно 

застаріла техніка (часів СРСР). Україна фактично не була готова до воєнних 

дій для оборони від зовнішніх ворогів. Особливо катастрофічна для держави 

стагнація Збройних сил, Служби безпеки, МВС та інших силових структур 

відбувалася в часи режиму В. Януковича. Численні факти свідчать про 

насиченість тодішніх українських силових органів російською агентурою. Як 

наслідок, нова влада України виявилася в 2014 р. погано підготовленою для 

протидії «гібридній» зовнішній агресії та організованому ззовні сепаратизму 

в окремих регіонах країни. 

Попри алармістські прогнози цілої низки вчених та реалістично 

налаштованих політиків, загалом серед політикуму та науковців загрози з 

боку Росії недооцінювалися. Вважалося, що «Росія президента В. Путіна 

відстоюватиме свої інтереси, хоча й не доводячи відносини до відкритої 

конфронтації» [250, с. 34]. Не були враховані геополітичні амбіції російської 

правлячої еліти, її впевненість у своїх силах. Крім того, російська влада, 

найімовірніше, спиралася на досвід успішної для неї воєнної кампанії проти 
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Грузії в серпні 2008 р., негативна реакція на яку західних держав була досить 

слабкою. 

Протягом зими 2013-2014 рр. російське керівництво надавало режиму 

В. Януковича вагому політичну та економічну підтримку. За оцінками 

російських експертів, «силова зміна влади в Україні в лютому 2014 р. стала 

серйозним ударом по стратегії В. Путіна» [230]. Водночас влада РФ, 

вірогідно, сподівалася скористатися з нестабільної геополітичної ситуації та 

дезорганізації владних інститутів в Україні задля реалізації цілей імперської 

експансії. Згідно з висновками російських аналітиків, для РФ «ескалація 

ставок навколо України та приєднання Криму стали багато в чому 

вимушеними заходами, щоб уникнути поглиблення кризи легітимності», а 

також «перекласти на Захід відповідальність за економічну стагнацію» [432, 

с. 13-14]. Саме на Захід влада РФ також поклала основну провину за так 

звану «українську кризу»: «підтримка США та ЄС антиконституційного 

державного перевороту в Україні призвела до глибокого розколу в 

українському суспільстві та виникнення збройного конфлікту» [628]. 

Численні факти свідчать про те, що фундамент для здійснення 

російської експансії справді готувався, особливо ґрунтовно в Криму, на 

Півдні та Сході України. Для цього застосовувалися, зокрема, засоби 

інформаційної геополітики. На теренах України безперешкодно проводилася 

активна пропаганда російських ЗМІ, орієнтована передусім на етнічних 

руських та російськомовних громадян України. У Криму та на Донбасі 

відбувалося штучне роздмухування міжетнічних суперечностей. 

Здійснювалася зовнішня підтримка сепаратистських партій та громадських 

організацій. Це свідчить про довготривалу підготовку бази для майбутньої 

воєнної інтервенції, про що були численні попередження українських і 

західних аналітиків та вчених, зокрема британського політолога 

Р. Еллісона [747]. 
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За припущенням дисертанта, геополітичний проект «Крим» протягом 

тривалого часу зберігався як резервний на випадок різкого загострення 

відносин з Україною. Після зміни влади в Україні в лютому 2014 р. війська 

РФ здійснили неформальну експансію на територію АР Крим та встановили 

контроль над ключовими об’єктами на території півострова. Отже, була 

проведена латентна окупація частини державної території України 

російськими збройними силами. Нове керівництво України фактично 

виявило свою тимчасову безпорадність та бездіяльність стосовно агресивних 

дій РФ. Пропаганда ідей «Руського світу» справді мала певний успіх серед 

населення Криму та Сходу України. Насаджування в Криму за допомогою 

ЗМІ та мереж російських організацій ідей історичної спільності, захисту 

російської мови та культури (разом з обіцянками економічних вигод) 

створило своєрідне ідеологічне підґрунтя для забезпечення потрібного владі 

РФ результату «волевиявлення» населення під час референдуму, проведеного 

16 березня 2014 р. під контролем російських військових («зелених 

чоловічків») та місцевих сепаратистів. 

Численні факти свідчать про дуже активну інформаційну геополітику, 

що проводилася владою РФ напередодні та під час окупації Криму. Так, за 

оприлюдненими в грудні 2017 р. в газеті «The Washington Post» матеріалами, 

Росією наприкінці лютого 2014 р. через соціальні мережі було організовано 

потужну антиукраїнську дезінформаційну кампанію [867]. У результаті 

чином, геополітичний проект «Крим – наш» (на основі зв’язки «міф – образ –

 модель – проект») спрацював за умов латентної російської окупації. Згодом 

російська влада розцінювала результати так званого референдуму як 

реалізацію закріпленого в Статуті ООН «права нації на самовизначення», 

проводячи зокрема аналогію між ситуацією в Криму та Косово [265]. Вже 

наступного після референдуму дня (17 березня) РФ визнала так звану 

Республіку Крим окремим президентським указом [463]. Згідно з 

відповідним Договором від 18 березня 2014 р., приєднання Криму до РФ 
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було офіційно здійснено на основі застосування принципу рівноправ’я та 

самовизначення народів, закріпленого в Статуті ООН [216]. Отже, вибірково 

застосовуючи на свою користь норми міжнародного права, РФ фактично 

анексувала Крим – частину державної території України. Російська влада в 

черговий раз застосувала так званий «Косівський прецедент» (як і щодо 

Абхазії та Південної Осетії) для прикриття своєї експансіоністської 

геостратегії на пострадянському просторі. Таким чином, було вчинено 

демонстративну легітимізацію результатів експансіоністської геостратегії. 

Лише місяць по тому 17 квітня 2014 р. В. Путін визнав, що «за спиною сил 

самооборони Криму» стояли російські військовослужбовці для того, щоб 

«забезпечити безпеку громадян та сприятливі умови для їхнього 

волевиявлення» [560]. 

Характерно, що анексію Криму підтримали всі парламентські партії РФ 

– «Єдина Росія», КПРФ, ЛДПР та «Справедлива Росія», як і переважна 

більшість пересічних громадян Росії. Для широких мас населення Росії 

анексія Криму була представлена як повернення російських земель, котрі 

після розпаду СРСР тимчасово опинилися за межами Росії. Для цього була 

сформована відповідна ідейна база, змістовну сутність якої висловив 

В. Путін: «у свідомості людей Крим завжди був і залишається невід’ємною 

частиною Росії» [477]. Інформаційна геополітика на теренах Росії принесла 

бажані для її влади результати. Так, за даними ВЦВСД, у березні 2018 р. 

переважна більшість росіян (91%) були впевнені в правильності рішення про 

прийняття Криму до складу РФ; при цьому 69% вважали, що приєднання 

Криму до Росії принесло більше користі, ніж шкоди (у 2017 р. – 78%), а 

протилежної думки дотримувалося лише 13% [357]. Дані опитування Левада-

центру також у березні 2018 р. показали, що 86% росіян підтримувало 

приєднання Криму (53% «безперечно так» і 33% «радше так»); при цьому 

70% дотримувалося думки, що приєднання Криму до Росії принесло більше 

користі, ніж шкоди, а навпаки вважало 15% [358]. Отже, широким 
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російським загалом через 4 р. після подій березня 2014 р. реалізація 

геополітичного проекту під умовною назвою «Крим» уявлялася як правильна 

та корисна для Росії справа. 

У російському публічному політичному дискурсі підкреслюється 

велике ідейно-духовне, навіть священне – сакральне значення Криму для 

Росії. Характерною була згадка В. Путіним у березні 2014 р. про хрещення в 

Херсонесі князя Володимира: «його духовний подвиг – звернення до 

православ’я – визначив спільну культурну, ціннісну, цивілізаційну основу, 

котра об’єднує народи Росії, України та Білорусі» [477]. А в посланні 

президента РФ Федеральним Зборам від 4 грудня 2014 р. було зазначено: 

«Для Росії Крим, древня Корсунь, Херсонес, Севастополь мають величезне 

цивілізаційне та сакральне значення…» [545]. Отже, Крим у сучасній 

російській ідеології постає як геополітичний (та геосакральний) образ 

«батьківщини російського православ’я». Навіть геополітичний образ Києва 

як православного центру та «матері міст руських» у сучасному російському 

дискурсі відходить вже на другий план. 

Кримський півострів унікально вигідно розташований у 

Чорноморському басейні. Певною мірою адекватною є регіональна 

геополітична максима: «Хто володіє Кримом, той домінує над Чорним 

морем» [177, с. 206]. Але Чорне море є внутрішнім і має сполучення із 

Середземноморським басейном лише через контрольовані Туреччиною 

(членом НАТО) протоки Босфор та Дарданелли. Отже, російські ВМС у разі 

потенційного конфлікту з країнами НАТО опиняться фактично замкненими у 

Чорному морі, не маючи можливості вільного виходу до 

Середземноморського басейну та Світового океану. Для підвищення 

можливостей свого Чорноморського флоту російською владою передбачено 

розвиток на території Криму «міжвидового угрупування сил (військ)» [490]. 

Протягом 2014-2018 рр. на теренах півострова було дислоковано російські 
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контингенти сухопутних військ, ВПС, ППО, зокрема ОТРК «Іскандер-М», 

берегові ракетні комплекси «Бастіон» та інші сучасні системи озброєння. 

Практичне перетворення Кримського півострова на повноцінний 

стратегічний плацдарм вимагає від Росії величезних витрат. Передусім 

потрібні: розбудова сучасної інфраструктури для розміщення нових 

військових контингентів та техніки; створення систем забезпечення Криму 

водою, електроенергією, паливом тощо; налагодження надійного сполучення 

з Росією через Керченську протоку та ін. Досить тривалим і напрочуд 

витратним виявилося будівництво «Керченського мосту». Нині влада РФ 

організовує міграцію до Криму жителів російських регіонів задля створення 

маси «благонадійного» населення, яке набагато переважатиме кримсько-

татарський етнос, частина якого вирізняється протестними настроями щодо 

російського режиму. Водночас політика російська влади спрямована на 

забезпечення лояльності кримських татар, реалізуються заходи щодо 

розвитку їхньої мови та культури, надається сприяння поширенню 

поміркованого ісламу тощо. 

Володіючи східним узбережжям Азовського моря, анексувавши Крим 

та контролюючи Керченську протоку, РФ проводить геополітику, 

спрямовану на встановлення контролю над акваторією цього моря. 

Експансіоністській геополітиці Росії в басейні Азовського моря сприяють 

невигідні для України положення Договору 2003 р. та неврегульовані відтоді 

міжнародно-правові питання. Домінування військово-морських сил Росії в 

акваторії Азовського моря суттєво погіршує умови міжнародного 

судноплавства та функціонування українських портів, передусім Маріуполя. 

Аналіз інформації з доступних джерел дає підстави для висновку, що 

геостратегія Росії навесні 2014 р. передбачала організацію комплексної 

операції «Русская весна», спрямованої на політичну дестабілізацію східних 

та південних регіонів України, фактичне захоплення влади в них 

проросійськими силами, проведення так званих «референдумів» і утворення 
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самопроголошених республік. Російські екстремістські організації 

розгорнули активну інформаційно-пропагандистську діяльність у південно-

східних регіонах України [71, с. 89-90]. До Луганської та Донецької областей 

були інфільтровані з Росії озброєні загони «добровольців», політична 

ситуація на Сході України зазнала дестабілізації. За цих умов виникли 

розрізнені осередки сепаратизму, що згодом розрослися до ареалів майбутніх 

квазідержав ЛНР та ДНР. На цих територіях 11 травня 2014 р. відбулися 

незаконні референдуми, за результатами яких переважна більшість населення 

нібито підтримала акти щодо державної самостійності квазіреспублік. Окремі 

російські автори навіть характеризували ідею так званої «Новоросії» як 

«антиолігархічний державний проект» [669, с. 13]. Обидві квазідержави 

продовжують існувати лише завдяки різнобічній підтримці з боку Росії, їх не 

визнала жодна повноцінна держава світу, навіть сама РФ. 

Російські ЗМІ, урядовці та президент В. Путін дуже часто вживали 

щодо Півдня та Сходу України назву «Новоросія». У разі успішної реалізації 

геополітичного проекту «Новоросії» могла виникнути ціла низка 

квазідержав, і Україна втратила б велику частину своєї території, постала б 

небезпека її розпаду як суверенної держави. Росія натомість здобула б 

латентний контроль над Сходом та Півднем України, отримавши чималі 

вигоди як з геополітичного, так і геоекономічного погляду. Зокрема, у разі 

реалізації такого геополітичного проекту Росія мала шанс здобути суцільну 

сферу контролю над «усім північним узбережжям Чорного моря, важливими 

комунікаційними лініями Причорномор’я, великими геоекономічними 

центрами (особливо Одесою), навіть сухопутне сполучення зі своїм сателітом 

ПМР» [163, с. 11]. Загалом втілення проекту «Новоросія» закінчилося 

поразкою, проте під неформальним контролем Росії залишається плацдарм 

на Сході України – «Окремі райони Донецької та Луганської областей» 

(ОРДЛО). За оцінкою Дж. О’Товтела та Дж. О’Лафліна, «проект “великої 
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Новоросії”, вочевидь, помер, проте “мала Новоросія” продовжує жити у 

формі залежних від Росії ДНР та ЛНР» [923]. 

Вища влада Росії при формулюванні концептуальних засад своєї 

зовнішньої політики та її проведенні досить часто вибірково посилається на 

міжнародно-правові норми та окремі положення Статуту ООН. У Концепції 

зовнішньої політики РФ від 12 лютого 2013 р. підкреслювалася 

неприпустимість того, щоби «здійснювалися воєнні інтервенції та інші 

форми стороннього втручання, які підривають засади міжнародного права, 

засновані на принципі суверенної рівності держав» [340]. У Воєнній доктрині 

РФ від 26 грудня 2014 р. з-поміж зовнішніх воєнних небезпек виокремлено 

«встановлення в державах, суміжних з РФ, режимів, у тому числі в результаті 

повалення легітимних органів державної влади, політика яких загрожує 

інтересам РФ» [88]. Саме такою державою, небезпечною для Росії, її влада, 

імовірно, вважає сучасну Україну. РФ втілює проти України насправді не 

захисну, а експансіоністську геостратегію. На думку Г. Перепелиці, 

«головною стратегічною метою російсько-української війни ˂…˃ є повне 

знищення української державності та ліквідація державного суверенітету 

України» [513, с. 18]. Г. Перепелиця також розглянув з геополітичної точки 

зору стратегічні цілі РФ щодо України: «Завоювання українського 

геополітичного плацдарму в такий реваншистський спосіб дає Росії 

можливість реалізувати наступну мету – переглянути баланс інтересів в 

Європі» [513, с. 18]. 

Безпосередня територіальна прилеглість Донбасу до Росії великою 

мірою допомагала останній здійснювати геополітичну експансію на 

територію даного регіону. При цьому в 2014 р., вже після анексії Криму та 

розгортання латентної агресії на Українському Донбасі, російська влада 

стверджувала, що Україна є «сучасною повноцінною, суверенною 

європейською державою» [264], а також неодноразово заперечувала 

наявність на Сході України своїх збройних сил. 
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Починаючи з весни 2014 р. керівництво РФ застосовує проти України 

тактику «гібридної війни», яка зручна для держави-агресора тим, що дає 

змогу проводити окремі воєнні акції за умов «формальної відсутності 

міждержавного конфлікту» [77, с. 317]. РФ офіційно не веде воєнні дії на 

Сході України, проте її кадрові військові в якості «добровольців» 

забезпечують функціонування збройних формувань ЛНР/ДНР. Крім того, на 

Донбасі досить часто спостерігалась участь у воєнних діях найманців з 

російських ПВК, наприклад «Вагнера». Локальні та епізодичні воєнні дії 

проти українських військ триватимуть, вочевидь, ще довго. Але за сучасних 

геополітичних обставин найбільш вірогідним уявляється, що «перехід 

російсько-українського збройного конфлікту в стадію затяжного протистояння 

неминуче призведе до зростання ролі немілітарних та інфраструктурних 

чинників – економічних, політичних, правових, культурних» [82, с. 162]. Така 

«гібридна» експансія РФ, вірогідно, «має на меті політичну, економічну та 

соціальну дестабілізацію України, руйнування її як цілісної держави, розкол 

українського суспільства» [155. с. 113]. 

У рамках тактики «гібридної» війни російські стратеги акцентують 

увагу на доцільності застосування інформаційних засобів для досягнення 

певних геополітичних цілей. Російські електронні ЗМІ домінують в 

інформаційному просторі Східного Донбасу, укорінюють у свідомості 

населення геополітичний дискурс, сформований владою РФ та квазідержав 

ЛНР/ДНР. Крім того, Росія поширює в усьому світу власні версії подій, що 

відбуваються в Україні взагалі та на Донбасі зокрема, створюючи за 

допомогою ідеологічно заряджених міфів, образів, символів потрібну 

геополітичну картину. Дійсно, «як складова гібридної війни, ідеологічна 

війна не обмежується риторикою» [908, p. 20]. З цього приводу Г. Яворська 

зазначала, що «конфлікт інтерпретацій під час гібридної війни 

використовується як різновид зброї поряд з іншими компонентами 

гібридних дій» [739, с. 45]. За оцінкою І. Піляєва, конфлікт на Донбасі, 
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«носить не стільки етнічний, скільки аксіологічний і ширше, ціннісно-

цивілізаційний характер» [519, с. 32]. Дві сторони збройного протистояння 

різняться між собою передусім ставленням до Української держави («за» чи 

«проти»), а також до Росії. Дискурсивні моменти, пов’язані з міфом про 

міжетнічний конфлікт на Донбасі, штучно продукуються і поширюються 

серед населення Росії, України та інших країн. 

Влада РФ здійснює політичний тиск на Україну, застосовує проти неї 

«жорсткі» засоби економічного характеру. Починаючи з 2014 р. розпочалося 

скорочення обсягів та напрямів економічної співпраці між Україною та 

Росією. Це призвело до збитків для значної частини українських компаній, 

деякі з яких і нині, обходячи антиросійські санкції, продовжують 

співробітництво з російськими партнерами. Російські банки зберігають 

досить міцні позиції на фінансовому ринку України, російські кошти 

інвестуються до українських підприємств. Попри суттєве скорочення 

відносин між Україною та Росією, остання залишається вагомим 

зовнішньоекономічним партнером нашої країни: за 2017 р. обсяги 

двосторонніх торговельних відносин навіть зросли, і на РФ припадало 9,2% 

українського експорту та 14,5% імпорту [927]. Для України залишається 

вигідним економічне співробітництво з РФ у цілій низці галузей, зокрема в 

ПЕК. Крім того, для українських олігархічних угруповань власні прагматичні 

інтереси мають безумовний пріоритет над національними. 

Підконтрольні російській владі ЗМІ ведуть активну антиукраїнську 

пропаганду з метою деморалізації населення та розколу суспільства України. 

За допомогою цілої низки формально українських мас-медіа триває 

просування наративів «спільного великого минулого», «єдиного народу», 

«боротьби з фашизмом» тощо. На думку Е. Лукаса та П. Померанцева, 

історична спадщина радянської доби, особливо періоду Другої світової війни, 

виступає як «один з найпотужніших та найефективніших наративів у 

російському інструментарії інформаційної війни проти України» [848, р. 47]. 
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За припущенням О. Розумного, «саме ставка на ескалацію “війн пам’яті” 

очікувано і надалі буде пріоритетом російської історичної пропаганди на 

українському напрямі» [581, с. 12]. Завуальована пропаганда ідей «Руського 

світу» і нині здійснюється на теренах південних та східних регіонів України, 

але вона досягає нині в багато разів меншого ефекту, ніж у довоєнні часи. За 

висловом Д. Треніна, «концепція “Руського світу” згоріла у полум’ї війни на 

Донбасі» [663]. 

Внаслідок втілення Росією свого українського вектора геостратегії вона 

досягла певних успіхів. Але в середньо- та довгостроковій перспективі 

локальні тактичні здобутки означатимуть для Росії набагато менше, ніж її 

політичні, іміджеві та економічні втрати від експансії щодо України. 

Протягом «гібридного» воєнного конфлікту на Донбасі РФ понесла суттєві 

втрати серед кадрових військових та «добровольців», хоча для російської 

влади, імовірно, власні людські жертви не вважаються суттєвим фактором 

порівняно з досягненням геостратегічних цілей. Чималі зусилля керівництва 

РФ щодо забезпечення своїх інтересів у співпраці з провідними державами 

світу показують загалом невисоку результативність. Водночас західні санкції 

мають призводити до ще більших збитків для російської економіки. Але 

політичний режим в РФ залишається досить міцним, її влада володіє 

достатнім інтегральним потенціалом, користується підтримкою більшості 

населення і продовжує реалізовувати свою неоімперську геостратегію. 

