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Шановний читачу!

Ви тримаєте в руках видання, яке, як ми сподіваємося, 
започаткує в Україні процес системного вивчення Росії. Чому 
це важливо? Бо сьогодні назовні виплеснулося те, чим є Росія 
насправді: тоталітарним суспільством з антигуманним способом 
мислення. У зовнішній політиці це трансформувалося у відмову 
від узгоджених норм міжнародного співжиття, у новітні  
імперськість та месіанство, у спроби повернути світоустрій до 
права джунглів.

Як цивілізованому світу будувати відносини з такою країною? 
Чого від неї чекати? Як, нарешті, захиститися? Ці та безліч інших 
питань  з колись доволі теоретичних перетворилися сьогодні у 
суто практичні. Ми повинні шукати на них адекватні відповіді.

Це можна зробити лише на основі неупередженого, чесного 
та об’єктивного аналізу процесів, що відбуваються в Росії. Він, 
безумовно, має бути науковим та історичним. Те, чому Росія є 
такою зараз, не можна до кінця зрозуміти без глибокого вивчення 
її минулого. Древній Київ дав Московії християнство, освіту, 
культуру. Моральний обов’язок українців – пояснити світові, 
чому європеїзація на її землях досі не має успіху.

Залучаючи плеяду блискучих експертів, Центр дослідження 
Росії має надію не лише  допомогти зрозуміти теперішню 
Росію, але й, що дуже важливо, запропонувати варіанти рішень 
нагальних зовнішньополітичних проблем. Ми бачимо у цьому 
важливий елемент формування громадянського суспільства в 
Україні та його впливу на вироблення керівництвом держави 
зовнішньополітичних пріоритетів.

Наш Центр ставить також за мету інформування західні 
експертні та політичні середовища а також громадськість із 
результатами наших досліджень. Це допоможе формувати у 
світі адекватну політику відносно країни, яку деякі зарубіжні 
експерти вже почали і, мабуть, небезпідставно називати головною 
глобальною загрозою сучасності.

Пропонуємо Вашій увазі матеріали конференції, яку ми провели 
разом із Центром інформації і документації НАТО в Україні.  
Будемо раді, якщо ознайомлення з її матеріалами допоможе Вам 
краще зрозуміти політику теперішньої Росії.

Міністр закордонних справ України (2007 – 2009 рр.)
Керівник Центру дослідження Росії
В.Огризко                       
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Відкриття та вітальні промови співорганізаторів 
конференції

Проф. Наталія Татаренко,  проректор Дипломатичної 
Академії при МЗС України:

Шановні учасники конференції, шановні колеги!
Хочу привітати Вас у стінах Дипломатичної академії, де ми 

черговий раз зібралися, щоб знову обговорити безпекові питання, 
як це традиційно  буває  у цих стінах.

Дипломатична академія приділяє увагу цим питаннями тому, що 
дипломати – це ті ж самі офіцери на фронті, які мають відстоювати 
інтереси України, які мають дбати про її безпеку. Ми говоримо 
тут, в Дипломатичній академії, про безпекові питання тому, що 
Україна стала світовим центром, до якої прикута увага всього 
світу. Світовим центром подій, де вирішується проблема безпеки 
усього світу, а  не лише України. Ми говоримо про Україну, як про 
країну, що на своєму прикладі демонструє, як важко виживати 
країні, котра протягом 20 років не дбала про свою безпеку, не 
проводила політику, яка мала б цю безпеку гарантувати.  Тому, 
що в нас, як ні в якій  іншій країні пострадянського простору, 
дуже особливо вилаштувались зв’язки з колишньою імперією.

 Понад 20 років тому ми здобули свою свободу. Ми будували 
незалежну країну, але нам це не вдалося. Ми не збудували 
самостійність, ми не збудували свій суверенітет, у тому числі і 
економічний, тому сьогодні ми пожинаємо такі плоди.