За такої ситуації лише політично міцна і економічно успішна 

Українська держава буде спроможною витримати затяжний «гібридний» 

конфлікт. Експансіонізм РФ щодо України стимулює останню до подальшої 

співпраці з ЄС та НАТО. Українська влада визначила євроінтеграційний та 

євроатлантичний напрями як безумовні пріоритети своєї стратегії. Однією з 

провідних цілей Стратегії національної безпеки України від 6 травня 2015 р. 

проголошено «забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу та 

формування умов для вступу в НАТО» [557]. Дуже актуальним для України 
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вважається приєднання до економічної системи ЄС: «Поділяючи спільні з ЄС 

цінності та стратегічні цілі, Україна розглядає інтеграцію в політичні та 

економічні структури Європейського Союзу як пріоритетний напрям своєї 

зовнішньої і внутрішньої політики» [557]. Успішна асоціація з Євросоюзом 

розцінюється в Україні як сходинка на шляху до реалізації головної мети – 

вступу до ЄС, де на нашу країну насправді ніхто нині не очікує. У 

найближчій перспективі для України особливо важлива зона вільної торгівлі 

з ЄС, яка розпочала функціонування з 2016 р. Корисною для суспільно-

політичного та економічного розвитку України є також її участь в програмах 

Східного партнерства. Проте досягнення стабільного розвитку держави та 

добробуту населення можливе в Україні лише в разі успішної реалізації 

внутрішніх реформ, які нині здійснюються переважно формально. 

За умов загострення конфліктних відносин з Росією, українська влада 

стала вживати численні заходи щодо захисту свого культурно-

інформаційного простору від імперської та антиукраїнської пропаганди 

російських ЗМІ. При цьому прагнення влади та національно-патріотичних 

сил України припинити культурно-інформаційну експансію з боку РФ 

розцінюється російськими політиками та ЗМІ як утиски прав тих українських 

громадян, котрі є етнічними руськими чи російськомовними. 

Внаслідок сучасного конфлікту між Росією та Україною становище 

УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм дуже ускладнилося. Формально 

самостійна УПЦ МП все ж тісно пов’язана з РПЦ і в канонічному сенсі 

підпорядковується патріарху Кирилу. Крім того, численні 

священнослужителі УПЦ МП в Криму підтримали його анексію Росією, а на 

Донбасі виступили на боці сепаратистів. Тому нинішня українська влада 

розцінює діяльність УПЦ МП на теренах України як шкідливу для 

національної безпеки. Взагалі українське керівництво надає релігійному 

питанню великого геополітичного значення. 
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19 квітня 2018 р. Верховна Рада України у своїй постанові підтримала 

звернення президента П. Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія із 

проханням надати Томос щодо автокефалії Православної церкви в 

Україні [568]. Українська влада виявила наполегливість у закликах до 

Вселенської патріархії щодо вирішення питання автокефалії Православної 

церкви України, яка має бути утворена у результаті Об’єднавчого 

архієрейського собору. Перспективи надання Українській православній 

церкві Томосу вкрай негативно сприймаються Московським патріархатом. За 

підтримки російської влади він спроможний навіть спричинити розкол у 

світовому православ’ї. Потенційно може постати небезпека чергового 

духовного і водночас геополітичного розколу серед українського населення. 

Водночас позбавлення Росії такого засобу впливу, як релігійний (через де-

факто підпорядковані РПЦ мережі УПЦ МП), має призвести до послаблення 

дієвості її «м’якої сили» в Україні. 

Ще під час російської латентної окупації Криму в березні 2014 р. 

Сполучені Штати в особі президента Б. Обами проголосили підтримку 

українського народу та України в забезпеченні її територіальної цілісності та 

суверенітету і взяли на себе зобов’язання змусити Росію відповісти за 

порушення міжнародного права та посягання на Україну [894]. Америка 

очолила зусилля багатьох країн, передусім західних, щодо протидії 

російській експансії, однак, по суті, «колективний» Захід на чолі зі США 

обмежився реалізацією стратегії «стримування» агресора. При цьому не 

можна заперечувати великого позитивного значення для захисту 

національної безпеки України її політичної підтримки з боку західних 

держав. 

«Колективний» Захід має на меті «змусити Росію припинити 

застосовувати силу проти України, вести реальні переговори, а потім 

виконувати досягнуті домовленості» [884]. В інтересах Заходу підтримувати 

в Україні демократичний політичний режим, орієнтований на співпрацю з ЄС 
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та НАТО. Виявляється спільна заінтересованість західних держав у 

збереженні України як територіально цілісної, суверенної держави, і їй 

надається різнобічна допомога в протистоянні з РФ. За оцінкою 

Дж. Айкенберрі, «хоча Путін здобуває перемоги в локальних боях, він 

отримає поразку в глобальній війні» [818]. Західні експерти вважають, що 

Росія не готова до глобального протистояння із Заходом, і подальша дія 

санкцій може призвести до великих соціально-економічних проблем у РФ. З 

погляду В. Міда, «Путін прирікає свою країну на безпросвітне майбутнє – 

бідність та маргіналізацію» [860]. Проте, попри подальше посилення 

економічних санкцій Заходу, їхній механізм застосування поки що «не дає 

синергетичного ефекту, оскільки санкції є точковими і розпиленими, хоча й 

дошкуляють агресорові» [697, с. 113]. За оцінками багатьох аналітиків, 

протистояння через Україну не може завершиться повною перемогою ані 

Заходу, ані Росії. На думку О. Мотиля, за несприятливого для України 

розвитку ситуації, якщо вона залишиться розділеною, наша держава могла би 

перетворитися на міцний «форпост» Заходу, – «розділена Україна відіграє 

таку ж саму роль у сучасній стратегії стримування, що і розділена Німеччина 

в минулому» [866]. 

Навіть серед американських дослідників є критики геополітики Заходу, 

які саме на нього покладають основну відповідальність за сучасну кризу в 

Україні. Так, на думку Дж. Міршаймера, до критичного загострення ситуації 

великою мірою призвела «троїста політика Заходу – розширення НАТО, 

розширення Євросоюзу та просування демократії» [861]. За такою логікою 

виявляється, що Росія фактично опинилася перед небезпекою експансії 

Заходу і була змушена вжити оборонних заходів. У спільному протистоянні 

імперській геополітиці Росії провідні західні країни дбають насамперед про 

свої власні геополітичні інтереси. Досить прагматичний та невигідний для 

України шлях розв’язання сучасної кризи був запропонований згаданим 

вище Дж. Міршаймером: «Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід 
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відмовитися від плану вестернізації України і замість цього спробувати 

зробити її нейтральною буферною державою між НАТО і Росією, якою була 

Австрія в епоху холодної війни» [861]. 

З. Бжезінський у 2015 р. запропонував щодо нашої держави 

неоднозначну геостратегію, яка, зокрема, передбачала: продовження 

активних дій США щодо різнобічної підтримки України, надання їй 

оборонного озброєння, реалізацію жорстких санкцій проти РФ [759]. 

Водночас З. Бжезінський вважав за можливе досягнення свого роду 

компромісу із РФ, наполягаючи на тому, що «наше прагнення до того, щоб 

Україна в кінцевому підсумку стала дійсно європейською країною, 

демократією, членом ЄС, ні в якому разі не означає її обов’язкового членства 

в НАТО» [759]. Стратегічним інтересам «колективного» Заходу відповідає 

здійснення «стримування» РФ (як у добу «холодної війни» – СРСР) і 

недопущення подальшої потенційної російської агресії до країн 

пострадянського простору, особливо Балтії. На думку О. Потєхіна, західні 

лідери «прагнуть уникнути будь-яким чином перемоги у другій “холодній 

війні”, що її РФ прагне нав’язати» [550, с.16]. Багато-які західні держави, 

виходячи зі своїх прагматичних інтересів і не бажаючи остаточно припинити 

діалог з Росією, нині не воліють поширювати на Україну європейську та 

євроатлантичну системи безпеки. Для частини європейських країн невигідна 

політика економічних санкцій проти Росії. Водночас щодо України у цілої 

низки західних ЦУР проявляється прагматичне ставлення, прагнення 

отримати певні економічні вигоди від «української кризи». 

Країни ЄС після введення в дію в 2016 р. режиму вільної торгівлі з 

Україною продовжують втілювати стратегічну лінію на розвиток співпраці з 

нашою країною. Проте її прагнення вступити до Євросоюзу поки що не 

підтверджується успішними реформами. Та й сам ЄС не виявляє 

заінтересованості в такому майбутньому члені, як Україна. Наша країна в 
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найближчому майбутньому має відігравати роль зовнішньої 

«напівпериферії» в геоекономічній структурі Євросоюзу [137, с. 142]. 

Північноатлантичний альянс, стурбований російським 

експансіонізмом, посилює свою присутність у Центральній та Східній 

Європі. Протягом всього періоду конфлікту країни-члени НАТО надавали 

Україні допомогу в досить широкому спектрі: політична підтримка, 

забезпечення матеріально-технічними військовими засобами, сприяння 

реформуванню збройних сил, підготовка кадрів військовослужбовців тощо. 

Водночас перспективи приєднання до Альянсу відтерміновуються для нашої 

держави в невизначене майбутнє. Ще на Бухарестському саміті НАТО в 

2008 р. було заявлено про потенційну можливість для України (як і Грузії) 

приєднатися до Альянсу, однак це залишається лише «декларацією про 

наміри». На думку дисертанта, за нинішніх умов значна частина західних 

країн де-факто віддає перевагу позаблоковому геополітичному статусу 

України, хоча сама вона від цього статусу офіційно відмовилася. У стратегії 

Заходу щодо України спостерігається свого роду «дихотомія»: з одного боку 

західні країни надають Україні різнобічну підтримку, з другого – навіть 

представники впливових кіл США вважають за оптимальний варіант, коли 

зорієнтована на Захід, але нейтральна Україна, утворить «буферну» зону, не 

поглиблюючи конфронтації з Росією [788].  

За численними оцінками експертів та політиків, НАТО не надасть Україні 

дієвої воєнної допомоги для силового повернення Криму та території ОРДЛО. 

За такої ситуації Україні доцільно активізувати двосторонні відносини у 

військовій сфері з окремим членами НАТО, передусім США, а також Великою 

Британією, Канадою, Польщею, країнами Балтії та ін. Для самостійного ведення 

повномасштабної війни з Росією за повернення до складу України територій 

ОРДЛО та Криму наша держава не має достатніх ресурсів. Допомога Заходу 

дуже корисна, проте навіть надання Америкою «летальної» зброї (наприклад, 

ПТРК FGM-148 «Javelin») не забезпечить Україні перемоги у потенційних 
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масштабних воєнних діях. За нинішньої геополітичної ситуації практичне 

втілення Мінських домовленостей має невеликі шанси. Вірогідним є 

збереження на Сході України великою мірою підконтрольної Росії «сірої зони», 

яка залишатиметься для Української держави «фокусом» економічних витрат та 

«вогнищем» політичної нестабільності. 

У дуже складній геополітичній обстановці особливого значення 

набуває розвиток партнерства України з державами БЧР, які також 

відчувають безпосередні загрози з боку РФ. У принципі, як було зазначено в 

підрозділі 4.1., можливе формування новітнього регіонального військово-

політичного об’єднання, що функціонуватиме на додаток до НАТО, – Балто-

Чорноморського альянсу. Створення такого угруповання великою мірою 

відповідає екзистенціальним інтересам і України. На думку В. Горбуліна, 

«слід активніше долучитися до дискусії про формування нових коаліцій 

держав у Східній Європі. Одним з таких перспективних проектів є Балто-

Чорноморська коаліція держав» [184, с. 15]. Після анексії Криму Росія 

суттєво збільшила сферу свого геополітичного впливу в басейні Чорного 

моря. За оцінкою Б. Парахонського та Г. Яворської, «система чорноморської 

безпеки має будуватися на жорсткій протидії імперським амбіціям Російської 

Федерації» [501, с. 27]. Враховуючи наявність схожих безпекових інтересів у 

Румунії, Молдови, України та Грузії, висловлюється припущення, що вони 

здатні утворити Чорноморську субсистему військово-політичного 

угруповання країн БЧР. У результаті її інтеграції Балтійською субсистемою 

(див. підрозділ 4.1.) може виникнути Балто-Чорноморський альянс. Для усіх 

країн-учасниць сенс їхньої взаємодії у сфері оборони полягає в захисті від 

загрози російської експансії. Для НАТО таке потенційне об’єднання може 

виявитися корисним, оскільки воно здатне виконувати функції співпраці в 

оборонній сфері між країнами-членами Альянсу й Україною, Молдовою та 

Грузією. Для України «потенційне створення військово-політичного 
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об’єднання країн БЧР постає життєво важливим геостратегічним 

інтересом» [175, с. 22]. 

Багатьма російськими експертами визнається, що «конфронтація із 

Заходом у довгостроковій перспективі шкодить Росії» [648, с. 15]. Економіка 

РФ внаслідок запровадження санкцій західними країнами вже зазнала 

відчутних втрат, і на перспективу вони зростатимуть. У Росії вважається, що 

вона виявилася здатною «зупинити експансію західних структур та союзів на 

території, які в Росії вважаються життєво важливими з точки зору 

безпеки» [625, с. 14]. Крім того, в якості переможного результату 

розцінюється те, що «Росія возз’єдналася з Кримом, вирішила проблему 

базування Чорноморського флоту, заблокувала на довгострокову перспективу 

членство України в НАТО» [648, с. 19]. Проте визнається, що «Росія для 

України перетворилася на стратегічного супротивника» [648, с. 19]. Водночас 

влада РФ формально декларувала, що «у взаємодії з усіма заінтересованими 

державами та міжнародними структурами Росія докладе необхідних зусиль для 

політико-дипломатичного врегулювання внутрішньоукраїнського 

конфлікту» [341]. Але російські експерти в 2017 р. зазначали, що 

«запропонувати якийсь план дій, враховуючи реальні, у тому числі 

внутрішньоукраїнські обставини, сьогодні є неможливим» [432, с. 20]. Інші 

експерти в 2018 р. констатували, що «велика війна і глибоке політичне 

врегулювання кризи однаково малоймовірні» [635, с. 120].  

Для влади РФ, найімовірніше, головним пріоритетом є забезпечення 

«приєднання» Криму, а ОРДЛО вона може перетворити на предмет 

«геополітичних торгів». Числення факти свідчать про те, що поточним 

геополітичним інтересам керівництва Росії більше відповідає постійна 

дестабілізація обстановки в зоні розмежування сторін, тобто підтримування 

«жевріючого» стану конфлікту. За таких обставин Українській державі 

доводиться підтримувати стан «“перманентної пильності” для ефективної 

відповіді на виклики “тліючого” конфлікту» [183, с. 4]. Вірогідно, що в 
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геостратегії РФ щодо Українського Донбасу раніше передбачався сценарій, 

схожий на «придністровський». Але влада України та, особливо, патріотичні 

політичні сили організували спротив розширенню сепаратизму в низці 

регіонів країни. На Донбасі українською владою було організовано 

проведення Антитерористичної операції (АТО). При цьому, на думку цілої 

низки експертів, за умов російської «гібридної» агресії вище керівництво 

України виявилося недостатньо рішучим та ефективним, – стан війни так і не 

був оголошений (АТО – це не війна) і, відповідно, повноцінні воєнні дії 

проти агресора не велися. За критичною оцінкою Г. Перепелиці, українська 

влада «скотилася до “стратегії страуса”» [514, с. 119]. Починаючи з 30 квітня 

2018 р. замість АТО здійснюється Операція Об’єднаних сил (ООС), і, попри 

численні проблеми, на Донбасі в зоні розмежування з підконтрольними 

сепаратистам ОРДЛО забезпечується стабільний захист української 

території. У 2015 р. В. Горбулін та його колеги припускали, що Україні 

«через зовнішні й внутрішні обставини» доведеться погодитися на сценарій 

«заморожування» конфлікту, попри те, що він «є небажаним та історично 

безперспективним» [181, с. 70]. За сучасних геополітичних обставин 

небезпека такого сценарію (подібного до «придністровського») залишається 

вірогідною. 

Отже, сучасна геостратегія РФ щодо України досягла певних тактичних 

успіхів (вірогідно, тимчасових). Російська влада продовжує застосовувати 

політичні, економічні, культурно-інформаційні та інші засоби для здійснення 

латентного впливу на геополітичне середовище України. Шляхом 

неофіційного використання сепаратистських воєнізованих угруповань, 

найманців з ПВК і навіть російських військовослужбовців РФ підтримує 

«жевріючий» конфлікт на Донбасі. Західними країнами накладені санкції на 

Росію, зокрема через анексію нею Криму, підтримку сепаратизму на Сході 

Донбасу, застосування хімічної зброї на території Великої Британії тощо. 

«Стримування» Росії західними державами (особливо США) шляхом 
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запровадження усе «жорсткіших» санкцій має призводити до дедалі більших 

втрат для її економіки. Загалом, за висновком автора дисертації, на 

нинішньому етапі геостратегія «стримування» Росії з боку Заходу виявилася 

недостатньо ефективною. 

На близьку перспективу дисертант прогнозує такі подальші напрями 

російської геостратегії щодо України: 

- подальша підтримка квазідержавних утворень так званих ДНР та ЛНР 

зі збереженням на Донбасі зони «жевріючого» конфлікту; 

- обумовлення можливого повернення ОРДЛО до складу України 

неприйнятними для неї умовами, коли Росія де-факто зберігатиме на цих 

територіях зону свого геополітичного впливу (з політичними, економічними 

та культурно-інформаційними компонентами); 

- ескалація за допомогою ЗМІ інформаційних кампаній, спрямованих 

на Росію, Україну, країни пострадянського простору і всього світу з 

поширюванням негативно заряджених геополітичних міфів та образів, 

пов’язаних з Україною; використання етнічного, культурного, релігійного 

чинників для виправдання втручання у внутрішні справи України (захист 

прав «співвітчизників», російськомовного населення, православних 

віруючих, насаджування концепту «єдиного руського народу» тощо); 

- перетворення Криму на військово-політичний плацдарм для 

забезпечення російського домінування в Чорноморському басейні; 

встановлення контролю Росії над усією акваторією Азовського моря, 

використовуючи військово-морський флот та, у разі потреби, «запираючи» 

Керченську протоку; 

- застосування щодо України засобів як «жорсткої», так і «м’якої» 

геополітики з метою послаблення та геопросторової деструктуризації нашої 

країни (трансформація державного устрою шляхом «федералізації»); 



317 

- забезпечення позаблокового статусу Української держави, 

використовуючи засоби прямого та, особливо, непрямого впливу; 

перетворення її на нейтральну «буферну» країну між Росією та Заходом. 

Україні для плідної реалізації власної геостратегії потрібна політична 

воля державної влади та значні ресурси. Допомогу вона може отримати від 

західних держав, внаслідок чого залежність нашої країни від них зростатиме. 

Україна сама добровільно стала «напівпериферією» ЄС, залишаючись 

суверенною державою. Але такий стратегічний вибір за багатьма 

параметрами мав набагато більше позитивних політичних та економічних 

перспектив, ніж альтернатива – входження до «євразійської» неоімперської 

системи на чолі з РФ. Останнє означало би для України небезпеку втрати 

свого реального суверенітету і приреченість на інкорпорування Росією. 

Українській владі слід враховувати, що ціла низка країн Центрально-

Східної та Західної Європи заінтересовані в економічній співпраці з Росією, і 

санкції проти неї завдають цим країнам збитків. Російська дипломатія в 

Європі активно працює у двосторонньому форматі з метою досягнення 

компромісів з окремими країнами. Тому дипломатичні зусилля України, 

зокрема у взаємодії з Євросоюзом, мають бути спрямовані на недопущення 

послаблення західних економічних санкцій проти Росії. Вступ України до 

НАТО в найближчій перспективі маловірогідний, оскільки інтересам ЦУР 

значної частини європейських країн-членів Альянсу не відповідає «жорстка» 

геополітична конфронтація з РФ. У військово-політичній сфері, крім 

стосунків з європейськими країнами-членами НАТО та Канадою, особливо 

важливим є нарощування співпраці з наймогутнішою державою світу – 

США. Для України, з погляду її стратегічних інтересів, потрібне 

продовження геополітичного протистояння між Росією та США. Без 

ефективних внутрішніх реформ у політичній та соціально-економічній 

сферах зовнішня геостратегія України та конкретні геополітичні заходи не 

призведуть до позитивних результатів. 
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Дисертант пропонує такі рекомендації щодо геостратегії України у 

протистоянні з РФ: 

- вироблення комплексної маневреної геостратегії протиборства з 

Росією, що міститиме взаємопов’язані напрями: зовнішньополітичний, 

військовий, економічний, культурно-інформаційний; внаслідок реалізації 

комплексу заходів можна очікувати на досягнення «синергетичного ефекту» 

– зміцнення українських геополітичних позицій на «фронтирі» з РФ; 

- зовнішньополітичний напрям геостратегії має передбачати втілення 

переважно наступальних заходів, наприклад: наполегливе доведення 

суверенних прав України щодо відновлення своєї територіальної цілісності 

через механізми ООН, ОБСЄ, Ради Європи тощо; організація постійного 

зовнішньополітичного тиску на Росію через міжнародні інститути; 

- для української геостратегії в БЧР актуальним напрямом може стати 

стимулювання створення військово-політичного оборонного угруповання 

заінтересованих країн; це сприятиме підвищенню обороноздатності нашої 

держави та поліпшенню системи її захисту від потенційної збройної агресії; 

- здійснення конкретних тактичних заходів, наприклад: під час 

проведення ООС ефективне «стримування» сепаратистських збройних 

угруповань; встановлення дієвого військового контролю над північною 

частиною акваторії Азовського моря для захисту безпеки Української 

держави та реалізації її суверенних прав; 

- культурно-інформаційна геостратегія повинна бути не лише 

оборонною (з нейтралізацією чи знешкоджуванням окремих «точок» 

російського культурно-інформаційного впливу на теренах України), а й 

наступальною, що означає протиборство з Росією у світовому 

інформаційному просторі; зокрема, йдеться про протиставлення позитивно 

зарядженого геополітичного образу України негативно зарядженому – Росії. 

- головним геостратегічним вектором має залишатися західний (його 

обидва складники – євроінтеграційний та євроатлантичний); при цьому 
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рекомендується на додаток до західного реалізовувати ще й азійський, 

чорноморський та «євразійський» вектори; 

- азійський геостратегічний вектор спрямований на досягнення 

партнерства з провідними країнами Азії (насамперед з Китаєм та Індією), 

заінтересовуючи їх вигодами співпраці з Україною; втілення такої 

геостратегії надаватиме можливість, крім економічних здобутків, ще й 

певною мірою перешкоджати експансіоністським геостратегічним планам 

РФ на Євразійському континенті; 

- відновлений чорноморський вектор геостратегії України покликаний 

забезпечити для неї економічні вигоди від регіонального співробітництва; з 

геополітичного погляду, крім активізації стосунків з країнами 

Причорномор’я, особливий інтерес становить подальше розширення 

співпраці з Туреччиною, яка не заінтересована в надмірному посиленні 

геополітичного впливу Росії в басейні Чорного моря; 

- «євразійський» вектор передбачає розробку Україною власної 

геостратегії на пострадянському просторі, націленої на активізацію співпраці 

з новими незалежними країнами (за винятком РФ), у тому числі з країнами 

ЄАЕС; така українська геостратегія, крім економічної доцільності для нашої 

країни, може перешкоджати втіленню російських геополітичних та 

геоекономічних проектів на теренах колишнього СРСР. 

У принципі, реалізація Україною власної комплексної маневреної 

геостратегії, її підтримка багатьма країнами світу, міжнародні санкції проти 

РФ можуть змусити останню переглянути свою неоімперську геостратегію 

щодо нашої країни і здійснити стратегічний відступ з її території (принаймні 

зі Східного Донбасу). Повне відновлення Україною своєї територіальної 

цілісності (повернення Криму) можливе лише за умов зміни політичного 

режиму в РФ – гіпотетичного приходу до влади ліберально-демократичних 

сил. 
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Висновки до розділу 4 

Західний геостратегічний напрям («фланг») нині є найбільш 

проблемним для Росії. Країни Заходу пострадянського простору стали 

ареною геополітичного протиборства між Росією та Заходом. 

Простежуються наміри Росії послабити в Балтійському регіоні 

військово-політичні позиції НАТО. Російська геостратегія спрямована на 

часткову субмісію країн Балтії в політичній, військовій, економічній, 

культурно-інформаційній сферах. Як найбільш небезпечні в цих країнах 

розцінюються воєнні загрози з боку РФ. Остання здійснює латентні невоєнні 

деструктивні заходи в комплексі, і внаслідок їхнього «синергетичного 

ефекту» для країн Балтії існує небезпека послаблення державних та 

суспільних інститутів. 

РБ відіграє роль головного військово-політичного та економічного 

союзника РФ на пострадянському просторі. На західному геостратегічному 

фланзі РФ для Білорусі призначено виконувати роль проросійського 

«форпосту» (навіть потенційного «плацдарму») для «активної оборони» від 

НАТО. Водночас зберігається велике геоекономічне значення Білорусі для 

Росії як «містка» для її співпраці з країнами ЄС. Виявлено, що головною 

метою геостратегії Росії щодо Білорусі є забезпечення неформального 

контролю над нею. Російська геостратегія щодо Білорусі передбачає втілення 

комплексу заходів, що становлять приховані загрози для національної 

безпеки та збереження суверенітету РБ. Для останньої набула актуальності 

проблема потенційного «возз’єднання» з РФ. 

Сучасна російська геостратегія щодо Молдови спрямована на 

збереження її нейтрального статусу, обмеження участі в євроінтеграції, 

залучення до співпраці з ЄАЕС. Основними напрямами геостратегії РФ щодо 

Молдови виступають політичний, економічний та культурно-інформаційний. 

Російська геополітика втілюється комплексно, із застосуванням 
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різноманітних засобів, що дає можливість Росії зберігати в Молдові досить 

сталі позиції. Дисертант вважає, що на перспективу геостратегія Росії щодо 

Молдови передбачає перетворення її на проросійський геополітичний 

«буфер» і водночас геоекономічне поле для співробітництва між РФ (і ЄАЕС 

загалом) та країнами ЄС. 

Довготривале проведення Росією геостратегічної лінії, спрямованої на 

встановлення неформального контролю над Україною, виявилося невдалим, і 

в 2014 р. РФ вдалася до анексії Криму та розв’язання воєнно-політичного 

конфлікту на Донбасі. Росія встановила неформальний контроль над ОРДЛО 

і забезпечує існування двох квазідержав – ДНР та ЛНР. Спостерігаються 

подальші намагання послабити Україну та дестабілізувати її. На 

пострадянському просторі реалізація Росією експансіоністської геостратегії 

щодо України лише частково досягла демонстраційного ефекту, оскільки 

спонукала цілу низку нових незалежних країн активізувати політику щодо 

захисту свого суверенітету. 

На Сході України потенційно залишається небезпека збереження зони 

«жевріючого» конфлікту. За умов триваючого «гібридного» воєнно-

політичного конфлікту з РФ для України найбільш доцільно розвивати 

двосторонні військово-політичні відносини з країнами-членами НАТО. 

Залишається перспективним проект створення в БЧР військово-політичного 

угруповання країн, яке зможе функціонувати як додаток до НАТО. 

Дисертант вважає доцільним рекомендувати для України комплексну 

багатовекторну кооперативну геостратегію: провідним має залишатися 

західний вектор, а також доцільно реалізовувати азійський, чорноморський 

та «євразійський» вектори. 
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РОЗДІЛ 5. ГЕОСТРАТЕГІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА 

ПІВДНІ ПОСТРАДЯНСЬКОНГО ПРОСТОРУ 

 

 

5.1. Південний Кавказ у геостратегії Росії 

Південь пострадянського простору представлений територіями ПК та 

ЦА. У сучасній РФ їх часто розцінюють в якості сфери своїх привілейованих 

інтересів. Після руйнації СРСР на Півдні постали суверенні держави, котрі 

переважно не мали традицій незалежного існування. У геостратегії Росії на 

південному стратегічному фланзі простежується націленість на забезпечення 

для себе якомога вигідніших військово-стратегічних, геополітичних та 

геоекономічних позицій у змаганні за вплив з іншими зовнішніми акторами – 

США та іншими західними державами, Китаєм, Туреччиною, Іраном. 

Водночас на Півдні (і на ПК, і в ЦА) Росія організовує втілення 

«євразійських» інтеграційних проектів, покликаних об’єднати під її 

лідерством значну частину нових незалежних країн. 

ПК обіймає дуже вигідне стратегічне положення між Чорноморським 

та Каспійським басейнами на транзитних шляхах між Сходом та Заходом. 

Землі ПК неодноразово перетворювалися на арену боротьби між могутніми 

зовнішніми геополітичними акторами. Нині на пострадянському просторі 

саме ПК вважається найбільш «політично різнорідним та конфліктним» [552, 

с. 88]. Історичні фактори нерідко використовуються сусідніми потужними 

зовнішніми акторами для обґрунтування свого впливу на субрегіональні 

процеси. Спадщиною історичного минулого є досить строкатий етнічний 

склад населення ПК. Кожен з різних за чисельністю народів має свій 

унікальний історичний розвиток, мовні та культурні ознаки, а також 

особливості розселення. На геополітичну ситуацію в субрегіоні певною 

мірою впливає релігійний чинник. Таким чином, численні сучасні 

геополітичні проблеми ПК мають витоки в історичному минулому. 
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У СРСР силові механізми імперської геополітичної системи були 

дієздатними, і загальносоюзному «центру» вдавалося не допускати 

виникнення та розвитку конфліктів між народами. Проте міжетнічні 

суперечності в Закавказзі все одно зберігалися – у прихованому стані. У 

період «перебудови», коли функціональна структура загальносоюзної 

геополітичної системи зазнала послаблення, міжетнічні суперечності вийшли 

назовні та набули стрімкої ескалації. Саме на території ПК наприкінці 1980-

х рр. виник нагірнокарабаський конфлікт між вірменською та 

азербайджанською спільнотами, врегулювати який радянське керівництво 

виявилося неспроможним. Під час розпаду СРСР та становлення нових 

незалежних держав окремі осередки міжетнічних суперечностей 

перетворилися на «вогнища» конфліктів. Так, у Грузії розпочалися 

грузинсько-абхазький та грузинсько-осетинський збройні конфлікти. РФ 

підтримала сепаратистів, і російські «миротворці» забезпечили існування 

неконтрольованих грузинською владою квазідержавних утворень – Абхазії та 

Південній Осетії. У першій половині 1990-х рр. на теренах Грузії та 

Азербайджану точилися внутрішні збройні конфлікти між політичними 

угрупованнями, що можуть бути кваліфіковані як громадянські війни. 

Нестабільність геополітичної ситуації на ПК посилювалася також у зв’язку з 

ескалацією воєнних конфліктів на теренах суміжного Північного Кавказу, 

особливо в Чечні. Збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном 

призвів до відторгнення від останнього Нагірного Карабаху та ще низки 

суміжних територій. Припинення воєнних дій відбулося в 1994 р., з обох 

сторін загинуло до 30 тисяч осіб, близько 1 млн. людей стали біженцями. 

Таким чином, на теренах ПК утворилися вогнища трьох воєнно-політичних 

конфліктів. 

На ПК наочно проявляється спадкоємність геостратегії нинішньої РФ 

щодо СРСР та Російської імперії, що знаходить обґрунтування в сучасному 

російському історико-політичному дискурсі. Спостерігається наявність 
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укорінених уявлень щодо позитивного значення для народів Закавказзя 

їхнього «приєднання» до Російської імперії. Зокрема, доводиться 

добровільний характер Георгіївського трактату 1783 р. про фактичне 

встановлення протекторату Росії над Картлійсько-Кахетинським царством 

(Східною Грузією), а також рятівна роль Російської імперії щодо 

християнських народів Грузії та Східної Вірменії, які зазнавали жорстокого 

гноблення з боку мусульманських Османської імперії та Персії. Поширені 

уявлення, за якими саме Росія забезпечила на теренах Закавказзя мир та 

сталий економічний розвиток. Наголошується на великих прогресивних 

досягненнях закавказьких республік за часів СРСР. Сучасна РФ 

представляється в якості держави-миротворця, гаранта безпеки та 

організатора взаємовигідної економічної інтеграції на всьому 

пострадянському просторі, включаючи і ПК. Загалом у сучасному 

російському дискурсі знаходять обґрунтування: приналежність ПК до сфери 

російських «привілейованих» інтересів; історично сформована 

відповідальність Росії за мир та безпеку в Південнокавказькому субрегіоні; 

моральне право РФ на втручання в політичні процеси на теренах ПК. 

Для реалізації геостратегічних цілей РФ на Великому Близькому Сході 

дуже важливий геополітичний контроль над ПК чи принаймні його значною 

частиною. З погляду російських військово-стратегічних інтересів 

домінування на території ПК потенційно надавало би РФ можливість 

тримати під контролем східну частину Чорноморського басейну і західну – 

Каспійського. Для російських безпекових інтересів ПК вважається особливо 

важливим через те, що «він є прикордонним регіоном, який прилягає до 

найбільш складної в етнополітичному плані частини РФ – Північного 

Кавказу» [593, с. 52]. Саме Росія має «відігравати першочергову 

геополітичну роль у забезпеченні стабільності в усьому Кавказькому, 

включно з Південним Кавказом, регіоні» [105, с. 327]. При цьому перевага 

нині віддається не нарощуванню військової присутності РФ, а 
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«різновекторним дипломатичним зусиллям» щодо стримування інтересів 

інших акторів [676, с. 10]. Переслідуючи власні стратегічні цілі, Росія 

традиційно позиціонує себе в якості гаранта миру та безпеки на території ПК. 

Для власного суспільства та соціумів країн ПК саме цими мотивами РФ 

обґрунтовує свою сучасну геостратегію в субрегіоні. 

Для геоекономічних інтересів Росії ПК стратегічно важливий передусім 

тим, що через його територію проходить найбільш зручний маршрут 

транспортування природного газу з Прикаспійського регіону до країн ЄС. 

Для Росії залишається одним з пріоритетів збереження свого впливу на ринок 

енергоносіїв у Європі, особливо шляхом контролю за постачанням великої 

частини природного газу. На теренах субрегіону наявні поклади енергоносіїв 

(в Азербайджані), а також інших корисних копалин, що становлять інтерес 

для російських компаній. Також ПК важливий для РФ з точки зору реалізації 

геоекономічних проектів у форматі «Північ – Південь». Через 

Південнокавказький субрегіон пролягає сухопутний шлях з Росії до 

Туреччину, Ірану та всього Великого Близького Сходу, важливого для 

забезпечення нинішніх російських геополітичних та геоекономічних 

інтересів. Таким чином, ПК відіграє вагому роль для влади РФ з погляду її 

трансрегіональної стратегії у «Великій Євразії». Однак здійснення РФ своєї 

геостратегії суттєво ускладнюється внаслідок того, що країни ПК були і 

залишаються об’єктами геостратегій також інших потужних держав. Крім 

того, кожна з країни Південнокавказького субрегону має свої геополітичні та 

геоекономічні інтереси і намагається їх забезпечити шляхом втілення власної 

«комбінованої» геостратегії. 

Після розпаду СРСР спостерігалася активна діяльність на ПК держав 

Заходу, які встановили відносини з країнами субрегіону і намагалися сприяти 

врегулюванню воєнно-політичних конфліктів та проведенню демократичних 

та ринкових реформ. США мали на теренах ПК геополітичні та 

геоекономічні інтереси, пов’язані з реалізацією проектів трансрегіональних 
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транспортних комунікацій, забезпеченням контролю над сусіднім Близьким 

Сходом, боротьбою з ісламістським тероризмом тощо. За сучасних умов, на 

думку Ю. Румера, Р. Соколовскі та П. Стронскі, «США має серйозні 

військові та економічні інтереси на Південному Кавказі, але жоден з них не є 

життєво важливим» [901]. Геостратегія США в Південнокавказькому 

субрегоні повинна зазнати певних змін. Згідно з рекомендаціями 

вищеназваних експертів, США потрібно: приділяти головну увагу 

запобіганню конфліктів; проявляти обачність у просуванні американських 

цінностей; не завищувати сподівання, особливо Грузії, оскільки у порівнянні 

з Росією США має набагато менш вигідні геополітичні позиції в регіоні; 

залишати місце для участі країн ЄС; реалістично оцінювати паливно-

енергетичний потенціал ПК тощо [901]. У «великій стратегії» сучасного 

керівництва США Південнокавказький субрегіон не належить до 

пріоритетних. Проте для Америки з міркувань міжнародного престижу 

загалом неприйнятний геополітичний відступ. Для США також важливо 

зберегти свої позиції в Грузії, надаючи останній військово-політичну та 

економічну підтримку. Актуальними завданнями залишаються також 

протидія геополітиці Ірану і, особливо, російському субрегіональному 

експансіонізму. 

Для Євросоюзу ПК становить певний інтерес передусім з 

геоекономічного погляду. Водночас ЄС виявляє прагнення сприяти 

забезпеченню миру та безпеки в Південнокавказькому субрегіоні. 

Розширення ЄС на початку ХХІ ст. означало в довгостроковій перспективі 

суттєві вигоди для країн ПК [770, р. 416]. Останнім часом активізувалася 

політика Євросоюзу щодо розвитку співпраці з Вірменією. Найбільш 

вагомими здобутками у відносинах з ЄС вирізняється Грузія, досягнувши з 

ним асоціації та ЗВТ. Її екзистенціальним інтересам також відповідає 

присутність НАТО на ПК. Західні держави, насамперед США, розцінюються 

в геостратегії РФ як її головні конкуренти у впливі на країни ПК. 
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Геостратегія Турецької Республіки стосовно країн ПК, зумовлена 

потребами забезпечення своїх геополітичних та геоекономічних інтересів, 

характеризується як «комбінована». Важливим партнером Туреччини в 

реалізації її геоекономічних проектів транспортування енергоносіїв з 

Прикаспійського регіону є Грузія. Напружені відносини залишаються в 

Туреччини з Вірменією. Щодо останньої вона разом з Азербайджаном 

здійснюють конфронтаційну ізоляціоністську стратегію. Азербайджан є 

головним субрегіональним партнером Туреччини у військово-політичній, 

економічній, культурній сферах співпраці. Загалом спостерігається тенденція 

до активізації турецької геостратегії в Південнокавказькому субрегіоні, що 

викликає неоднозначне ставлення з боку Росії. Остання заінтересована в 

розвитку відносин з Туреччиною як сильною регіональною державою і має 

враховувати її вплив на перебіг політичних та економічних процесів на ПК. 

У російській геостратегії в субрегіоні простежується лінія на створення 

вигідного для себе певного балансу сил з обмеженням ролі Туреччини і, 

особливо, Заходу. 

Стратегічні інтереси Ірану проявляються, зокрема, в прагненнях 

розширити свій вплив в Прикаспійському регіоні. Потенційно можливе деяке 

підвищення геополітичної та геоекономічної ролі Ірану на теренах ПК. В 

іранській геостратегії в субрегіоні проявляється спрямованість на співпрацю 

з усіма трьома країнами. «Жорстка» геостратегічна лінія США щодо Ірану 

перешкоджає цій державі в реалізації власних геоекономічних проектів, 

зокрема щодо співпраці з європейськими країнами. Російським стратегічним 

інтересам, у принципі, може відповідати деяке посилення іранських 

субрегіональних позицій, зокрема задля ускладнення на свою користь 

балансу сил із Заходом та Туреччиною. 

Південнокавказький субрегіон постає об’єктом геоекономічних 

інтересів КНР передусім з погляду організації ним співпраці в рамках 

прогресуючого розвитку ЕПШШ. Протягом останніх років спостерігалося 
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збільшення потоків прямих інвестицій з КНР до країн ПК, зростання 

показників їхньої двосторонньої торгівлі з нею. Остання (як і Росія) 

прагматично ставиться до своїх партнерів і не зважає на рівень демократії 

в них, зокрема в Азербайджані. Посилення економічного впливу КНР на 

країни ПК у недалекому майбутньому може супроводжуватися і 

підвищенням його ролі в субрегіональних політичних процесах. Отже, 

очікується ще більше ускладнення балансу сил у субрегіоні. У зв’язку з 

цим для РФ складною проблемою постає забезпечення для себе ролі 

головного актора, здатного впливати на співвідношення сил у 

субрегіональному геополітичному порядку. 