 Низка конференцій, першу з яких ми проводимо сьогодні,  
покликана привернути увагу не лише до питань світової безпеки 
чи євроатлантичної безпеки, вона покликана загострити увагу 
на питанні, як жити  Україні у цьому складному, не завжди 
прихильному до неї світі. Звичайно, ми сподіваємося на підтримку 
інших країн. Але перш за все ми маємо розуміти, що наша безпека 
у наших руках. Сьогодні ми маємо вирішити питання, котре 
вплине на обриси нашої безпеки у майбутньому.

 Звертаюся до вас, шановні учасники конференції,  і прошу у 
ході обговорення   не забувати про Україну і дати пораду, як нам 
сьогодні  вийти з тієї ситуації, у якій ми опинилися. Ми не маємо 
засуджувати країни, які нас чи не підтримують, чи навіть ворожі 
до нас. Ми маємо думати, як зробити світ таким, щоб він був 
безпечним не лише для України, а й для усіх інших країн.

 Бажаю успіхів конференції від імені Дипломатичної академії. 
Сьогодні тут присутні наші викладачі, і я хочу, щоб ми отримали 
не лише якісь поради, а можливо й вказівки щодо конкретних дій. 
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Сергій Кислиця, Заступник Міністра закордонних справ 
України:

Шановні посли! Шановні іноземні гості, шановні слухачі 
Дипломатичної академії! Я радий, що відбувається ця подія. 
Радий, що липень в умовах, в яких живе наша країна, не проходить 
як звичайний місяць відпочинку. Я впевнений, що цей форум 
зробить свій внесок до обговорення, яке проходить протягом 
останніх 1,5 року в умовах зухвалої агресії з боку Російської 
Федерації.

У пропозиціях до мого виступу деякі мої колеги написали, 
що «мирна країна в центрі Європи, яка сповідувала ідею 
позаблоковості, стала жертвою неспровокованої агресії». Я відразу 
хочу сказати, що я не згоден з тезою, що «Україна сповідувала 
позаблоковий статус». Я вважаю, що позаблоковий статус був 
нав’язаний Україні, проте народ України його не сповідував. 
Гадаю, що це було частиною того плану, який готувався можливо 
всі 25 років незалежності України. Плану, який, як ми зараз 
бачимо, здійснювався, починаючи з районних адміністрацій і 
закінчуючи керівництвом Міністерства оборони. 

Агресія з боку постійного члена Ради Безпеки ООН проти 
нашої країни, на думку багатьох, поставила під сумнів здатність 
Ради Безпеки та Організації в цілому досягти цілей, закріплених в 
Статуті ООН. Я хочу нагадати, що минулого тижня відзначалася 
70-та річниця Статуту ООН. Можливо, завдяки свідомій кампанії 
радянської влади небагато людей, на жаль, сьогодні знає, що 
Статут ООН писався за активної участі української делегації. 
Яким би не був підхід до постаті Мануїльського, але саме він 
очолював робочу групу в Сан-Франциско, яка писала преамбулу 
і першу главу Статуту, де мова йде про принципи. Саме ті 
принципи, які попрала Російська Федерація своїми свідомими 
зухвалими діями. 

Але давайте поставимо собі запитання: «На чий млин ми будемо 
лити воду, якщо огульно критикуватимемо ООН і Раду Безпеки 
зокрема та підриватимемо тим самим її легітимність?» Так, я 
згоден, що Рада Безпеки і ООН в цілому заслуговують на критику, 
але я проти огульної критики. Я переконаний в тому, що це буде 
«collateral damage», якщо авторитет Ради Безпеки буде остаточно 
підірваний. Це саме те, чого домагається Російська Федерація, 
коли хоче всіма можливими засобами, які є в її розпорядженні, 
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усунути міжнародні організації від врегулювання кризи «на сході 
України», як це, на жаль, продовжує називатися, в міжнародних 
організаціях.

З  усією відповідальністю кажу, що саме Російська Федерація 
робить все можливе для того, щоб не було реалізовано на практиці 
звернення Президента України з дозволу Парламенту щодо 
направлення в Україну місії ООН з підтримання миру. Більше 
того, саме Російська Федерація робить все, аби не з’явилося навіть 
робочого зв’язку між Нью-Йорком і Спеціальною моніторинговою 
місією ОБСЄ в Україні. В тому числі Російською Федерацією 
була підірвана і блокується ініціатива Генерального секретаря 
ООН щодо створення в Україні Офісу ООН з підтримки, який 
би допомагав СММ ОБСЄ у виконанні мандату і в реалізації 
Мінських домовленостей.

Декілька слів про Організацію з питань безпеки. ОБСЄ, яка на 
той момент, коли я прийшов до МЗС, називалася Нарада з питань 
безпеки, звісно не впоралася із запобіганням війні. По суті, ми 
багато років до цієї війни, до анексії Криму, пишалися тим, що чи 
не єдиним успіхом ОБСЄ стало у 90-х роках запобігання реальній 
кризі. ОБСЄ не допомогла Придністров’ю, ОБСЄ не може дати 
ради собі в Мінській групі по Нагірному Карабаху. ОБСЄ не 
змогла запобігти війні в Грузії в 2008 році.

 Але чи це означає, що ОБСЄ має бути списана в минуле? Ні, я 
так не вважаю. Більше того,  хочу сказати, що ОБСЄ створювалася, 
Нарада тоді скликалася, не для того, щоб запобігти зухвалій війні 
з боку європейської країни проти іншої. Продовжую наполягати 
на тому, що ОБСЄ має зберегтися, ОБСЄ має реформувати той 
інструментарій, який накопичився в неї за останні 20-25 років і 
який значною мірою довів свою неефективність. 

Переконаний в тому, що в ОБСЄ мають залишитися сильні, 
незалежні інституції. Такі як БДІПЛ, яке люто ненавидить 
Російська Федерація, і з яким ми співпрацюємо і будемо 
співпрацювати. Такі інституції як Комісар з питань національних 
меншин, Спеціальний представник зі свободи ЗМІ Дунья 
Міятович, яка дуже часто нас критикує, але подекуди є за що. 

Давайте визнаємо, що попри всю критику на адресу Спеціальної 
моніторингової місії, на сьогоднішній день СММ є єдиною, 
реально єдиною міжнародною інституцією, яка присутня в зоні 
АТО. Чи було б краще, якби її не було? Ні, я стверджую, що не 
було б краще. Чи є простір для вдосконалення її діяльності? Так, 
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є. Але давайте подивимося також і на те, що подекуди не тільки 
серед громадськості, але навіть в експертному середовищі, існує 
певне нерозуміння і невідповідність між очікуваннями від СММ, 
від статусу СММ та результатами. 

Коли приймалося перше рішення про створення СММ ніхто, 
в тому числі і українська сторона, на той момент не могли собі 
уявити, які будуть ті виклики, з якими насправді буде мати справу 
СММ – реальна війна. Нагадаймо, що СММ – це цивільна місія. 
В історії ОБСЄ ніколи не було військових місій. І на сьогоднішній 
день не існує навіть такої правової можливості. Тому доводячи 
кожен другий день до керівництва СММ наші критичні 
зауваження, я попри те визнаю і дякую тим країнам, які не тільки 
багатомільйонними внесками допомагають існувати цій місії, 
а й які направляють своїх цивільних моніторів для допомоги в 
реалізації мандату місії. 