У країн субрегіону немає спільних інтеграційних проектів. Кожна з 

них прагне використати відносини із потужнішими зовнішніми акторами 

для реалізації своїх національних інтересів. Згідно з висновками 

С. Маркедонова, зовнішньополітична диверсифікація на ПК є не винятком, 

а нормою, і зовнішньополітичні прагнення країн диктуються не стільки 

абстрактними цінностями, скільки цілком конкретними практичними 

міркуваннями [412]. За сучасної геополітичної обстановки політична 

інтеграція країн ПК не уявляється можливою [37, с. 59]. Головним 

стримуючим чинником виступає жорстке протистояння між Вірменією та 

Азербайджаном, також дається взнаки конкуренція між потужними 

зовнішніми акторами. Особливо впливовим з них є РФ, у стратегії якої 

спостерігається прагнення не допустити розвитку на теренах ПК 

інтеграційних проектів, конкуруючих з ЄАЕС чи ОДКБ. 

На думку дисертанта, у стратегічних розробках російських «мозкових 

центрів» щодо країн субрегіону враховуються їхні особливості (політичні, 

економічні, культурні, етнічні, релігійні тощо), і геостратегія Росії в 

Південнокавказькому субрегіоні носить комплексний характер і передбачає 

диференційовану геополітику щодо кожної з тамтешніх країн. 
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На початку 1990-х рр. в Грузії склалася несприятлива геополітична 

обстановка, загрозлива для територіальної цілісності держави. Протягом 

1992-1993 рр. на теренах країни фактично точилася громадянська війна між 

прихильниками та супротивниками президента З. Гамсахурдіа. Встановлений 

в жовтні 1992 р. політичний режим на чолі з Е. Шеварднадзе спромігся 

поступово врегулювати внутрішній воєнно-політичний конфлікт на основній 

частині Грузії. Олігархічний режим в Аджарії на чолі з А. Абашидзе лише 

номінально підпорядковувався центральній владі в Тбілісі. Збройні 

конфлікти воєнізованих формувань Абхазії та Південної Осетії з 

центральною владою призвели до становлення невизнаних республік. 

Реальну допомогу сепаратистським силам надавали «миротворчі» 

контингенти з РФ. Водночас на офіційному рівні відносини Росії та Грузії 

розвивалися на засадах дружби, партнерства та співпраці. Згідно зі ст. 1 

Договору між РФ та Грузією від 3 лютого 1994 р., сторони, зокрема, 

зобов’язувалися «послідовно керуватися принципами взаємної поваги 

державного суверенітету, територіальної цілісності та непорушності 

кордонів» [213]. Такий розвиток геополітичних процесів на території Грузії 

відповідав стратегічним інтересам РФ. Для «єльцинського» керівництва Росії 

стало можливим забезпечити собі приховану гегемонію над окремими 

частинами територіально роз’єднаної Грузії. 

Загалом прийнятний для цілей російської гегемонії правлячий режим 

Е. Шеварднадзе зазнав поразки в 2003 р. внаслідок «революції троянд». Нове 

керівництво на чолі з М. Саакашвілі визначило спрямування геостратегії 

держави на союз із Заходом. Загалом воно прагнуло долучитися до західних 

інтеграційних проектів (ЄС та НАТО) і, особливо, сподівалося на допомогу 

США та інших західних держав у захисті своєї безпеки та відновленні 

територіальної цілісності. Тому співпраця Грузії зі США (і НАТО загалом) 

інтенсивно прогресувала, країна виявляла прагнення вступити до Альянсу. 

Така грузинська стратегія сприймалася керівництвом Росії як безпосередня 
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загроза для її позицій на всьому ПК. На думку Д. Треніна, у РФ виникало 

побоювання щодо можливості «”ефекту доміно” від вступу Грузії до 

НАТО» [664, с. 142]. Грузинське керівництво досягло певних геополітичних 

успіхів, повернувши навесні 2004 р. під свій контроль Аджарію. РФ не мала 

підстав заперечувати законність дій влади Грузії. 

Згідно з Договором між РФ та Республікою Грузія від 15 вересня 

1995 р., передбачалося розміщення на теренах останньої чотирьох російських 

військових баз (терміном на 25 років з можливістю автоматичної пролонгації 

на наступні 5-річні періоди) [214]. Причому базовий принцип їхнього 

розміщення полягав у тому, щоб «найбільш ефективно забезпечувати безпеку 

та обороноздатність обох держав, мир та стабільність на Кавказі» [214]. По 

суті, за допомогою своїх баз (як «опорних точок») РФ мала змогу 

здійснювати геополітичний контроль над значною частиною Грузії, і в разі 

потреби російські війська потенційно могли досить швидко окупувати 

територію країни. У 1999 р. було досягнуто домовленостей, згідно з якими в 

2001 р. російська сторона здійснила розформування та виведення військової 

бази, що знаходилася в м. Вазіані. Грузинська сторона наполягала на 

повному звільненні своєї території від усіх російських військових баз. Після 

виведення в 2007 р. військових баз РФ з Ахалкалакі та Батумі на 

підконтрольній Тбілісі території не залишилося російських збройних сил – 

потужного засобу для геополітичного тиску і навіть загрози для грузинської 

національної безпеки. 

У своїй геополітиці щодо Грузії влада РФ неодноразово вдавалася до 

дипломатичного тиску, шантажу, «підривних» засобів («шпигунський 

скандал» 2006 р.), дієвого інструментарію «торговельних війн» (зокрема, 

стрімке підвищення в 2005 р. ціни на природний газ, ембарго в 2006 р. щодо 

імпорту з Грузії вина та мінеральної води), обмежень для грузинських 

трудових мігрантів тощо. Грузинська влада мала наміри радикальними 

засобами повернути контроль над Південною Осетією та Абхазією, 
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сепаратистські режими в яких спиралися на військову підтримку Росії. На 

думку Р. Асмуса, першопричиною збройного конфлікту в серпні 2008 р. було 

прагнення Грузії розірвати квазіколоніальні відносини з Росією й стати 

частиною демократичного Заходу [751, p. 216]. За оцінкою Р. Каґана, 

М.Саакашвілі «потрапив у пастку Путіна» і «піддався на провокацію 

РФ» [823]. Росія скористалася успіхом у воєнних діях проти Грузії в серпні 

2008 р. для реалізації своїх стратегічних цілей у субрегіоні. Геополітичним 

результатом конфлікту стало офіційне визнання Росією так званої 

«незалежності» Абхазії та Південної Осетії. Характерно, що в збройному 

конфлікті з Грузією влада РФ використовувала засоби «гібридної війни» 

(крім суто воєнних, ще й невоєнних). За оцінкою О. Іванова, Росія «показала 

себе світовою державою, яка вдається до жорсткої силі охочіше, ніж Китай, і 

більш ефективно, ніж США» [275]. Імперська експансія РФ у 2008 р. не 

зустріла рішучою протидії з боку Заходу, навіть США. 

Переможена Росією Грузія, спираючись на підтримку західних країн, 

перейшла до оборонної стратегії, не визнаючи державності Абхазії та 

Південної Осетії і не полишаючи намірів у майбутньому відновити свою 

територіальну цілісність. Ф. Старр та С. Корнелл стверджували, що «коли 

Росія “втратила” Грузію, вона зберігала Абхазію та Південну Осетію як 

здобич, щоб ускладнити майбутнє розвитку Грузії» [913, p. 80]. Починаючи з 

вересня 2008 р. відносини між Росією та визнаними нею Абхазією та 

Південною Осетією стали спиратися на формальну договірну базу. На 

сучасному етапі РФ визначає для себе одним з пріоритетних завдань 

«сприяння становленню Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія 

як сучасних демократичних держав» [341]. Оскільки більшість жителів 

квазідержав отримали громадянство РФ, її керівництво створило для себе 

правові підстави (див. підрозділ 2.1.) використовувати будь-які засоби, навіть 

збройні сили, для захисту своїх громадян за кордоном. 



332 

Абхазія та Південна Осетія офіційно вважаються в РФ суверенними 

акторами та стратегічними партнерами, у співпраці з якими виділяються 

політичний, військовий, економічний, культурний та інші напрями. Зокрема, 

з ними передбачено «взаємодію з метою забезпечення спільної оборони та 

безпеки» [88]. Договірна база відносин між Росією та Абхазією містить, 

зокрема, положення щодо: «спільного простору оборони та безпеки, 

Об’єднаного угруповання військ (сил) Російської Федерації та Абхазії для 

відбиття агресії» [212]. Згодом створення вищезгаданого угруповання військ 

(сил) було оформлено відповідною Угодою від 21 листопада 2015 р. і рік по 

тому закріплено окремим російським законом від 22 листопада 2016 р. [464]. 

До його складу включено дислоковану на теренах Абхазії військову базу РФ 

та абхазькі збройні формування (два окремі мотострілецькі батальйони, 

артилерійську та авіаційну групи і окремий загін спецпризначення). Таким 

чином, на двосторонній основі було закріплено військове домінування РФ 

над Абхазією. Остання вирізняється своїм вигідним стратегічним 

положенням у басейні Чорного моря. Теоретично, з її території РФ має 

потенційну можливість блокувати чорноморське узбережжя Грузії та 

встановити контроль над західної частиною країни.  

Республіка Абхазія існує як «держава де-факто» з відповідними 

політичними інститутами [875; 935]. За умов консервації нинішнього 

геополітичного становища вона ризикує в майбутньому так і не досягнути 

економічного та соціального прогресу. Водночас грузинська влада пропонує 

Абхазії в якості ідеального геополітичного образа «нову Грузію, яка 

зближується з Європою і стає настільки привабливою, що Абхазія неминуче 

захоче до неї приєднатися» [932]. Але серед абхазької еліти та суспільства 

ідея возз’єднання з Грузією не користується популярністю, принаймні на 

сучасному етапі. Міжнародна ізоляція залишається для Абхазії тяжкою 

проблемою. Попри намагання частини абхазької еліти розвивати відносини з 

Туреччиною, спостерігається подальше поглиблення однобічної залежності 
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від Росії, яка не дає Абхазії можливості вільно вибирати напрями своєї 

політики. У зв’язку з посиленням домінування Росії з-поміж абхазької 

політичної та економічної еліти виникають побоювання щодо повної втрати 

суверенітету [437, с. 3-4]. 

Договірна база відносин між Росією Республікою Південна Осетія 

містить положення, за якими вони «формують єдиний простір оборони та 

безпеки» [219]. Характерно, що РФ «забезпечує оборону та безпеку 

Республіки Південна Осетія ˂…˃ і окремі підрозділи Збройних сил та органів 

безпеки Республіки Південна Осетія входять до складу Збройних сил та 

органів безпеки Російської Федерації» [219]. Входження 

південноосетинських збройних формувань до Збройних сил Росії було 

закріплено Угодою від 31 березня 2017 р. і відповідним Законом РФ від 

5 лютого 2018 р. [466]. Тим самим легітимізувалося інкорпорування 

збройних сил Південної Осетії до військових структур РФ. Російські 

спецслужби встановлювали контроль над безпековим середовищем 

Південної Осетії. Грузинська влада засудила згадані вище нормативні акти 

РФ як такі, що порушують суверенітет Грузії й принципи та норми 

міжнародного права. 

Малонаселена, економічно слабка та повністю залежна від Росії 

Південна Осетія фактично не має шансів для існування в якості суверенної 

держави. Небезпідставно вважається, що «південноосетинський вибір, по 

суті, є іредентистським» [437, с. 42]. Квазідержава «може зрештою втратити 

свій формальний суверенітет й увійти до складу Росії або як частина 

Північної Осетії-Аланії, або як окремий суб’єкт федерації» [168]. Проте для 

сучасної Росії приєднання Південної Осетії (наприклад, на підставі 

референдуму) не принесе ніяких вигод, оскільки фактичним контролем над 

нею вона і так володіє.  

Реальний геополітичний контроль РФ над обома «частково визнаними» 

країнами, на думку Д. Треніна, «забезпечує Росії фізичну присутність у 
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Закавказзі» [664, с. 170]. Р. Асмус кваліфікував Абхазію та Південну Осетію 

в якості свого роду інструментів російської «наступальної політики» [751, 

p. 54]. Завдяки ним РФ, дійсно, має потенційну можливість для проведення 

різноспрямованих наступальних операцій на грузинській території. Зокрема, 

дуже небезпечним для Грузії є напрямок з м. Цхінвалі (головного центру – 

«столиці» Південної Осетії) на м. Горі, за яким російські війська здійснювали 

наступ у серпні 2008 р. А від Горі для російських військ потенційно 

відкривається шлях на столицю Грузії Тбілісі. 

У геостратегії сучасної Грузії головним вектором залишається західний 

– інтеграція до ЄС та НАТО. З-поміж країн-учасниць Східного партнерства 

Грузія нині може вважатися лідером у плані реформ при здійсненні програми 

співпраці [204]. Грузія виявляється дуже активним «аспірантом», котрий 

очікує на реальну можливість вступу до НАТО Попри нинішню активну 

співпрацю Грузії з НАТО, її приєднання до Альянсу якщо і можливе, то лише 

у віддаленій перспективі. Особливої ваги для Грузії набув розвиток 

двосторонніх відносин зі США, зокрема у військовій сфері. На думку 

С. Маркедонова, «попри конфронтацію з РФ, Захід не заінтересований у 

загостренні конфлікту в Абхазії та Південній Осетії» [415]. За твердженням 

американських експертів, «ані Альянс в цілому, ані його окремі члени не 

підуть заради Грузії на ризик війни з с Росією» [901]. Автор дисертації 

висловлює припущення, що в геостратегічних міркуваннях Заходу 

«“форпост” Грузія має виконувати насамперед функції “стримування” Росії 

та поширення західного впливу в субрегіоні» [168]. 

Відновлення територіальної цілісності держави грузинське керівництво 

в 2018 р. вважало за можливе лише мирними засобами [409]. 

Висловлювалися, зокрема, погляди, згідно з якими рух Грузії до Європи не 

повинен означати відмови від нормалізації відносин з Росією [204]. За умов 

складної геополітичної обстановки Т. де Ваал рекомендував для Грузії 

диверсифіковану зовнішню політику: з одного боку, розвивати відносини з 
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Росією, а з другого – дотримуватися довгострокової стратегії щодо 

європейського майбутнього, а також розбудовувати торговельні відносини з 

іншими партнерами, зокрема з Туреччиною та Китаєм [933]. Вигідно 

розташована Грузія виступає об’єктом геоекономічних інтересів Китаю, 

особливо з погляду реалізації його масштабних інфраструктурних та 

інвестиційних проектів. Зокрема, КНР виявляє заінтересованість щодо участі 

в залізничному проекті «Баку – Тбілісі – Ахалкалакі – Карс» [410]. Показово, 

що Грузія стала першою з країн ПК, яка уклала Угоду про ЗВТ з Китаєм у 

травні 2017 р. 

Нормалізація відносин з Грузією потрібна Росії для здійснення впливу 

на країну, застосовуючи широкий арсенал невоєнних засобів. Крім того, з 

геостратегічного погляду, саме через ділянку грузинської території Росія 

забезпечує сухопутний зв’язок зі своїм союзником Вірменією (та власною 

військовою базою поблизу м. Гюмрі). Влада РФ маніфестує готовність до 

«нормалізації відносин з Грузією у тих сферах, в яких для цього готова 

Грузинська Сторона, з урахуванням політичних реалій, що склалися в 

Закавказзі» [341]. Керівництву Росії експертами пропонується поміркована 

політика: «подальша нормалізація відносин з Грузією, відновлення 

дипломатичних відносин та безвізового режиму з Тбілісі, сприяння 

примиренню Грузії з Абхазією та Південною Осетією» [648, с. 21]. З 

дискусійного погляду З. Бахтурідзе, для Грузії відновлення та зміцнення 

зв’язків з Росією є потребою, обумовленою геополітичними реаліями, 

географічними факторами та історико-культурною спадщиною грузинського 

суспільства [36, с. 35]. За оцінкою А. Макаричева, РФ «не заперечує 

гіпотетичної можливості розв’язання проблеми територіальної цілісності 

Грузії» [393]. Але експерт вважає, що «політична ціна російських пропозицій 

– членство Грузії в ЄАЕС» [393]. Російські аналітики припускають, що в разі 

зіткнення Грузії з ісламістською загрозою, вона відчує неможливість повного 

протиставлення Росії [437, с. 42]. Таким чином, спільний інтерес Росії та 
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Грузії щодо захисту від ісламістського тероризму може, гіпотетично, 

стимулювати співпрацю між ними в питаннях безпеки. 

На думку дисертанта, «нинішнім стратегічним цілям РФ відповідає 

перетворення Грузії на “буфер” між нею та Заходом, при цьому “буферна” 

країна має стати якщо не проросійською, то принаймні нейтральною» [168]. 

Влада РФ нині віддає перевагу використанню засобів «м’якої сили» задля 

збільшення свого впливу на суспільно-політичне життя країни. Надається 

сприяння просуванню до Грузії «євразійських» культурно-цивілізаційних 

цінностей, грузинські бізнес-угруповання стимулюються до економічної 

співпраці з Росією та інститутами ЄАЕС. При цьому особлива увага 

приділяється «делегітимізації західних інститутів, норм та практик» [393]. 

Поточні дані свідчать про те, що застосування Росією стосовно Грузії «м’якої 

сили» (у західному розумінні) не має успіху. Водночас для грузинської 

національної безпеки актуальними є загрози, пов’язані з використанням 

«м’якої сили» у російському розумінні, що означає, зокрема, проведення 

дезінформаційних кампаній, діяльність «фабрик тролів», таємне втручання у 

вибори, прихований шантаж тощо. 

Загалом «компромісна» стратегія керівництва Грузії щодо Росії 

показала незначну успішність. Деяка інтенсифікація стосунків не призвела до 

повноцінної нормалізації відносин. Головне, не відбулося бажаних для Грузії 

зрушень у справі відновлення її територіальної цілісності. Влада РФ 

«проводила лінію щодо залучення Грузії до співпраці з ЄАЕС» [922, p. 362]. 

Для грузинської сторони економічні відносини з Росією залишаються і досі 

суттєвими – за 2017 р. її частка в експорті Грузії становила 14,5%, а в імпорті 

9% [791]. При цьому виявилися певною мірою достовірними прогнози, що 

Росія здатна «використати розвиток відносин для впливу на внутрішні справи 

Грузії» [922, p. 363]. 

Водночас РФ неформально застосовує щодо Грузії окремі засоби 

«жорсткої» геополітики. Так, воєнізовані абхазькі та південноосетинські 
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формування (по суті, підконтрольні Росії війська) у 2015-2017 рр. 

неодноразово відверто переміщували на свою користь лінію розмежування з 

Грузією – здійснювали «повзучу окупацію (“бордеризацію”)» [411]. 

Грузинська сторона в 2017 р. оприлюднила матеріали, що викривали цілу 

низку напрямів та «підривних» засобів російської «гібридної війни» проти 

неї [436]. 

Отже, головною стратегічної метою РФ щодо Грузії є її «нейтралізація» 

(припинення політики євроатлантичної та європейської інтеграції). 

Проводячи лінію на поліпшення відносин з Грузією, Росія намагається 

залучити її до співпраці, зокрема в рамках ЄАЕС. Загалом у сучасній 

«комбінованій» геостратегії РФ щодо Грузії спостерігається переважання 

«кооперативних» цілей, а також «активної оборони». 

Для зовнішньополітичної стратегії незалежної Вірменії характерною 

рисою є «комплементарність», яку Н. Попеску вважає подібною до 

української «багатовекторності» [887, p. 23]. Така «комплементарна» 

політика призвела до вибудовування доволі вигідної для Вірменії системи 

відносин з багатьма державами. Однак в геополітичній обстановці 

конфронтації з Азербайджаном, підтримуваним потужною Турецькою 

Республікою, для Вірменії екзистенціальною потребою поставало 

союзництво з могутньою, передусім у військовому сенсі, РФ. При цьому, за 

оцінкою М. Лаумуліна, вірменська еліта розглядає альянс с Росією як 

тимчасовий, зумовлений несприятливим геополітичним оточенням [369, 

с. 28]. Прояви такої позиції щодо Росії проявляються у публічних виступах 

окремих представників нової керівної політичної еліти Вірменії на чолі з 

Н. Пашиняном, що в 2018 р. на хвилі масових протестів змінила при владі 

традиційні олігархічні угруповання, пов’язані з Росією особистими 

економічними інтересами. 

У 2013 р. влада Вірменії, маючи можливість долучитися до асоціації з 

Євросоюзом, обрала шлях «євразійської» інтеграції значною мірою через 
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геополітичний тиск російського керівництва. Водночас привабливі 

пропозиції Росії означали відчутні вигоди в короткостроковій перспективі, 

наприклад, безмитне постачання до Вірменії природного газу, нафтопродуктів, 

необроблених алмазів та інші преференції. Спостерігалася тенденція до 

подальшого посилення багатоаспектного впливу РФ на Вірменію. За висновком 

А. Григоряна, «Вірменія, по суті, стала інструментом російської політики і 

може ненавмисно сприяти регіональній дестабілізації» [796, p. 108]. 