 Де б я не був: в Нью-Йорку, Відні чи Женеві, ситуація на сході 
України продовжує характеризуватися і називатися «криза в та 
навколо України». В ОБСЄ зрозуміло – там консенсус, всі наші 
спроби і спроби наших партнерів назвати речі своїми іменами 
не проходять тому, що Росія блокує все. На минулому тижні, 
коли я був у Відні на щорічній конференції з огляду безпеки 
ОБСЄ, мені довелося нагадати заступнику Міністра закордонних 
справ Російської Федерації, що криза не «в та навколо України». 
Насправді, криза в Російській Федерації і навколо Російської 
Федерації. Саме Російська Федерація через кризу, або може 
навіть  подекуди і повну відсутність демократичних інституцій, 
призвела до того, що навколо неї вже не тільки заморожені 
конфлікти, що навколо неї вже йдуть війни.

Тому я впевнений, що на цій конференції всі учасники 
спроможні і будуть називати речі своїми іменами. Наприкінці  
хочу подякувати ще раз організаторам. Хочу подякувати пану 
Горбуліну, пану Марчуку за те, що Ви знайшли час бути присутніми 
на цій конференції. Бажаю усім Вам успіху.
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Наталія Гула, Центр інформації і документації НАТО в 
Україні:

Шановні учасники конференції, насправді на цьому місці 
сьогодні мала бути пані Наталя Немилівська, Директор Центру   
інформації і документації НАТО в Україні, проте вона зараз 
перебуває у Львові і бере участь в офіційній церемонії відкриття 
інформаційного центру НАТО у Львівському університеті  
ім. І.Франка. Вона дуже хотіла бути присутньою  сьогодні на 
цьому заході, але ми всі добре усвідомлюємо, що регіони – це 
наше опертя, це наша наснага, можливо, деколи це, навіть, наш 
холодний душ. Проте це наш дуже міцний тил, і ми повинні 
працювати з ними і надавати необхідну увагу і підтримку, на яку 
здатні за цих обставин.

 Ми дуже тішимося такому високому і шанованому 
представництву сьогодні на конференції. Коли бачиш стількох 
світлих голів, які збираються в одній залі, розумієш, що надія 
є. Ми дуже дякуємо організаторам, особлива подяка пану послу 
Володимиру Огризку, що зібрали нас усіх тут сьогодні. Ми 
бажаємо вам плідної дискусії. Ми сподіваємося на цікаві свіжі 
ідеї, які можуть бути реалізовані в подальшому в практичних 
кроках.
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Володимир Огризко, Міністр закордонних справ України 
(2007 – 2009рр.), Керівник Центру дослідження Росії:

Хотів би насамперед привітати співорганізаторів нашої 
конференції: Центр інформації та документації НАТО, МЗС 
України та Дипломатичній академії при МЗС України. Особлива 
подяка Центру інформації та документації НАТО, без підтримки 
якого ми навряд чи змогли її провести це.

Оскільки це наш перший захід буквально кілька слів про Центр 
дослідження Росії. Без жодного перебільшення скажу, що це 
унікальна структура, яка є поки що єдиною в Україні. А можливо 
і не тільки в Україні. 

Якщо дуже спростити наші завдання, то вони полягають у тому 
щоб:

готувати аналітичні матеріали про сучасну Росію і робити 
відповідні пропозиції

розповсюджувати підготовлену інформацію як в Україні, так і 
за кордоном. 

Цього року спільно з  Центром інформації та документації НАТО 
ми запланували проведення трьох конференцій: сьогоднішня 
присвячена проблемам глобальної безпеки і викликам для неї  
через агресивну політику Росії. Наступна, яка відбудеться у 
вересні, буде присвячена аналізу військових спроможностей Росії 
і ступені загрози з її боку для інших країн. Третя – у листопаді, буде 
присвячена аналізу інформаційної агресії Росії проти України та 
західних країн.

За результатами проведених конференцій маємо на меті 
підготовку відповідних публікацій як фактичного, так і 
аналітичного характеру. 

Будемо вдячні усім за пропозиції та ідеї відносно нашої 
подальшої роботи.

Оскільки мені випала честь бути модератором першої дискусію 
нашої конференції, дозвольте сказати ще кілька слів у цій якості.

Вже у далекому 1990 р. російський дисидент і правозахисник, 
але, на жаль, такий же шовініст відносно України, як і всі 
інші російські «демократи», написав статтю під інтригуючою 
назвою «Як нам облаштувати Росію?». Пройшло майже 25 
років, і висновок, який можна зробити з розвитку Росії за цей 
період, напрошується сам собою: самостійно Росія не здатна 
демократично «облаштуватися». Більше того, події останнього 
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часу демонструють, що свій тоталітаризм, зневагу до прав 
людини та міжнародного права, агресивність та пропаганду вона 
виносить за межі власної країни.

Тому на зміну питання О.Солженіцина сьогодні постає інше: «А 
як нам зупинити Росію?»

Пошук відповіді на нього є надскладним завданням. Щоб бодай 
наблизитися до нього треба проаналізувати багато складових: 
політичних, без пекових, військових, економічних, історичних, 
психологічних і ментальних, особистісних тощо. Тобто у нас дуже 
багато роботи. І ми її починаємо.

Звичайно, в жодному разі не хотів би, щоб у вас склалося 
враження, що вивчення Росії починається з нас. Ні, ми лише 
підхоплюємо і продовжуємо ту роботу, яка була започаткована 
ще у Середньовіччі, коли Московію відвідали перші західні 
дипломати. У світі є центри, які тією чи іншою мірою вивчали і 
продовжують вивчати Росію. Але мені здається, що ми, як ті, хто 
відчув на собі, що таке Росія насправді, здатні зробити це глибше. 
Ми не віримо у міфи. Ми віримо у факти і точно знаємо, про що 
говоримо.

Про це свідчить і перелік наших сьогоднішніх спікерів. 
Правильніше сказати особистостей, які останні 25 років були біля 
керма держави і не з книжок знають, що таке російська політика. 
Прем’єр-Міністр України Є.Марчук, Секретар РНБО України 
В.Горбулін формували засади політики відносно Росії. На жаль, 
до їхніх пропозицій далеко не завжди дослухалися. Може це 
станеться хоч зараз?

Але почати я хотів би з відомого вченого, аналітика, професора 
Г.Перепелиці, якого просив би проаналізувати сучасний стан 
глобальної безпеки і спробувати відповісти на таке запитання: 
«Якщо політика Росії – це крах післявоєнного безпекового 
устрою, то чи є і,  якщо – так, то якою має бути на це адекватна 
відповідь?»
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Панель 1.

Глобальна система безпеки: чи є шанс зберегти?

Проф. Григорій Перепелиця: Політика Росії – це крах 
міжнародної безпеки: причини та наслідки:

Політика Росії є вираженням внутрішніх процесів 
розвитку російської держави та російського суспільства.  В 
концентрованому вигляді вона віддзеркалює життєво важливі 
інтереси цієї країни та ті протиріччя, з якими вона стикається 
в міжнародному середовищі під час їх реалізації. Головний 
внутрішній інтерес Росії полягає в необхідності збереження і 
закріплення пострадянської моделі розвитку, яка базується на 
авторитаризмі персоналізованої влади і патерналізмі суспільства.

В зовнішньополітичному контексті, в умовах глобалізації, 
цивілізаційних розломів та формування багатополярного світу 
головним життєво-важливим інтересом для Росії є досягнення 
статусу світової держави, одного із головних центрів глобального 
впливу. З урахуванням сучасних глобальних трансформацій 
Росія в форматі національної держави не здатна досягнути такого 
статусу. Тому невипадково В. Путін намагається представляти 
Росію як державу-цивілізацію. Проте для такого статусу у Росії не 
вистачає критичної геополітичної маси, наростити яку вона може 
тільки завдяки приєднанню України до так званого російського 
цивілізаційного простору у формі таких проектів як «русский 
мир» та Євразійський союз. 

Очевидно, що міжнародна ситуація та динаміка розвитку 
внутрішньоросійських процесів привела до переростання 
зовнішньої політики Росії в форму війни. Гібридна війна, яку 
розв’язала Росія, є продовженням її внутрішньої та зовнішньої 
політики.