Для Вірменії Росія була і залишається найбільш вагомим 

зовнішньоекономічним партнером: за підсумками 2017 р. на неї припадало 

24,2% вірменського експорту та 28% імпорту [748]. Господарський комплекс 

Вірменії перебуває в критичній залежності від РФ. Вплив російських 

корпорацій поширюється на практично всі галузі вірменської економіки [408, 

с. 95]. Особливо небезпечним для Вірменії є російське домінування в 

енергетичному секторі країни. «Газпром Вірменія» («донька» «Газпрому») 

забезпечує транспортування, зберігання, розподіл та реалізацію природного 

газу на території Вірменії; цій компанії налужить також енергоблок «Раздан-

5». «Росатом» контролює Мецаморську АЕС, яка забезпечує близько 40% 

споживання електроенергії в країні. Для забезпечення своєї прихованої 

гегемонії щодо Вірменії РФ досить наполегливо використовує «м’яку силу» з 

широким арсеналом політичних, економічних, культурних та інформаційних 

засобів. Для реалізації своїх інтересів влада РФ використовує також впливові 

організації вірменської діаспори в Росії. Грошові перекази вірменських 

трудових мігрантів, що працюють в Росії, становлять, за окремими даними, 

12-14% ВВП Вірменії [748]. Пільговий режим для «гастарбайтерів» з країни-

партнера є також вагомим фактором для посилення співпраці. 

Для Вірменії Росія важлива передусім в якості набагато могутнішого 

військово-політичного союзника. Крім багатоаспектних двосторонніх 

відносин, головним інститутом співпраці у військовій сфері слугує ОДКБ. 

Для реалізації спільної оборонної політики РФ та Вірменії виокремлено 
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Кавказький регіон колективної безпеки. Згідно з Угодою від 30 листопада 

2016 р., передбачено «формування Об’єднаного угруповання військ (сил) 

Збройних Сил Республіки Вірменія та Збройних Сил Російської 

Федерації» [465]. Росією та Вірменією створюється також Об’єднана система 

ППО, призначена передусім для захисту вірменського повітряного простору. 

Саме Росія забезпечує основні потреби Вірменії в озброєнні та продукції 

військового призначення. Неподалік від вірменського м. Гюмрі розташована 

102-а військова база Росії, котра для Вірменії, з одного боку, слугує «захисним 

щитом», а з другого, – постає в якості джерела потенційних небезпек для її 

суверенітету. 

На теренах ПК у Вірменії є власний, тісно пов'язаний з нею сателіт – 

Республіка Арцах. Це невизнане державне утворення (традиційна назва 

«Нагірний Карабах») існує де-факто за умов всебічної підтримки Вірменії, 

допомогу надає також вірменська діаспора. Для російської влади 

врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту щодо Нагірного 

Карабаху не може принести ніяких практичних вигод, тому вона 

індиферентно ставиться до невизнаної країни. 

Приєднання Вірменії до ЄАЕС, котрий нині дуже повільно долає 

стагнацію, поки що не принесло їй відчутних економічних вигод. За цих умов 

Вірменія виявляє заінтересованість у розширенні спектра своїх 

зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних зв’язків, «але при цьому не 

хоче псувати відносини з Росією» [916]. Плідно розвиваються зв’язки 

Вірменії зі США, країнами Західної Європи, НАТО, Китаєм. Євросоюз 

розцінюється Вірменією як «ключовий вектор у диверсифікації зовнішньої 

політики» [412]. Вагомим стимулом до «європеїзації» Вірменії стало 

підписання 24 листопада 2017 р. у Брюсселі на саміті Східного партнерства 

Угоди про всеосяжне та розширене партнерство між Вірменією та ЄС [767]. 

Характерно, що передбачені Угодою інституціональні реформи Вірменії 

складно здійснити самотужки, без допомоги Євросоюзу. Раціональна 
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багатовекторна геоекономічна стратегія у поєднанні з внутрішньодержавною 

економічною політикою дала позитивні результати – у 2017 р. ВВП Вірменії 

збільшився на 7,5% (у 2016 р. – лише на 0,3%) [748]. При цьому у Вірменії 

залишаються гострі економічні та соціальні проблеми: величезний зовнішній 

борг (9,17 млрд $ [748]), бідність значної частини населення, високий рівень 

безробіття (18,9% [748]) тощо. 

Для Росії (та інших партнерів по ЄАЕС) стратегія зближення Вірменії з 

ЄС виглядає неоднозначно. Укладання Угоди Вірменії з ЄС може вважатися 

свідченням її незадоволення інтеграцією в рамках ЄАЕС. Водночас, за 

окремими оцінками, ЄЕК, у принципі, позитивно сприйняла Угоду між 

Вірменією та ЄС, оскільки та «наближає ЄАЕС до заповітної мети – 

налагоджування повноформатної взаємодії з ЄС» [200]. Для Росії 

принципово важливо, що Угода Вірменії з ЄС не передбачає створення ЗВТ. 

Крім того, поки що немає загрози для домінуючих позицій «Газпрому» як 

безальтернативного постачальника газу до Вірменії [200]. Однак у 

довгостроковій перспективі партнерство з ЄС має сприяти підвищенню рівня 

економічної безпеки Вірменії, зокрема в енергетичній галузі, і, відповідно, 

зменшенню її залежності від Росії. Неоднозначні наслідки для майбутньої 

енергетичної безпеки Вірменії може мати її зобов’язання, відповідно до 

Угоди з ЄС, закрити Мецаморську АЕС. Сучасна «багатовекторність» 

стратегії Вірменії проявляється також у розвитку відносин зі США та НАТО. 

За припущенням П. Стронскі, «в Єревані Вашингтон вважається більш 

неупередженим, ніж Москва, посередником у суперечці з 

Азербайджаном» [916]. 

Загалом російська геостратегія співпраці щодо Вірменії може бути 

кваліфікована як приховано гегемоністська. Для забезпечення свого 

домінуючого впливу Росія застосовує комплекс засобів: політичних, 

військових, економічних, культурно-інформаційних. При цьому керівництво 

РФ віддає перевагу використанню саме «м’якої сили» для заохочення 
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Вірменії до союзництва із собою й активної участі у співпраці в рамках 

ЄАЕС, ОДКБ та СНД. 

Республіку Азербайджан на початковому етапі його незалежного 

розвитку спіткали численні геополітичні катаклізми. Лише після приходу до 

влади в червні 1993 р. Г. Алієва всередині країни припинилася громадянська 

війна. Проте нагірнокарабаський конфлікт розвивався дуже невдало для 

Азербайджану, його війська загалом зазнали поразки від вірменських 

збройних сил. Азербайджан втратив весь Нагірний Карабах та ще низку суто 

азербайджанських етнічних територій, сотні тисяч азербайджанців стали 

біженцями. Лише 5 травня 1994 р. у Бішкеку було підписано Протокол щодо 

перемир’я та припинення вогню між Вірменією та самопроголошеною 

Нагірно-Карабаською Республікою, з однієї сторони, та Азербайджаном – з 

другої. Конфлікт перейшов у «заморожений» стан. 

Азербайджанська зовнішня політика зазвичай визначається як 

збалансована чи «багатовекторна» [770, р. 429]. Взагалі Азербайджан прагне 

реалізовувати свою зовнішньополітичну стратегію на засадах 

«рівновіддаленості» [415] і віддаючи пріоритет двостороннім 

відносинам [402, с. 12]. Іноді його зовнішня політика характеризується як 

свого роду «гойдалка» між провідними зовнішніми партнерами [410]. На 

думку російських експертів, «за Азербайджан, який не визначився, точиться 

боротьба між Заходом, Росією, Іраном» [437, с. 42]. Дуже важливим для 

захисту безпеки та розвитку Азербайджану є його особливо тісне й 

різнобічне стратегічне співробітництво з Туреччиною. Для характеристики 

відносин між цими країнами навіть використовуються формула: «Один народ 

– дві держави» [408, с. 94]. Характерно, що проводячи багатовекторну 

зовнішню політику, Азербайджан «відкидає як більш тісну інтеграцію з ЄС, 

так і більш тісну інтеграцію з Росією» [769, р. 154]. Своєрідність «острівної» 

геополітичної ідентифікації Азербайджану проявляється в його участі в Русі 
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Неприєднання. Азербайджанська зовнішня політика може бути кваліфікована 

як «конструктивний прагматизм» [402, с. 12]. 

Азербайджанський автократичний політичний режим на чолі з 

І. Алієвим нерідко критикується західними авторами за порушення 

демократії та прав людини. Ю. Румер схарактеризував його як 

«клептократичний, все більш небезпечний та вкрай нетерпимий» [899, р. 36]. 

Ще за часів Г. Алієва було проголошено ідеологію «азербайджанства» [578], 

формування національної громадянської солідарності. У суспільстві 

сформований геополітичний образ самодостатньої суверенної світської 

тюркської держави. У принципі, ідеї широкого варіанту «євразійської» 

інтеграції можуть бути затребуваними правлячою елітою в геополітичних 

цілях. Активно стимулюється усвідомлення населенням необхідності 

повернення втрачених «внаслідок вірменської агресії» Нагірного Карабаху та 

низки суто азербайджанських етнічних територій. За умов імовірного 

погіршення внутрішньої економічної ситуації та зростання соціального 

невдоволення, правлячий режим потенційно здатний до організації 

піднесення патріотичних настроїв у суспільстві та «ініціювання воєнної 

кампанії з метою повернення окупованих територій» [899, р. 36]. За будь-якої 

політичної влади в країні її головним перспективним стратегічним завданням 

залишатиметься повернення Нагірного Карабаху та суміжних територій, 

втрачених внаслідок конфлікту з Вірменією. Одним із досягнень сучасної 

азербайджанської політики вважається ізоляція Вірменії від міжнародних 

проектів, пов’язаних з прокладанням енергетичних та транспортних 

комунікацій [578]. 

Республіка Азербайджан бере дедалі активнішу участь у співпраці 

мусульманських країн Євразії та світу, зокрема в Організації ісламського 

співробітництва. За твердженням І. Алієва, «сьогодні Азербайджан успішно 

виконує певною мірою миротворчу, координаційну місію в ісламському 

світі» [578]. З-поміж «євразійських» мусульманських країн Азербайджан 
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помітно активізував співпрацю з Казахстаном, Киргизстаном, Туркменістаном. 

Спостерігається поліпшення відносин Азербайджану із потужним південним 

сусідом – Іраном. Можливе формування геополітичного трикутника 

«Азербайджан – Іран – Росія», попри наявність спірних питань з Іраном щодо 

розмежування дна Каспійського моря. Згідно з Конвенцією про правовий 

статус Каспійського моря, підписаною п’ятьма прибережними державами 

12 серпня 2018 р., розмежування дна моря здійснюється за домовленістю 

суміжних та протилежних держав [334]. 

Сучасний Азербайджан втілює «острівну» багатовекторну 

геостратегію. Особливо важливе місце в його стратегії відводиться 

прагматичному геоекономічному напряму, що передбачає здобуття 

максимальних вигод від експорту енергоносіїв. Головним геоекономічним, 

геополітичним та «цивілізаційним» партнером Азербайджану є Турецька 

Республіка. Саме вона є також достатньо потужним військово-політичним 

партнером, здатним надати Азербайджану дієву допомогу в разі воєнних дій. 

Одним з вагомих результатів стратегії Азербайджану в співпраці з 

Туреччиною стало відкриття 12 червня 2018 р. газопроводу TANAP, що має 

збільшити доходи Азербайджану від експорту газу на європейський ринок. 

Співробітництво із західними країнами є перспективним напрямом 

азербайджанської багатовекторної геоекономічної стратегії. Внаслідок 

реалізації низки транспортно-комунікаційних проектів у рамках «Південного 

газового коридору» Азербайджан виявляє наміри посісти місце одного з 

транспортних центрів Євразії [578]. 

Зростання обсягів експорту нафти та природного газу (особливо за 

умов збереження досить високих цін) має дещо поліпшити геоекономічне 

становище країни. При цьому сучасна економічна політика Азербайджану 

передбачає випереджувальний розвиток тих галузей, що не пов’язані з 

нафтовим сектором. Інвестиції до машинобудування, хімічної, легкої, 

харчової промисловості, сфери послуг залучаються з Китаю, Туреччини, 
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західних країн. За такої ситуації РФ у справі інвестицій до економіки 

Азербайджану ризикує опинитися в аутсайдерах. 

Для західноєвропейських держав Азербайджан вважається 

перспективним економічним партнером. Щодо взаємин зі США, то, за 

твердженням американських експертів, авторитарний внутрішньополітичний 

курс Азербайджану є серйозною перешкодою на шляху покращення 

двосторонніх відносин [901]. Натомість, для влади РФ брак демократії аж 

ніяк не є перешкодою для розвитку відносин з Азербайджаном. Між 

країнами існують досить розвинені торговельні зв’язки: за підсумками 

2017 р. в азербайджанському експорті частка Росії становила 5,4%, а в 

імпорті 17,7% [752]. Характерно, що РФ виступає основним постачальником 

зброї для Азербайджану – протягом 2013-2017 рр. на неї припадало близько 

65% від загального обсягу азербайджанського імпорту озброєнь [909]. Таким 

чином, забезпечуючи Азербайджан зброєю, Росія зберігає дієвий важіль 

впливу на політику країни [14]. 

Влада РФ у своїй комплексній і націленій на співпрацю геостратегії 

щодо Азербайджану виявляє обережність, поступовість та певну «гнучкість». 

Імовірно, що головним адресованим Азербайджану «меседжем» РФ є 

твердження, що лише вона насправді здатна відігравати роль неупередженого 

арбітра при вирішенні проблеми Нагірного Карабаху, а також сприяти 

поверненню до складу Азербайджану районів, захоплених на початку 1990-

х рр. вірменськими угрупованнями. 

На початку 2000-х рр. С. Корнелл спрогнозував, що «вірмено-

азербайджанський конфлікт буде ще довго дестабілізувати Закавказзя, як вже 

50 років дестабілізує Близький Схід арабо-ізраїльський конфлікт» [345]. 

Конфліктна ситуація в Нагірному Карабаху зазнала активізації в грудні 

2015 р., почалася поступова ескалація, на початку квітня 2016 р. відбувся 

короткий «спалах», потім – чергове «заморожування». За твердженням 

Ю. Румера, «ситуація ускладнюється можливим втручанням у кризу між 
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Азербайджаном та Вірменією трьох зовнішніх акторів: Росії, Туреччини та 

Ірану» [899, р. 37]. Проте теоретичні сценарії подібного втручання 

передбачають імовірне розширення ареалу конфлікту: один із зовнішніх 

акторів здатний, підтримавши певну сторону, допомогти їй досягнути 

воєнного успіху; при цьому переможена сторона продовжуватиме спротив; 

принаймні ще один зовнішній актор отримає підстави для втручання; у 

результаті, відбудеться «дифузія» конфлікту. 

Російське керівництво, виходячи зі своїх стратегічних міркувань, 

зобов’язалося «сприяти ˂…˃ врегулюванню нагірно-карабаського 

конфлікту» [341]. Функціонування Мінської групи ОБСЄ вважається 

багатьма експертами недостатньо ефективним з погляду відсутності зрушень 

у врегулюванні конфліктної ситуації. Вона «за чверть століття так і не 

спромоглася ув’язати один з одним принципи та дії процесу врегулювання, 

вибірково застосовуючи стандарти міжнародного права» [403]. Характерно, 

що нагірно-карабаський конфлікт може вважатися таким, у врегулюванні 

якого «Росія та Захід готові діяти спільно» [413]. Проте досягнення якогось 

компромісного рішення, більш-менш прийнятного для конфліктуючих 

сторін, ускладнюється тим, що «і Вірменія, і Азербайджан, як і раніше, 

дотримуються своїх максимальних вимог щодо розв’язання конфлікту» [415]. 

Коли в 2016 р. відбувалася ескалація конфлікту в Нагірному Карабаху 

(«чотириденна війна»), РФ намагалася, як і раніше, підтримувати «баланс 

між Вірменією (стратегічним союзником) та Азербайджаном (стратегічним 

партнером)» [411]. Саме вона сприяла укладенню усної домовленості між 

двома державами щодо припинення локальних воєнних дій. Водночас, думку 

Т. де Ваала, роль Росії як арбітра розцінюється обома конфліктуючими 

сторонами неоднозначно, і «ані Баку, ані Єреван не дозволять їй нав’язувати 

свій порядок денний щодо їхнього національного питання номер один» [934]. 

Дисертант є прихильником припущення, що «”заморожування” 

конфлікту в Нагірному Карабаху на користь російським геостратегічним 
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інтересам, оскільки дає РФ змогу отримувати геополітичні “бонуси” з обох 

сторін» [168]. За умов «консервації» такої геополітичної обстановки Росія 

здатна проводити шантаж Азербайджану можливістю свого воєнного 

втручання на боці Вірменії. Натомість перед останньою може виникнути 

загроза втратити підтримку РФ й постати самій проти Азербайджану (ще й 

підтримуваного Турецькою Республікою). При цьому «для Москви злам 

крихкого статус-кво в Нагірному Карабаху може мати негативні 

наслідки» [411]. Вірогідний черговий спалах збройного протистояння «не 

принесе Росії ніяких політичних чи економічних дивідендів, а підтримка 

свого союзника Вірменії неминуче викличе загострення відносин з 

Азербайджаном» [168], і вона втратить можливість отримувати вигоди від 

впливу на нього. Таким чином, для Росії врегулювання конфлікту на основі 

гіпотетичного примирення сторін не є стратегічним пріоритетом. 

Характер політики РФ щодо Азербайджану показує, що останній посідає 

важливе місце в російських геостратегічних планах РФ щодо 

Південнокавказького субрегіону. Беручи до уваги багатовекторність 

геостратегії Азербайджану, влада Росії докладає значних зусиль для того, 

щоб залишатися для нього дуже впливовим «північним сусідом» і важливим 

економічним партнером. Для влади РФ співпраця з Азербайджаном є 

важелем тиску на Вірменію та, водночас, може стати одним із засобів 

поліпшення відносин з Грузією (принаймні економічних). 

Для міжнародного порядку в Південнокавказькому субрегіоні 

притаманні: потенційна нестабільність, низький ступінь структурованості, 

залежність від впливу зовнішніх акторів та збереження конфронтації. 

Актуальними і нині залишаються «головні “вісі” конфронтації: “Росія–

Грузія” та “Вірменія–Азербайджан”» [174, с. 68]. Геополітичні позиції Росії 

на теренах ПК досить міцні, завдяки наявності підконтрольних їй 

квазідержав Абхазії та Південної Осетії, а також російської союзниці 

Вірменії. Простежуються наміри російської влади відігравати лідерську роль 
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щодо для країн ПК. Водночас з боку керівництва РФ проявляється 

неформальне прагнення забезпечити сталу приховану гегемонію над своїм 

союзником Вірменією. У Грузії досить міцними та стабільними 

геополітичними позиціями володіє США. Спостерігається значний вплив на 

субрегіональну обстановку з боку Турецької Республіки, передусім завдяки 

тісній багатоаспектній співпраці з Азербайджаном, та також розвиненим 

відносинам з Грузією. Потужним сусіднім актором, здатним до посилення 

впливу на ПК, постає також Іран. В економічній сфері на перспективу 

очікується подальше підвищення ролі КНР, яка також матиме змогу впливати 

на геополітичну ситуацію. За висновком дисертанта, Росія реалізовує на 

теренах ПК «комбіновану» геостратегію, в якій переважають цілі співпраці у 

поєднанні з непрямим впливом та маневруванням. При формуванні 

субрегіонального геополітичного порядку РФ «позиціонує себе в якості 

провідного актора, спроможного забезпечити на ПК геополітичну 

стабільність» [168]. 

 

 

5.2. Геостратегія Російської Федерації щодо країн Центральної Азії  

У процесі руйнації Радянського Союзу в Казахстані та республіках 

Середньої Азії державну владу взяли до свої рук номенклатурні угруповання 

(споріднені партійні, радянські та господарські). Таким чином, у країнах ЦА 

утвердилися «клікократичні» режими. «Мімікрією» для них слугували 

формально демократичні державні інститути. Правлячі елітні кліки (клани) 

забезпечили собі контроль над найважливішими та найприбутковішими 

галузями господарства. Попри низку проблем, у країнах ЦА були створені 

національні системи оборони та державної безпеки. Успадковані з 

радянських часів міжетнічні суперечності, що перебували в латентному 

стані, стали негативно проявлятися в суспільному житті. Давалися взнаки 

також міжрегіональні суперечності. На теренах Таджикистану в 1992-
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1997 рр. йшла внутрішня (по суті, громадянська) війна між центральною 

владою та опозиційними угрупованнями. У низці країн регіону виникли 

осередки ісламістського тероризму, загрожуючи існуванню сформованого за 

радянської доби світського суспільства. 

За радянських часів у Казахстані та республіках Середньої Азії 

формувалися так звані «соціалістичні нації». У нових незалежних державах 

ЦА постала необхідність сформувати повноцінні нації з відповідною 

державницькою ідеологією. У кожній з країн ЦА державна ідеологія (що 

містила і геополітичну складову) розроблялася швидкими темпами, у 

минулому, іноді дуже далекому, знаходилися відповідні ідеї, міфи, символи 

тощо задля обґрунтування свого давнього історичного минулого та прав на 

сучасне повноцінне державне існування. Зокрема, розпочалися активні 

процеси відродження геополітичних образів минулого та конструювання на 

їх основі нових образів та геополітичних моделей. При цьому культивовані в 

різних країнах ЦА геополітичні образи можуть суперечити один одному. До 

того ж, «історичні права» використовуються правлячими елітами як 

аргументи в сучасних територіальних суперечках між країнами 

Центральноазійського регіону. Після руйнації СРСР найбільш гострою 

геополітичною проблемою для нових незалежних держав ЦА постало 

питання державних кордонів [235, с. 130]. Суперечності стосуються, зокрема, 

«справедливості» поділу між суміжними державами економічно розвиненої 

Ферганської долини. Доцільно навести приклади територіальних суперечок 

між Узбекистаном і Киргизстаном, Узбекистаном і Таджикистаном, 

Киргизстаном і Таджикистаном та ін. 

Для Центральноазійського регіону притаманна гетерогенність 

геополітичної структури [594, с. 36]. У регіональному геополітичному 

порядку в якості потенційних центрів виділяються Казахстан та Узбекистан. 

«Острівну», значною мірою автаркічну позицію займає Туркменістан. 

Киргизстан та Таджикистан є доволі слабкими державами, залежними від 
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геополітичного та геоекономічного впливу зовнішніх акторів, передусім Росії 

та КНР. Саме РФ виявляє політичну волю та стратегічні наміри відігравати 

роль зовнішнього лідера у формуванні геополітичного порядку в ЦА. 

У радянську добу республіки Середньої Азії були дотаційними, 

враховуючи низькі загальносоюзні ціни на їхню сировину. Геополітичним 

інтересам російської влади не суперечило виникнення в ЦА нових 

незалежних держав. Вже у 1990-х рр. російські бізнес-угруповання розпочали 

економічну експансію до країн Центральноазійського регіону. За оцінкою 

М. Дорошка та Л. Чекаленко, проникненню російського бізнесу до регіону 

сприяло знайоме для нього економічне середовище і низька вартість об’єктів, 

які нерідко коштували не більше чверті своєї справжньої ціни [235, с. 126]. 

При цьому спостерігалося явище дедалі більшого сприяння з боку 

керівництва РФ задоволенню інтересів близьких до нього олігархічних  

угруповань. 

Для держав Заходу (особливо США) Центральноазійський регіон 

важливий головним чином з економічного погляду, завдяки багатству 

мінерально-сировинними ресурсами, передусім енергоносіями, а також 

можливостям трансконтинентального сполучення. У 2001 р. коаліція на чолі 

зі США успішно провела воєнну інтервенцію до Афганістану. 

Центральноазійський регіон став для Сполучених Штатів та їхніх союзників 

важливим з погляду військово-стратегічної логістики. За згодою Узбекистану 

та Киргизії на їхніх територіях було дислоковано авіабази США. Крім 

природно-ресурсного потенціалу і транзитних можливостей, важливість 

регіону для США була зумовлена також тим, що він поставав «полем 

геополітичної конкуренції з Росією» [235, с. 127]. Західні держави, особливо 

США, протягом тривалого часу здійснювали допомогу країнам 

пострадянської ЦА в демократизації та проведенні ліберальних економічних 

реформ, щоправда з незначними успіхами. На початку ХХІ ст. спостерігалося 

досить активне просування до ЦА КНР, котра становила серйозну 
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конкуренцію Росії та західним державам. Загалом жодна з великих держав не 

здобула домінування в ЦА. Країни регіону «у рамках своєї багатовекторної 

політики традиційно орієнтувалися на різні зовнішні сили» [300, с. 259]. 

Кожна з країн ЦА стала втілювати свою власну геополітику (названу 

Ф. Толіповим «мікрогеополітикою» [645, с. 38]), націлену на забезпечення 

своїх національних інтересів, зокрема здобуття переваг від балансування між 

великими державами. 

У численних зовнішніх проектах конструювання (реконструювання) 

регіону пропонуються різні схеми трансформації його геополітичної та 

геоекономічної структури. Моделі геопросторової організації регіону часто 

ґрунтуються на історичній концепції «географічного ядра Азії» [307, с. 113]. 

Крім того, за припущенням Д. Малишевої, країни ЦА та Південної Азії здатні 

«стати без посередництва нерегіональних держав “об’єднуючим центром 

Азії”» [399, с. 72]. Центральноазійські експерти виокремлюють проекти 

таких зовнішніх акторів, як Росії, США, ЄС, Китаю, Індії, Пакистану, а також 

Японії та Південної Кореї [630]. Зовнішні проекти зазвичай мають на меті не 

повноцінну міждержавну інтеграцію, а вбудовування регіону в певному 

форматі до якоїсь більшої конструкції. Такі проекти несуть в собі небезпеку 

«нівелювання та вихолощування сутності центральноазійської 

конструкції» [686, с. 40]. Спроби реалізації країнами ЦА власного 

багатостороннього проекту регіональної інтеграції не мали суттєвих успіхів, 

передусім через численні розбіжності між акторами, а також внаслідок 

зовнішніх впливів. 

Казахстан, Узбекистан та Киргизстан стояли у витоків формування 

регіональних структур у ЦА. 10 січня 1994 р. був укладений Договір між 

Казахстаном та Узбекистаном щодо створення Єдиного економічного 

простору [225], до якого незабаром приєднався Киргизстан. У 1997 р. ці три 

країни навіть уклали між собою Договір про вічну дружбу [222]. У 1998 р. до 

регіонального угруповання долучився Таджикистан, і воно отримало назву 
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Центральноазійського економічного співтовариства (ЦАЕС). Регіональні 

інтегративні процеси розвивалися з низькою інтенсивністю, натомість між 

країнами ЦА спостерігалася подальша дивергенція. 28 лютого 2002 р. був 

підписаний Договір, за яким ЦАЕС зазнало трансформації в Організацію 

«Центральноазійська співпраця» (ОЦАС) [210]. РФ виявляла 

заінтересованість в розвитку економічної співпраці з країнами регіону, і 

згідно з Протоколом від 18 жовтня 2004 р. вона приєдналася до ОЦАС [62]. 

На початку ХХІ ст. на території колишнього СРСР за активної участі 

Росії тривало формування потужнішого регіонального економічного 

об’єднання – ЄврАзЕС, членами якого з числа країн ЦА стали Казахстан, 

Таджикистан та Киргизстан. Головну роль у Співтоваристві із самого 

початку намагалася відігравати РФ, яка пропонувала спільні «правила гри», 

виходячи зі своїх власних інтересів. У 2005 р. відбулося об’єднання ЄврАзЕС 

та ОЦАС (за окремими дискусійними оцінками, «поглинання» першим 

другого). Протягом 2006-2008 рр. у складі Співтовариства перебував 

Узбекистан. Участь в діяльності інститутів ЄврАзЕС значною мірою сприяла 

надалі приєднанню його центральноазійських країн-учасниць (крім 

Таджикистану) до інтеграційних структур ЄАЕС. 

У великому та досить віддаленому Центральноазійському регіоні Росія 

не мала змоги забезпечити створення осередків прямого геополітичного 

контролю, тому взяла курс на досягнення «тіньового» лідерства чи навіть 

гегемонії щодо партнерів. Згідно з висновками М. Ларюель та А. Кулі, у 

2000-х рр. «Росія проводила політику, спрямовану на забезпечення 

максимального впливу на країни регіону за принципом “об’єднуй та 

впливай” (“unite and influence”)» [839]. У стратегії РФ в ЦА важлива роль 

відводилася формально рівноправним інститутам міжнародного 

співробітництва, які вона намагалася використовувати у своїх цілях. 

Різнобічний вплив на кожного з контрагентів здійснювався насамперед через 

механізми двосторонніх відносин. Влада РФ і нині використовує інституції 
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СНД як інструменти для просування своїх геополітичних проектів у 

Центральноазійському регіоні. Також СНД слугує для проведення заходів у 

сфері політичної та економічної співпраці з Узбекистаном та Таджикистаном 

(що не входять до складу ЄАЕС), а також для реалізації численних напрямів 

співробітництва з країнами регіону. 

На думку К. Мартен, російська владна верхівка небезпідставно 

кваліфікує лідерів країн ЦА як очільників «патронажно-клієнтельних 

систем» [856]. Керівництву РФ зручно вирішувати питання міжнародної 

співпраці з тими керівниками країн ЦА, з якими його пов’язують досить 

давні зв’язки. Владі РФ для забезпечення свого впливу в ЦА, дійсно, 

«необхідно підтримувати існуючі режими, які лояльні щодо Кремля» [355, 

с. 100]. За припущенням С. Лузяніна від 2007 р., для Росії можуть бути 

небезпечними інші моделі формування влади в країнах ЦА, крім як на основі 

нині правлячих родинних кланів [381, с. 198]. Водночас у разі приходу до 

влади представників інших кланових угруповань, заінтересованих у 

підтримці з боку РФ та реалізації спільних проектів (як, наприклад, в 

Узбекистані чи Киргизстані), російські геополітичні та геоекономічні 

інтереси можуть досягатися з навіть кращими результатами. 

У російському історико-політичному дискурсі поширені уявлення про 

позитивне значення панування Російської імперії для тодішнього Туркестану. 

Геополітичний образ «континентальної» імперії, яка на «приєднаних» землях 

припиняє війни, запроваджує порядок та сприяє розвитку господарства, 

протиставляється образу «морської» імперії з її жорсткою експлуатацією 

колоніальних володінь. Попри дискусії щодо прикладів застосування 

російською владою жорсткого примусу та каральних заходів, загалом, як 

правило, обґрунтовується велика цивілізаторська місія Росії щодо народів 

Туркестану. Радянський період зазвичай розглядається як благотворний для 

розвитку Казахстану та Середньої Азії. Позитивний геополітичний образ 

Радянського Союзу, за часів якого було забезпечено процвітання ЦА, сучасні 
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російські ЗМІ поширюють як для вітчизняної аудиторії, так і для населення 

нових незалежних держав Центральноазійського регіону. При цьому 

позитивний образ СРСР поєднується з геополітичним образом сучасної РФ, 

котра допомагає захищати безпеку країн ЦА та сприяє їхньому економічному 

розвитку. 

Значною проблемою для реалізації геополітики Росії в культурно-

інформаційному просторі країн ЦА постає дедалі більше скорочення 

російськомовної аудиторії. Для просування російських геополітичних 

меседжів, у принципі, корисні місцеві російськомовні ЗМІ, однак останні в 

переважній більшості підтримують офіційний дискурс своїх держав. 

Російські культурно-інформаційні потоки здійснюють вплив здебільшого на 

старші вікові когорти населення – людей, значна частина життя яких припала 

на радянські часи. А от населення молодших вікових когорт, що не має 

радянського життєвого досвіду, набагато менш сприйнятливе до російського 

інформаційного впливу. Частково виправдані сподівання російських 

політтехнологів на трудових мігрантів, що працювали в Росії, як на 

потенційних носіїв ідей «Руського світу». Частина людей, що зазнали в Росії 

жорсткої експлуатації та численних принижень, навіть підтримує російську 

геополітику в регіоні. Водночас чисельність етнічних руських зазнає 

скорочення, що особливо помітно на фоні додатного природного приросту 

корінного населення країн регіону. У підсумку, в країнах ЦА можливості для 

просування проекту «Руського світу» дедалі зменшуються. 

На теренах ЦА для Росії залишаються досить сприятливі перспективи 

щодо подальшої організації військово-політичного співробітництва. Саме в 

Ташкенті 15 травня 1992 р. було підписано Договір про колективну безпеку 

(ДКБ) між низкою країн колишнього СРСР – «Ташкентський договір» [224]. 

Аналіз документальної бази та інформаційних джерел свідчить про те, що 

розвиток співробітництва в спільних структурах ДКБ та згодом ОДКБ мав 

позитивні наслідки для формування збройних сил країн-учасниць та зміцнення 
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їхньої обороноздатності. Водночас неодноразово спостерігалися спроби Росії 

нав’язати рівноправним партнерам свій «порядок денний», впливаючи на 

визначення напрямів, механізмів та засобів співпраці у військовій сфері, 

втручатися до їхніх внутрішніх справ. Прояви російського гегемонізму 

розцінювалися рештою держав-учасниць як небезпечні для своїх дотримання 

суверенних прав. При цьому центральноазійські країни-члени ОДКБ і нині 

отримують значні вигоди від того, що Росія бере на себе великий обсяг витрат 

на реалізацію спільних військових та військово-технічних програм, а також 

надає їм різнобічну допомогу. Військове союзництво з РФ є для правлячих 

«клікократій» певною гарантією захисту їхніх режимів від зовнішніх, а також 

внутрішніх загроз. Особливо небезпечним явищем для країн ЦА постає 

ісламістський тероризм. Згідно зі своєю Воєнною доктриною, РФ «виділяє 

військові контингенти для Колективних сил швидкого розгортання 

Центральноазійського регіону колективної безпеки» [88]. Водночас, за 

оцінкою низки фахівців, зокрема С. Бланка, сучасна роль РФ в ОДКБ маскує 

її справжні наміри, а російські можливості для подолання загроз безпеці в 

ЦА порівняно невеликі й реально зменшуються [758, р. 24]. На прикладі 

країн ЦА підтверджується припущення про те, що сучасні структури ОДКБ 

використовуються Росією для здійснення прихованого геополітичного 

впливу на своїх партнерів. Особливо актуальним для країн-членів ОДКБ 

постає питання щодо справжньої готовності РФ застосувати свої збройні 

сили для захисту їхньої національної безпеки від потужного зовнішнього 

агресора. 

На сучасному етапі РФ, витрачаючи великі кошти на підтримання 

політичного впливу та забезпечення військової присутності в ЦА, 

залишається заінтересованою в здобутті економічних вигод у регіоні. У 

принципі, Росія виявилася здатною до проактивної геоекономічної політики 

в регіоні, – це: надання кредитів країнам ЦА, вкладання інвестицій у 

виробничі, транспортні, інфраструктурні проекти на їхніх територіях, 
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організація спільних виробництв тощо. Проте можливості РФ набагато менші 

порівняно із Заходом та Китаєм. Особливо відчутним є відставання Росії від 

провідних держав світу в новітніх високотехнологічних галузях. 

Найвагомішим інститутом для забезпечення геоекономічних інтересів РФ у 

ЦА виступає ЄАЕС. У цьому інтеграційному угрупованні нових незалежних 

країн беруть участь Казахстан та Киргизстан. Численні геоекономічні 

проекти безпосередньо пов’язують з країнами ЄАЕС Таджикистан. На 

взаємовигідній основі розвивається співробітництво ЄАЕС з Узбекистаном. 

Можливе залучення навіть Туркменістану до низки програм ЄАЕС. Проте за 

нинішніх умов фактичної стагнації Союзу, його інтеграційні можливості в 

Центральноазійському регіоні виявляються обмеженими, а перспективи 

розширення – сумнівними. 

Створення ШОС, з погляду низки дослідників, було де-факто 

компромісом між Росією та Китаєм, заснованим на спільності інтересів щодо 

недопущення проникнення впливу «третіх» сил до стратегічно важливого для 

обох країн регіону ЦА [6, с. 14]. Отже, ШОС постала як свого роду спільний 

регіональний проект РФ та Китаю за участі країн ЦА. Згідно з Хартією ШОС, 

підписаною 6 червня 2002 р., з-поміж цілей та завдань Організації було 

визначено, зокрема, зміцнення миру, безпеки та стабільності в регіоні, 

спільну протидію тероризму, сепаратизму та екстремізму, боротьбу з 

транснаціональною злочинністю (у тому числі наркотрафіком), а також 

ефективну регіональну співпрацю в багатьох сферах (політичній, оборонній, 

торговельно-економічній, транспортній, природоохоронній, культурній 

тощо) [680]. Тобто йшлося про дуже широкий спектр напрямів співпраці між 

країнами-членами ШОС, перетворення її на фактично універсальну 

міжнародну організацію. Російська сторона, зокрема, виявляє 

заінтересованість у збереженні активності ШОС у боротьбі з тероризмом, 

екстремізмом та сепаратизмом [185, с. 56]. 
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При аналізі діяльності ШОС китайські експерти погоджуються з тим, 

що вона «має значні переваги, щоб стати майданчиком для стикування ЄАЕС 

та ЕПШШ» [375, с. 10]. Про підтримку ініціативи КНР щодо створення 

ЕПШШ заявляли глави держав-членів ШОС на Ташкентському саміті 

24 червня 2016 р. [641]. Поки що задеклароване сполучення ЄАЕС та ЕПШШ 

не наповнене реальними справами на відміну від досить плідного розвитку 

Китаєм двостороннього співробітництва з країнами ЦА [375, с. 19-20]. 

Для країн ЦА участь у ШОС значною мірою диктується 

прагматичними мотивами – вони мають надії на «очікування інвестицій, 

пільгових кредитів, контрактів з боку партнерів по ШОС та здійснення 

узгоджених дій, що спрямовані на підтримку стабільності регіону» [197]. При 

цьому країни ЦА «можуть зіграти важливу позитивну роль у розвитку ШОС, 

нівелюючи потенційні протиріччя між Росією та Китаєм» [197]. У рамках 

Організації РФ надає великого значення «нарощуванню політичного та 

економічного потенціалу ШОС, стимулюванню в її рамках практичних 

заходів, що сприяють зміцненню взаємної довіри та партнерства в ЦА» [341]. 

На перспективу очікується, що роль ШОС у забезпеченні економічної, 

воєнної та інших видів безпеки в ЦА має зростати [185, с. 63]. Існують 

припущення, що співпраця в рамках ШОС «допоможе Росії зміцнити свої 

позиції в ЦА, створити стабільний стратегічний тил та підвищити світовий 

авторитет» [374, с. 99]. Проте загалом ШОС на нинішньому етапі свого 

розвитку, пори певні досягнення, так і не стала дієвим міжнародним 

інститутом. 

Сучасні тенденції розвитку макрорегіональних геополітичних та 

геоекономічних процесів стимулювали активізацію російської геостратегії в 

ЦА. За спостереженням А. Нурші, «завдяки розширенню інтеграційної 

взаємодії центральноазійських країн з Росією в рамках ЄАЕС та ОДКБ 

значення центральноазійського напряму в системі російських 

зовнішньополітичних пріоритетів планомірно зростало» [453, с. 43]. За 
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оцінкою С. Радніца, «через внутрішні російські негаразди та зайнятість 

Москви геополітичними проблемами на західному фланзі ЦА нині не є для 

РФ пріоритетним регіоном» [893]. Більш відповідним геополітичним реаліям 

дисертант вважає погляд, за яким «для Москви Центральна Азія досі 

виступає в якості території надзвичайної геополітичної ваги» [439, с. 15]. ЦА 

може вважатися для Росії свого роду регіональним «буфером», що відділяє її 

від південної «дуги нестабільності» [54]. За оцінкою автора дисертації, 

«центральноазійський вектор органічно вписується в загальну «євразійську» 

геостратегію Росії» [166]. У Центральноазійському регіоні Росія має 

потенційну змогу реалізувати нову для себе геостратегічну модель, відмінну 

від своєї традиційної: «Росія звикла до імперського варіанту – ексклюзивний 

контроль і недопущення присутності інших великих держав» [386]. 

На теренах ЦА в ХІХ – на початку ХХ ст. тривалий час точилася гостра 

«Велика гра» між Російською та Британською імперіями. На початку ХХІ ст. 