Передумовами для такої політики став перехід від однополярної 
до багатополярної системи міжнародних відносин. Подібні 
трансформації почалися з фінансово-економічної кризи в США 
у 2008 році, яка набула глобального характеру. В результаті 
цієї кризи центр економічного зростання почав стрімко 
переміщуватися в регіон Південно-Східної Азії, що спричинило 
послаблення впливу США та Європи на світові економічні 
процеси. Така різка зміна глобального балансу економічного 
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розвитку призвела до перегляду розстановки сил у світі. США 
почали стрімко втрачати світове лідерство, їх геополітичний 
вплив у світі став різко зменшуватись. Трансатлантичні зв’язки 
США з Європою значно ослабли, більше того, у них виникли цілі 
вузли протиріч, що призвело до руйнації консолідації Заходу. 
У свою чергу Європейський Союз почав претендувати на роль 
самостійного геополітичного гравця у світі так і не досягши 
консенсусу щодо політики у відносинах з Росією.

Крім того, зміна геополітичного балансу призвела до перегляду 
сфер впливу у світі між новими і старими геополітичними 
центрами. Росія першою заявила про такі претензії на Мюнхенській 
конференції з питань безпеки у 2007 році. Квінтесенцією нової 
зовнішньої політики В. Путіна є такі постулати: по-перше, 
однополярний світ вичерпав себе, має згубний характер дії, тому на 
зміну йому повинна прийти  багатополярна система міжнародних 
відносин. По-друге, Сполучені Штати більше не мають права на 
світове лідерство. По-третє, США і НАТО втратили  здатність 
гарантувати безпеку Європи і надалі виступають провокативним 
(дестабілізуючим) чинником  у Європі.

Таким чином, багатополярний світ відкрив для Росії шанс 
переглянути результати «холодної війни» і знову повернути 
собі статус світової держави. Досягти подібного статусу шляхом 
економічної конкуренції Росія не в змозі внаслідок своєї 
економічної відсталості. Їй також не вдалось досягти цієї мети 
політико-дипломатичним шляхом. Намагання нав’язати Заходу 
Договір про європейську безпеку ініційований екс-президентом 
РФ Д. Медведєвим, який передбачав побудову двополюсної 
регіональної системи безпеки у Європі, теж не мало успіху.

Рамки існуючого світового порядку включно з міжнародним 
правом  та структурами міжнародної безпеки теж не дозволяли 
Росії задовольнити її геополітичні амбіції. Відтак, не маючи 
відповідних економічних ресурсів та політичних інструментів для 
досягнення своєї стратегічної мети, Росія вирішила зруйнувати 
існуючу систему міжнародної безпеки і міжнародного права 
шляхом розв’язання війни.

Ця війна має глобальну цивілізаційну, геополітичну та 
інформативну складові. Цивілізаційний вимір цієї війни 
обумовлюється тим, що в умовах XXI століття світова спільнота 
інтегрується на основі певних культурних цінностей, утворюючи 
великі цивілізаційні об’єднання. Така тенденція світового 
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розвитку переводить боротьбу за геополітичне домінування у 
сферу цінностей, а цілями війни стає руйнація цивілізаційних 
цінностей противника і насадження йому своїх власних цінностей.

Інша тенденція світового розвитку, характерна для XXI 
століття, полягає в переході людства від індустріального до 
постіндустріального суспільства, основною рисою якого є 
перенесення способу виробництва в інформаційну сферу, що, 
безумовно, змінює характер ведення війни. Головними завданням 
у такій війні стає не руйнування економічного, демографічного чи 
воєнного потенціалу противника, а досягнення прямого випливу 
на нього. Не пряме знищення противника, а його внутрішнє 
руйнування. Таке комплексне залучення різних елементів та 
форм ведення війни отримало назву гібридна війна.