«Велика гра» в регіоні стала вестися трьома «гравцями» – РФ, США та КНР, 

причому перший з них за всіма параметрами спочатку був головним. Нині 

залишається авторитетною експертна думка, що «саме відносини між цими 

зовнішніми акторами найбільше впливають на міжнародний порядок в 

ЦА» [701, с. 29]. Крім США та Китаю, в якості конкурентів Росії 

розглядаються ще й сусідні з ЦА регіональні актори – Туреччина, Іран, 

Пакистан та Індія [284, с. 7], кожен з яких прагне до забезпечення власних 

інтересів. На думку М. Ларюель, США на теренах ЦА втрачає вплив, і 

«Велика гра» тепер ведеться між Росією та Китаєм, що знайшли між собою 

баланс та поділили владу над регіоном [843]. Натомість Чжао Хуашен 

вважає, що «геополітичне суперництво насправді відбувається між США та 

Росією» [701, с. 33], а Китай, за такою логікою, з його суто економічними 

проектами до великодержавних геополітичних розкладів непричетний. За 

оцінкою А. Гончарука, сучасний довгостроковий тренд полягає в тому, що 

Росія в ЦА є «державою, що уходить», а на заміну їй іде Китай [180, с. 2]. 
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Саме КНР нині фактично виступає головним торговельним та інвестиційним 

партнером для країн регіону [637, с. 35]. Тенденція щодо подальшого 

посилення впливу Китаю на геоекономічну та геополітичну обстановку в ЦА 

проявляється досить виразно. На думку К. Сироєжкіна, інтересам РФ та країн 

ЦА відповідає  такий сценарій розвитку співпраці, при якому «китайська 

присутність у регіоні в будь-якій формі носила би обмежений характер» [638, 

с. 214].  

Згідно з геополітичною моделлю Є Цзичена, країни ЦА належать до 

«Північно-західної геополітичної лінії», де історично проходив  «Великий 

шовковий шлях» між Китаєм та Заходом регіону [191]. Китайська 

геоекономічна стратегія передбачає передусім розвиток інфраструктурних 

комплексів навколо «стрижневих» транспортних магістралей. Також 

реалізуються великі інвестиції до найбільш привабливих для китайських 

економічних інтересів галузей виробництва. Вже нині китайська компанія 

CNPC закріпилася в нафтовидобувній галузі Центральноазійського регіону. 

За оцінкою Е. Макглінчі, «Китай віддавав перевагу розвиткові економічної 

взаємодії з країнами ЦА, а Росія – політичній та військовій гегемонії» [859]. 

Дедалі зростають обсяги китайських капіталовкладень в економіку країн ЦА, 

і КНР заінтересована в окупності своїх інвестицій. Сталі геоекономічні 

позиції Китаю мають забезпечуватися стійким геополітичним впливом. 

Спостерігається прагнення Китаю відігравати роль нового дуже впливового 

гравця в регіональній політиці [6, с. 15], зокрема в царині врегулювання 

міждержавних суперечок. Російські автори запропонували організувати таку 

систему двостороннього лідерства в регіоні, в якій «Китай забезпечував би в 

першу чергу ресурси розвитку, а Росія – безпеку» [625, с. 19]. Але в такому 

разі РФ не отримуватиме для себе економічних вигод. Попри конкуренцію, 

РФ та КНР заінтересовані в «зміцненні політичних систем у Центральній 

Євразії, еволюційному поліпшенні там економічної та суспільної ситуації 

протягом максимально тривалого періоду» [51]. По суті, під виглядом 
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двостороннього лідерства пропонується свого роду спільна прихована 

гегемонія РФ та КНР щодо Центральноазійського регіону. 

Американським геостратегічним інтересам в Центральноазійському 

регіоні суперечить виникнення та розвиток в його межах геоекономічних та 

геополітичних структур під егідою РФ. Дослідницька група Ф. Старра ще в 

2005 р. пропонувала проект під назвою «Партнерство Великої Центральної 

Азії для співробітництва та розвитку» [912], який так і не був реалізований. 

Очевидно, що посилення суперництва між Росією та США в ЦА спрацювало 

би передусім на користь Китаю, посиленню його позицій у регіоні. У 2016 р. 

американські експерти Ю. Румер, Р. Соколовскі та П. Стронскі 

запропонували рекомендації щодо політики США в ЦА: «надавати пріоритет 

регіональній взаємодії з Казахстаном та Узбекистаном; визнати, що США 

має певні спільні інтереси з Росією та Китаєм і спроможна використати 

російські та китайські дії для просування своїх інтересів; необхідно вимагати 

змін на локальному рівні і зосередити програми реформ США на поліпшенні 

соціальних та економічних умов, а не просуванні демократії; не 

обумовлювати співпрацю в галузі безпеки дотриманням прав людини; 

уникати мілітаризації політики США через надмірне реагування на загрозу 

ісламського екстремізму; ефективніше використовувати важелі впливу і 

зосередитися на досягненні більш реалістичних та пріоритетних цілей» [900]. 

Таким чином, геостратегія США щодо країн ЦА має стати більш ефективною 

та реалістичною, орієнтованою на співробітництво з усіма країнами 

(незалежно від рівнів демократії в них), враховувати вплив Росії та Китаю, 

співпрацювати з ними в окремих справах і, водночас, стримувати їхній 

експансіонізм. 

У 2017 р. спостерігалися зусилля влади США посилити свій військовий 

контингент в Афганістані за умов активізації діяльності екстремістських 

угруповань на теренах цієї країни. Для стратегічних інтересів США 

залишається і надалі пріоритетним (прямий чи непрямий) контроль над 
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Афганістаном. Попри сучасні напружені відносини між США та РФ, 

спільним стратегічним інтересом для обох держав постає недопущення 

перемоги екстремістських сил в Афганістані. Також існують можливості для 

американсько-російської співпраці в боротьбі з виробництвом в цій країні 

наркотиків та їхнім транзитом до Росії, США та інших країн світу. 

За висновком експертів клубу «Валдай», «Китай, Росія та США, 

незважаючи на власну “історію взаємовідносин” з ЦА, по суті, заінтересовані 

в одному і тому ж – недопущенні перетворення регіону на ще одне вогнище 

світової нестабільності» [52, с. 4]. Крім того, стверджується, що домінування 

в регіоні не є життєво необхідним для цих трьох держав, особливо США, 

тому «жодна з них не буде розв’язувати війну одна з одною через 

Центральну Азію» [52, с. 6]. Хоч РФ і неодноразово заявляла про готовність 

захищати військовими засобами своїх союзників по ОДКБ, насправді вести 

через них повноцінну війну з КНР чи США вона не стане. 

Для РФ саме захист колективної безпеки виступає офіційним 

виправданням своєї експансії до Центральноазійського регіону. Росія навіть 

виявляє амбіції щодо активізації своєї участі (разом з іншими країнами та 

міжнародними інститутами) у врегулюванні ситуації в нестабільному 

Афганістані, тобто вона фактично претендує на здобуття позицій в 

американській зоні геополітичного впливу. З погляду Е. Макглінчі, «країни 

ЦА не мають нині намірів заперечувати політичну гегемонію Москви в 

регіоні» [859]. На думку дисертанта, «інтересам країн ЦА відповідає 

встановлення в регіоні певного балансу впливів наймогутніших зовнішніх 

акторів, оскільки такий геополітичний порядок надаватиме кожній з них 

можливість зберігати свій суверенітет» [166]. 

У своїй стратегії щодо Центральноазійського регіону Росія формально 

виявляє прагнення відігравати роль лідера, який виступає авторитетним та 

справедливим арбітром у розв’язанні міждержавних суперечок, очолює 

співпрацю у військовій сфері і спроможний надати дієву допомогу для 
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захисту воєнної безпеки від будь-якого ворога, організовує економічну 

інтеграцію та стимулює її розвиток. Водночас такий зовнішній лідер не 

втручається до внутрішніх справ країн-партнерів, не диктує їм норми та 

принципи політичного та соціально-економічного життя. Неформально 

стратегія РФ спрямована на встановлення прихованої гегемонії, залучення 

країн регіону до сфери свого геополітичного впливу. З метою досягнення 

своїх стратегічних цілей Росія докладає чималих зусиль для розвитку в 

Центральноазійському регіоні інтеграційних структур (за своєї провідної 

участі), а також двосторонніх відносин з кожною із країн. 

Казахстан є найбільш потужною за економічним потенціалом країною 

ЦА. Для сучасного етапу розвитку двосторонньої співпраці між Росією та 

Казахстаном особливо значну роль відіграє втілення на практиці обома 

країнами положень «Договору про добросусідство і союзництво між 

ними» [215]. Саме Казахстан у численних галузях співпраці є для Росії 

провідним партнером у ЦА [711, с. 7], При цьому, за спостереженням 

С. Радніца, «міркування суверенітету для Казахстану зазвичай превалюють 

над побажаннями Москви» [893]. Прикладом суверенної геополітики 

Казахстану є розвиток його сучасної економічної співпраці з Україною. 

У населенні Казахстану наявна суттєва частка етнічних руських, яка 

нині становить 23,7% [827]. Але припущення, що Казахстану загрожує 

російська агресія за «українським сценарієм» [439, с. 16], не мають під собою 

надійного обґрунтування. У процесі державотворення надання російській 

мові офіційного статусу (за Конституцією Казахстану 1995 р.) було одним із 

заходів налагодження міжетнічної взаємодії. При цьому в 1990-х рр. досить 

жорстко подавлялися спроби діяльності проросійських сил у північних 

областях країни. Задля забезпечення панування в суспільстві казахської 

державницької ідеології пріоритет віддається казахській культурі та 

мові [541]. Водночас втілюється в життя програма розвитку «тримовності» – 

казахської, російської та англійської [541; 542]. Н. Назарбаєв запропонував 
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здійснити до 2025 р. повний перехід казахської мови з кирилиці на 

латиницю [621]. У цьому питанні Казахстан наслідує приклад низки інших 

тюркомовних держав. 

Для зміцнення суспільної системи нинішня казахська влада розробила 

своєрідні ідеологічні підстави, використавши, зокрема, ідеї євразійства для 

згуртування тюркських та слов’янських етнічних груп [523, с. 17]. 

Формування єдиної казахської державної нації втілюється під гаслом «одна 

Країна, один Народ» [541]. Правлячою елітою розроблено і вже значною 

мірою впроваджено у свідомість казахського суспільства геополітичний 

образ Казахстану як великої держави з єдиним народом. «Євразійська» 

економічна інтеграція вважається вкрай важливою для забезпечення 

процвітання країни. Тому відповідні геополітичні образи та моделі знаходять 

застосування в численних програмах та проектах. При цьому збереження 

державного суверенітету виступає як безумовний пріоритет. У країні 

створено досить «жорсткі» політико-правові механізми щодо запобігання 

діяльності керованих ззовні політичних сил та окремих «агентів впливу». 

Казахстан виявив спроможність здійснювати значною мірою 

самостійну геостратегію. Простежуються його намагання проводити 

геоекономічну стратегію, спрямовану на зменшення залежності від зовнішніх 

акторів – Росії, Китаю, США. Підґрунтям для подальшого зміцнення 

геополітичних позицій на пострадянському просторі є розвиток економіки. 

Від радянської доби Казахстан успадкував господарський комплекс, в якому 

виділялися передусім гірничодобувна промисловість та малоефективний 

агропромисловий комплекс. В експорті країни переважали енергоносії, а 

також були представлені інші нерудні та рудні корисні копалини, 

напівфабрикати, сільськогосподарська продукція. Значною мірою така 

структура експорту зберігається і нині. Розвиток країни занадто сильно 

залежить від цін на енергоносії та інші сировинні товари на світовому ринку.  
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Геостратегія Казахстану у світі, в Євразії та на пострадянському 

просторі характеризується як багатовекторна. Найбільша центральноазійська 

держава заінтересована в подальшому розвитку передусім економічних 

взаємовідносин із Заходом – США та країнами Європи. Зі свого боку, західні 

країни ще з 1990-х рр. прагнули до розширення економічної співпраці з 

Казахстаном, винятково багатим на енергоносії та інші мінерально-сировинні 

ресурси. Особливо успішно закріпилися в нафтогазодобувній галузі 

Казахстану в період високих цін на нафту американські та європейські ТНК 

«Chevron», «ExxonMobil», «Total», «Eni», «Royal Dutch Shell». Значним 

досягненням у прогресивному розвитку відносин Казахстану та ЄС було 

підписання між ними 21 грудня 2015 р. Угоди про розширене партнерство та 

співробітництво [782] і починаючи з 1 травня 2016 р. її почали тимчасово 

застосовувати. Нині Казахстан єдина з країн ЦА, що має таку Угоду з 

Євросоюзом. 

Росія традиційно виступала головним економічним партнером 

Казахстану. Попри певну географічну диверсифікацію зовнішньої торгівлі 

останнього, значення зв’язків з РФ залишається дуже великим: у 2017 р. 

частка Росії в казахському експорті становила близько 9,3%, а в імпорті – аж 

38,9% [827]. Російські ТНК (як державні, так і приватні) посідають досить 

міцні позиції в казахській економіці. За оцінкою О. Васильєва, діяльність 

таких енергетичних компаній, як «Газпром», «Лукойл», «Транснефть» та 

«Роснефть», дає Росії можливість запобігати «домінуванню Пекіна в 

економіці Казахстану» [70, с. 233]. Для РФ Казахстан є найважливішим 

економічним партнером у регіоні, відіграє роль опори для розвитку ЄАЕС в 

ЦА. Росія також докладає чималих зусиль для розвитку співпраці у 

військовій сфері з Казахстаном як головним військово-політичним 

союзником у ЦА [712]. Отже, для РФ збереження стабільно добросусідських 

та багатоаспектних відносин з Казахстаном є безумовним пріоритетом в 

регіональній геостратегії. 
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Для Казахстану дедалі вагомішим економічним партнером постає 

Китай. Загалом зростають обсяги торгівлі між країнами, досить успішно 

розбудовуються транспортні коридори з відповідною логістикою, 

передбачено розширення китайських інвестиційних програм тощо. 

Починаючи з 2016 р. казахський план розбудови інфраструктури «Нурли 

Жол» реалізується спільно з китайським проектом ЕПШШ. Водночас у 

Казахстані неодноразово висловлювалися претензії щодо економічного та 

демографічного експансіонізму з боку Китаю. Крім прагматичних інтересів, 

активізація взаємодії Казахстану з могутніми зовнішніми акторами, 

вірогідно, зумовлюється намірами «збалансувати російське домінування в 

регіоні» [711, с. 5]. Така стратегія вписується в парадигму багатовекторності, 

якій слідує казахська влада у своїй зовнішній політиці. 

На основі аналізу документальних джерел та поточної інформації 

можна зробити такі висновки щодо «євразійської» та центральноазійської 

геостратегії Казахстану. Беручи активну участь в «євразійській» економічній 

інтеграції, держава, вірогідно, має на меті передусім задоволення своїх 

прагматичних інтересів. Спираючись на відносно потужний потенціал, 

Казахстан виявляє амбіції відігравати роль геополітичного лідера в ЦА. 

Попри наявні проблеми у взаєминах між Казахстаном та Узбекистаном, 

існують численні потенційні можливості для їхнього двостороннього 

співробітництва. Співпраця з Росією (зокрема, у рамках ЄАЕС, СНД, ОДКБ) 

потрібна для отримання економічних вигод та захисту безпеки держави. За 

оцінкою дисертанта, геостратегія Казахстану і надалі зберігатиме 

багатовекторний характер і націленість на забезпечення свого суверенітету.  

Наявні численні підтвердження того, що для керівництва РФ 

притаманне прагматичне ставлення до автократичного режиму в Казахстані. 

Такий владний режим зрозумілий для російської влади, її вищі представники 

неодноразово давали компліментарні характеристики особисто 

Н. Назарбаєву [96]. Водночас РФ має брати до уваги геополітичні інтереси 
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Казахстану на міжнародній арені. З геостратегічного погляду Казахстан 

важливий для РФ ще й тим, що через його територію вона має можливість 

здійснювати зв’язки з іншими країнами ЦА. Нині і на найближчу 

перспективу Росія не має змоги і не виявляє явних намірів встановити над 

Казахстаном приховану гегемонію за допомогою політичних, економічних чи 

військових важелів. Але в низці важливих питань РФ все ж здатна 

відігравати для Казахстану роль лідера у дво- та багатосторонніх відносинах. 

У геостратегії Узбекистану в 1990-х – на початку 2000-х рр. 

проявлялися наміри стати регіональним лідером (навіть гегемоном) серед 

країн ЦА чи принаймні розділити лідерство з Казахстаном. У часи 

президентства І. Карімова геополітичний образ «Великого Туркестану» 

цілеспрямовано використовувався в зовнішньополітичних цілях. Наприклад, 

на підставах неоднозначних «історичних прав» обґрунтовувалися 

територіальні претензії до Киргизстану та Таджикистану [523, с. 17]. 

Багатовекторна зовнішня політика Узбекистану отримала назву політики 

«мустакіллік» («самостійності») [705, с. 12]. У відносинах з головними 

зовнішніми акторами Узбекистан спромігся балансувати між Заходом та РФ. 

Але жорстокі репресії узбецької влади, вчинені в травні 2005 р. в Андижані, 

призвели до суттєвого «охолодження» відносин Узбекистану із західними 

країнами, особливо зі США. Відповідно, баланс змістився в бік Росії, вплив 

якої на Узбекистан дещо посилився. Водночас той залишався самостійним 

регіональним «гравцем». 

Активізація геостратегії Росії в Центральноазійському регіоні згодом 

викликала спротив Узбекистану, який кваліфікував (не без підстав) 

інтеграційні проекти під проводом РФ як посягання на свої суверенні права. 

Вірогідно, саме такими міркуваннями керувалося узбецьке керівництво на 

чолі з І. Карімовим, призупинивши участь держави в «євразійській» 

інтеграції: в ЄврАзЕС – 2008 р.; в ОДКБ – 2012 р. (див. підрозділ 3.2.). При 

цьому влада Узбекистану прагнула отримувати вигоди від економічній 
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співпраці на просторі СНД, приєднавшись у 2013 р. до ЗВТ [558]. Небажання 

Узбекистану вступати до ЄАЕС, найвірогідніше, обумовлювалося 

побоюваннями, що в ньому «домінуватимуть росіяни, і справжня мета Союзу 

політична, а не економічна» [914, p. 160]. Протягом останнього періоду 

президентства І. Карімова Узбекистан здійснював певною мірою 

ізоляціоністську геостратегію, особливо щодо участі в інтеграційних 

об’єднаннях. При цьому Узбекистан зберігав різноманітні зв’язки з Росією, 

співпрацював з КНР, а також підтримував відносини з ЄС, США та 

НАТО [180, с. 13]. Таким чином, у геостратегії Узбекистану зберігався 

багатовекторний характер. 

Узбекистан володіє досить значним інтегральним потенціалом для 

самостійної геостратегії в регіоні. Обраний наприкінці 2016 р. президентом 

Узбекистану Ш. Мірзійоєв проводить в країні низку реформ, і багато-хто з 

російських експертів вважає, що це відповідає інтересам РФ [297, с. 293]. У 

зовнішній політиці Узбекистану спостерігається прагнення покінчити з 

ізоляціонізмом [595]. У відносинах з провідними зовнішніми акторами – РФ, 

Китаєм та західними державами, керівництво Узбекистану продемонструвало 

готовність до розширення та поглиблення співробітництва. Досить показова 

активізація відносин Узбекистану з Туркменістаном, Таджикистаном, 

Киргизстаном. Навіть часткове розв’язання численних проблемних питань із 

країнами-сусідами (наприклад делімітації державних кордонів у Ферганській 

долині) може надати Узбекистану можливість стати центром економічної 

співпраці в ЦА, а на перспективу відігравати роль ще й геополітичного 

регіонального центру. Виникають очікування щодо зближення 

зовнішньополітичних позицій Казахстану та Узбекистану [297, с. 296]. 

Висловлюються припущення, що вони разом потенційно здатні втілити в 

життя оновлений регіональний проект Центральноазійського союзу. У 

такому разі Росія, теоретично, матиме змогу використати реалізацію проекту 
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для проникнення до економічної системи Узбекистану через механізми своєї 

співпраці з Казахстаном. 

Традиційно Росія відігравала велику роль у зовнішньоекономічних 

зв’язках Узбекистану. За підсумками 2017 р. на Росію припадало 10,7% 

експорту Узбекистану і 22,5% його імпорту (для порівняння – на КНР 

припадало, відповідно, 15,5% та 23,7%) [929]. Таким чином, хоча Росія і 

поступається Китаю місцем у зовнішній торгівлі Узбекистану, її значення для 

економіки країни залишається досить важливим. Крім того, дещо 

активізувалося проникнення російського капіталу до узбецької 

промисловості. Керівництво РФ вживало низку економічних заходів з метою 

«залучити Ташкент до своєї орбіти» [893].  

Головним стратегічним напрямом співпраці РФ та Узбекистану в ЦА 

нині є економічний. Також активізується співробітництво між РФ та 

Узбекистаном у військово-технічній галузі на основі відповідного Договору 

від 29 листопада 2016 р. (набув чинності 26 травня 2017 р.) [218]. 

Передбачено розробку програм співпраці в цій галузі, укладання контрактів 

щодо постачання продукції військового призначення, надання послуг у сфері 

військово-технічного співробітництва тощо [218]. Дисертант висловлює 

припущення, що Росія, виходячи зі своїх стратегічних інтересів, може 

стимулювати повернення Узбекистану до ОДКБ для співпраці у сфері 

оборони та регіональної безпеки. Крім реалізації цілей співпраці в російській 

геостратегії, за окремими оцінками, проявляються навіть «підривні» 

моменти. З погляду А. Гончарука, підтримка Росією сепаратистських сил на 

теренах Каракалпацької автономії «може стати засобом тиску Москви на 

керівництво Узбекистану» [180, с. 7]. Але загалом геостратегія Росії 

спрямована на посилення свого політичного та економічного впливу на 

Узбекистан як сучасного партнера та потенційного союзника. РФ має 

враховувати геополітичні та геоекономічні амбіції Узбекистану при 
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стратегічному плануванні вигідного для себе балансу сил у 

Центральноазійському регіоні. 

Туркменістан виділяється багатством мінерально-сировинних ресурсів, 

особливо великі в країні поклади природного газу. У пострадянську добу 

експорт цього енергоносія послугував за основу існування нової незалежної 

держави та її відносного добробуту. У країні цілеспрямовано насаджувався 

культ С. Ніязова («Туркменбаші»). Корінне туркменське населення було 

добре забезпечено системою соціальних благ, зокрема воно безкоштовно 

отримувало електроенергію, газ, воду та сіль. При цьому величезні прибутки 

від експорту газу керівництво країни часто-густо нераціонально витрачало 

для зміцнення авторитарного (чи навіть неототалітарного) режиму. У 

геостратегії Туркменістану проявлявся обмежений «ізоляціонізм», держава 

намагалася дистанціюватися від зовнішніх «гравців», її нейтралітет був 

закріплений Резолюцією ГА ООН [572]. 

Сучасна геостратегія Туркменістану має «острівний» характер, 

збереглися деякі риси автаракізму. Нині експорт природного газу з 

Туркменістану спрямований головним чином до КНР (за 2017  р. на неї 

припадало 83,7% всього туркменського експорту [926]). Китай водночас є 

найбільшим кредитором Туркменістану, зовнішні боги якого мають 

тенденцію до зростання. При тому, що за 2017 р. ВВП країни зріс на 

6,5% [926], у крані загострюються соціально-економічні проблеми. З 2019 р. 

запроваджується надання населенню електроенергії, газу, води та солі на 

платній основі, проте за пільговими цінами. У принципі, після потенційної 

побудови Транскаспійського газопроводу Туркменістан матиме змогу 

долучитися до спільного з Азербайджаном та Туреччиною проекту TANAP 

щодо експорту газу на європейський ринок, а це не відповідає 

геоекономічним інтересам РФ. За припущенням А. Казанцева, у зовнішній 

політиці Туркменістану зберігатиметься традиція поєднання 

багатовекторності та ізоляціонізму [298]. 
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За оцінкою Ф. Старра, «Узбекистан та Туркменістан мають ключове 

значення для стабільності чи нестабільності в ЦА загалом» [914, p. 165]. 

Недемократичність політичної влади, автократія, порушення прав і свобод 

людини для таких зовнішніх акторів, як Росія чи Китай, не стоять на заваді 

при розвитку співпраці з державою. Навіть жорстка політика С. Ніязова щодо 

етнічних меншин, зокрема російської, не була для влади РФ принциповим 

питанням у відносинах з Туркменістаном. Російське керівництво має щодо 

Туркменістану перспективні геоекономічні інтереси і заінтересована в 

збереженні в державі нинішнього «клікократичного» режиму. З погляду 

захисту регіональної безпеки Туркменістан, що має протяжний кордон з 

нестабільним Афганістаном, важливий для реалізації спільних безпекових 

заходів країн ЦА за участі Росії. У разі вторгнення з Афганістану великих 

загонів ісламістських бойовиків Туркменістану, найімовірніше, доведеться 

відмовитися від свого нейтрального статусу [298]. Загалом у сучасній 

геостратегії РФ щодо Туркменістану чітко простежується орієнтація на 

розвиток співпраці в політичній, економічній та безпековій сферах. 

Свідченням певної результативності такої стратегії можна вважати укладання 

2 жовтня 2017 р. Договору про стратегічне партнерство між РФ та 

Туркменістаном [220], який набув чинності 11 серпня 2018  р. 

З-поміж країн ЦА Киргизстан та Таджикистан вирізняються 

геополітичною слабкістю, вразливістю щодо зовнішніх впливів та гострими 

соціально-економічними проблемами. На думку Й. Енгвалла, Росія розцінює 

ці центральноазійські держави «із суто геополітичної стратегічної точки 

зору» [781, p. 120]. Але, на думку дисертанта, слід взяти до уваги також 

прагматичні геоекономічні цілі російської влади та пов’язаних з нею 

компаній, котрі мають інтереси щодо електроенергетики, кольорової 

металургії, мінерально-сировинних ресурсів цих центральноазійських країн. 

Для Киргизстану та Таджикистану співпраця з РФ у військово-політичній 
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сфері та участь в ОДКБ продиктовані їхніми гострими внутрішньо- та 

зовнішньополітичними проблемами. 

Для Киргизстану вступ у 2015 р. до ЄАЕС супроводжувався 

економічним стимулюванням з боку Росії, яка і нині вживає заходів щодо 

підтримки свого партнера. Починаючи з 2011 р. РФ здійснює безмитний 

експорт нафтопродуктів до Киргизстану, вона безпосередньо допомагала 

країні в стабілізації бюджету (225 млн $ протягом 2012-2016 рр.), створила 

Російсько-Киргизький фонд розвитку (у розмірі 500  млн $), поступово 

списує киргизькі борги [567]. З критичного погляду М. Ларюель та А. Кулі, 

«Киргизстан поступово перетворюється на російського клієнта» [839]. 

Киргизькі трудові мігранти в Росії виявилися в найбільшому виграші від 

вступу їхньої країни до ЄАЕС, оскільки отримали рівні права з 

національними резидентами РФ [363], а обсяги їхніх грошових переказів, за 

твердженням В. Путіна, після вступу до ЄАЕС зросли на 18,5% і склали 30% 

ВВП Киргизії [567]. 

За 2017 р. обсяг ВВП Киргизстану становив з урахуванням паритету 

купівельної спроможності 22,97 млрд $ (за офіційним курсом – лише 

7,163 млрд $) [837]. При цьому зовнішній борг країни за даними The World 

Factbook наприкінці 2017 р. дорівнював близько 8,679 млрд $ [837], а за 

киргизькими даними зовнішній державний борг у квітні 2018 р. становив 

4,4 млрд $, внутрішній – 0,5 млрд $; загалом 58% від ВВП [83]. 

Економічне зростання за 2017 р. досягло 4,5% [837] – досить значного 

показника порівняно з іншими країнами ЄАЕС. Існують очікування, що саме 

членство в ЄАЕС може стати запорукою майбутніх економічних досягнень 

країни. Але, попри деякі досягнення, економічне становище Киргизстану 

залишається дуже тяжким. 

За численними експертними припущеннями, обраний восени 2017 р. на 

посаду президента С. Жеенбеков загалом продовжуватиме зовнішню 

політику свого попередника А. Атамбаєва. Так, С. Жеенбеков виступає за 
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зміцнення курсу «на розвиток традиційних дружби, стратегічного 

партнерства та союзництва» з РФ та поглиблення відносин з КНР «у дусі 

добросусідства та стратегічного партнерства» [100]. У країні сформований 

власний геополітичний образ тюркської світської держави. Як ідейне 

підґрунтя зовнішньої та внутрішньої політики використовуються традиційні 

норми та цінності, відображені, зокрема, в епосі «Манас». У політичному 

дискурсі в Киргизстані знайшли досить широке застосування «євразійські» 

геополітичні образи та моделі. 

У геополітично вразливому Киргизстані (як і Таджикистані) Росія 

розглядається в якості «гаранта безпеки щодо потенційної узбецької 

агресії» [781, p. 117-118]. Саме в оборонній галузі співробітництво 

Киргизстану з Росією вирізняється стабільністю. Військова база РФ має 

функціонувати на теренах Киргизії до 2032 р. (з можливістю подальшої 

пролонгації) [609]. На основі Договору про військове-технічне 

співробітництво між РФ та Киргизстаном від 20 червня 2017 р. (набув 

чинності 19 червня 2018 р.) [211] очікується суттєво зміцнення взаємодії між 

країнами в цій галузі, зокрема, збільшення обсягів та номенклатури продукції 

військового призначення, що постачається Росією своєму партнеру. 

Військово-політична співпраця з Росією потрібна Киргизстану не лише для 

протидії можливим терористичним атакам, а й забезпечення захисту від 

потенційних територіальних зазіхань сусідів. 

Спостерігається зростання залежності Киргизстану від КНР, перед 

країною постає небезпека фактично перетворитися на зону китайського 

геоекономічного, а на перспективу і геополітичного впливу. Саме на КНР 

припадає близько 44% зовнішнього боргу країни [83] (дані на квітень 

2018 р.). Частка Китаю в імпорті Киргизстану за 2017 р. склала близько 1/3 

(32,6%) [837]. Усвідомлення неминучої залежності від Росії та Китаю 

зумовило геостратегічний курс влади Киргизстану на балансування між 

ними. Водночас ці могутні зовнішні актори розцінюються як можливі 
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захисники безпеки невеликої Киргизії від значно потужніших сусідів 

Узбекистану та Казахстану, з якими в неї зберігається ціла низка 

суперечностей. 

Таким чином, гегемоністська геостратегія Росії щодо перетворення 

Киргизстану на ареал свого геополітичного впливу частково досягла бажаних 

результатів. Проте економічні витрати РФ значно перевищують геополітичні 

вигоди. До того ж, далі прогресує тенденція до збільшення залежності 

Киргизстану від Китаю й, відповідно, очікується послаблення 

геоекономічних позицій Росії в цій центральноазійській країні. 

Таджикистан є найслабкішою та найуразливішою з усіх країн регіону. 

Саме для нього найбільш актуальною постає загроза ісламістського 

тероризму. У країні досить багато інших проблем: різкі суперечності між 

регіонами, безробіття, бідність населення, поширення наркотрафіку тощо. 

Навіть можливе приєднання Таджикистану до ЄАЕС не принесе якихось 

суттєвих вигод ані йому самому, ані іншим країнам-членам Союзу. Навпаки, 

можливе загострення проблем, «зумовлених невисокою ефективністю 

національної економіки іта зовнішньоекономічного комплексу країни» [24, 

с. 25]. Проте для російської влади, навіть враховуючи збільшення 

економічних витрат на нового партнера, вірогідно, важливіший суто 

геополітичний аспект – посилення впливу на нового союзника та 

демонстрація життєздатності ЄАЕС. Російські корпорації залишаються 

заінтересованими в дуже вигідних для них спільних проектах на території 

Таджикистану в гідроенергетиці та алюмінієвій промисловості. Водночас у 

Таджикистані, як і в інших країнах регіону, збільшується геоекономічний 

вплив Китаю, зростаючі інвестиції з якого спрямовані на реалізацію цілої 

низки проектів. Китай є безпосереднім сусідом Таджикистану, і посилення 

залежності від нього є небезпечним для дотримання державного 

суверенітету. 
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Загальний обсяг ВВП Таджикистану за 2017 р. становив з урахуванням 

паритету купівельної спроможності 28,4  млрд $ (за офіційним курсом – 

лише 7,279 млрд $) [918]. Зовнішній борг країни наприкінці 2017  р. 

дорівнював приблизно 5,77 млрд $, причому понад 50% непогашеної 

заборгованості припадало на Китай [918]. За таджицькими даними, 

безпосередньо державний борг країни на 1 липня 2018 р. становив 

2,743 млрд $, а загальна сума зовнішнього боргу була 2,893  млрд $, 

причому головним кредитором Таджикистану залишався «Ексімбанк» 

Китаю, якому країна заборгувала 1,2  млрд $ [98]. Росія є головною 

країною для працевлаштування трудових мігрантів з Таджикистану (за 

окремими даними 90%), і зароблені ними в Росії кошти є дуже важливим 

чинником відносної економічної стабілізації країни. За 2017 р. грошові 

перекази таджицьких мігрантів з Росії оцінюються приблизно в 2,5 млрд $, 

тобто вони склали приблизно 35% ВВП країни [918]. Росія має додатковий 

важіль для впливу на соціальне середовище країни шляхом можливого 

регулювання потоків трудових мігрантів. 

Під час громадянської війни 1992-1997 рр. влада Таджикистану 

користувалася різнобічною підтримкою з боку РФ. На основі Договору між 

РФ та Таджикистаном про співпрацю у військові сфері від 25 травня 

1993 р. [217], російські війська залишалися на теренах Таджикистану в 

місцях їхньої дислокації, фактично захищаючи кордони країни. Надалі 

керівництво РФ продовжувало надавати суттєву допомогу таджицькій владі в 

організації охорони державного кордону. Характерно, що попри 

недемократичність режиму в країні, США та інші західні держави загалом 

підтримують владу Е. Рахмона, надавали «фінансово-матеріальну допомогу 

Таджикистану для зміцнення кордону» [236, с. 178]. Для США сталі та 

різнобічні зв’язки зі світським Таджикистаном потрібні задля збереження 

своїх стратегічних позицій в сусідньому Афганістані, боротьби з 



374 

ісламістським тероризмом, а також збалансування російського та 

китайського впливів на стратегічно важливу країну. 

Починаючи з 2015 р. Росія здійснює програму переоснащення 

таджицької армії орієнтовною вартістю 70 млрд руб. [539, с. 143]. На 

території Таджикистану дислокована 201-а база військ РФ. Угода між РФ та 

Таджикистаном про статус та умови перебування російської військової бази 

була укладена 5 жовтня 2012 р. (набула чинності 6 лютого 2014 р.) на 49 р. з 

можливістю автоматичного продовження на 5-річні періоди [610]. 

Планувалося покращення технічного оснащення бази та збільшення кількості 

російських військовослужбовців. Реалізація таких заходів дає підстави для 

експертних оцінок, за якими Таджикистан вже не є «найслабкішою ланкою 

на південних межах колишнього СРСР» [539, с. 144]. Для політичного 

режиму Таджикистану військово-політична підтримка Росії постає 

актуальною необхідністю за умов постійних загроз з боку войовничих 

ісламістських угруповань, особливо ззовні – з території Афганістану. 

Таджикистан, як і решта країн регіону, прагне балансувати між 

провідними зовнішніми акторами (Китаєм, Росією, Заходом), отримуючи від 

них різноманітні преференції й зберігаючи свій суверенітет. На думку 

дисертанта, «інтересам Росії відповідає перетворення Таджикистану на 

політично підконтрольну “буферну” країну» [166]. Виникає можливість 

створення захисного бар’єру для захисту решти країн ЦА від експансії 

ісламістського екстремізму з території Афганістану. Водночас для РФ велике 

геостратегічне значення контролю над Таджикистаном полягає передусім в 

отриманні змоги повноцінно конкурувати з Китаєм та США за вплив у 

регіоні, а також мати доступ до комунікаційних шляхів у напрямку Півдня 

Азії, басейну Індійського океану. 

Центральноазійський регіон, завдяки своєму геополітичному та 

геоекономічному положенню та багатому ресурсному потенціалу, постає в 

якості арени конкуренції між Росією, Китаєм та США. У російській 
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геостратегії спостерігається прагнення обмежити вплив США (і Заходу 

загалом) та забезпечити баланс сил з Китаєм, який активно зміцнює свої 

геоекономічні позиції в регіоні. Росія позиціонує себе в якості провідного 

«євразійського» актора-лідера, здатного очолити інтеграційні процеси в ЦА 

та спільні зусилля щодо захисту миру та безпеки. 

 

 

Висновки до розділу 5 

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 

геополітичних позицій і досягнення балансу сил з іншими потужними 

зовнішніми акторами. 

Щодо країн Південнокавказького субрегіону Росія виявляє лідерські 

амбіції. У своїй геостратегії вона мусить враховувати потенціали та 

стратегічні цілі інших зовнішніх акторів: західних держав (особливо США), 

Туреччини та Ірану. Взагалі сучасна геостратегія РФ щодо країн ПК носить 

диференційований характер і передбачає застосування засобів переважно 

«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 фактичних сателітів (формально союзників) – 

квазідержави Абхазію та Південну Осетію. 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 
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Азербайджану, постачаючи до нього озброєння і виступаючи арбітром у 

нагірнокарабаському конфлікті, збереження якого в «замороженому» стані 

відповідає російським інтересам. Таким чином, «комбінована» геостратегія 

Росії має на меті збереження статус-кво в Південнокавказькому субрегіоні і 

при цьому не лише утримання, а й зміцнення своїх позицій в країнах ПК. 

Однак перспективи для геостратегії РФ щодо посилення впливу на країни ПК 

нині оцінюються як проблематичні. 

Росія виявила здатність до посилення своїх геополітичних позицій у 

Центральноазійському регіоні. Але, прагнучи забезпечити геополітичний 

баланс і вдаючись до регіонального маневрування, Росія ризикує програти в 

конкуренції іншим зовнішнім акторам, особливо Китаю, геоекономічний 

вплив якого в ЦА суттєво збільшився. Розвиток у регіоні «євразійської» 

інтеграції (у рамках ЄАЕС) Росія намагається інтенсифікувати, зокрема за 

рахунок співпраці з Китаєм. РФ стимулює розвиток у ЦА співробітництва у 

військово-політичній сфері в рамках ОДКБ (з можливістю залучення 

Узбекистану) та на основі двосторонніх відносин з кожною країною регіону. 

У російській стратегії щодо країн ЦА спостерігається орієнтація на 

співпрацю з існуючими режимами як найбільш лояльними щодо сучасної 

влади РФ. За нинішньої геополітичної ситуації правлячі еліти країн ЦА 

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. 

З-поміж країн ЦА Казахстан як регіональна держава проводить 

достатньо самостійну багатовекторну зовнішню політику, і Росія в своїй 

геополітиці 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 
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Таджикистан залишаються політично та економічно слабкими. У 

комплексних геостратегіях РФ щодо кожної з цих країн простежуються 

наміри встановлення прихованої гегемонії. Загалом стратегічні геополітичні 

та геоекономічні цілі Росії в Центральноазійському регіоні частково 

досягаються шляхом досить гнучкої та комплексної геостратегії, що 

реалізується щодо окремих країн ЦА. Водночас втілення «євразійських» 

інтеграційних проектів (зокрема, в рамках ЄАЕС) відбувається досить 

повільно, а успішність їх оцінюється як невисока.  

Загалом російська геостратегія співпраці щодо країн ЦА носить 

комплексний характер і виявилася певною мірою раціональною та 

результативною. Але великі витрати ресурсів на здійснення південного 

вектора геостратегії не компенсуються для Росії її геополітичними та 

геоекономічними надбаннями, перспективи яких, у разі зміни в країнах-

партнерах політичних режимів, ставатимуть проблематичними. 
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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 
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досягнення поставлених цілей реалізується шляхом оптимального втілення 

таких технологій, що раціонально поєднують «жорсткі» та «м’які» силові 

засоби. 

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 
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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 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 
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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» 
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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. 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 
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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 «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 
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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 РБ. 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 
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геостратегії РФ простежується спрямованість на підтримку проросійських 

сил та сприяння отримання ними політичної влади в РМ. Стратегічно 

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

яка фактично домінує в суспільному житті офіційно невизнаної нею самою 

самопроголошеної ПМР. Зберігається значний вплив Росії на суспільно-

політичну ситуацію в Гагаузії. У геостратегії РФ щодо РМ 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 

для російської влади був другий варіант. У 2014 р. Росія втілила щодо 

України радикальний варіант геостратегії – провела латентну окупацію 

Криму та спробувала зруйнувати геополітичну структуру Української 

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 ПК. Щодо прозахідної Грузії геостратегія 
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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 території ПК. 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 ЦА 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 ЦА інтеграційних 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 ЦА 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. 
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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 
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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 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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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, 



500 

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-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.). 