Мета гібридної війни не передбачає утворення фронтів 
з великою концентрацією військ для проведення 
широкомасштабних воєнних операцій у фізичному середовищі, 
натомість  її середовищем стає людська свідомість, кіберпростір 
та інформаційний простір. В таких умовах війна втрачає свої 
фізичні параметри і перетворюється у війну сприйняття, або 
психологічну війну, яка ведеться у глобальному інформаційному 
просторі. Основним елементом такої війни є технологія 
інформаційно-психологічного впливу на суспільну свідомість, 
що дає можливість забезпечити добровільне підкорення 
населення країни агресору та підтримка ним агресивного курсу 
ворожої країни. Глобальний характер такої війни обумовлюється 
тим, що вона ведеться в глобальному інформаційному просторі і 
дозволяє здійснити політичний вплив на всю світову спільноту, 
як на противників, так і на прихильників агресора, а також на 
нейтральне середовище та світову суспільну думку в цілому. 
Отже, такий вплив фактично є насиллям над свідомістю людей 
та суспільства.  

Чи є адекватною відповідь з боку України та міжнародної 
спільноти на гібридну війну Росії? Ні.

Основним сценарієм з боку міжнародної спільноти ЄС, США 
та НАТО є досягнення компромісу з Росією та замороження 
конфлікту на Донбасі. Проте такий конфлікт ні Україна, ні ЄС не 
в змозі заморозити. По-перше, такий сценарій не задовольняє ні 
Росію, ні Україну, оскільки жодна зі сторін не в змозі реалізувати 
свої інтереси. За такого сценарію Україна втрачає свою 
територіальну цілісність, суверенітет Криму та Донбасу, значну 
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частину промислово-економічного потенціалу (близько 20%), 
12% території і 7 млн населення. Вона втрачає понад 400 км свого 
державного кордону по суходолу, не враховуючи вже морський 
кордон, і замість цього отримує внутрішню нестабільність і 
постійну зовнішню загрозу. Така ситуація змусить Україну 
залишитися в «сірій зоні» та в сфері російського домінування і 
постійної воєнної загрози з боку Росії. В подальшому така ситуація 
призведе до фактичної руйнації Української державності.

 Росії такий сценарій замороженого конфлікту на Донбасі 
дозволяє реалізувати локальні інтереси, але не дозволяє досягти 
цілей гібридної війни на регіональному (східноєвропейському) і 
глобальному рівні. А це буде означати програш Росії в глобальному 
протистоянні із Заходом і повторенні дезінтеграційних процесів 
часів розпаду СРСР та деградації політичного режиму в Росії. 

Для ЄС та США замороження конфлікту видається єдино 
можливим способом уникнути конфронтації з Росією і 
повернутися до старої формули стратегічного партнерства з нею. 
Проте заморожений конфлікт на Донбасі не знімає глобального 
міжцивілізаційного геополітичного протиріччя між Росією і 
Заходом. Якщо навіть конфлікт на Донбасі на деякий час вдасться 
заморозити, він виникне в іншій частині на лінії протистояння 
між Росією і Заходом. Таким місцем може бути Молдова, країни 
Балтії чи навіть Греція. Конфронтація неминуче виникне на 
інших стратегічних напрямках. 

По-друге, гібридна війна як особлива форма асиметричного 
конфлікту має дещо іншу природу ніж типові конвенційні 
конфлікти, які були характерними для кінця ХХ чи початку ХХІ 
століття. Гібридна війна не має чітких меж свого як початку так 
і кінця, оскільки вона являє собою комбінацію як зовнішнього 
(міждержавного), так і внутрішнього конфлікту. В такій ситуації 
гібридна війна може перетікати в гібридний мир і, навпаки, коли 
мир є нетривким, а війна мінливою. Стабільною в такій комбінації 
війни і миру є тільки ситуація хаосу. Гібридна війна відбувається в 
багатьох сферах. Це означає, що встановлення миру, чи досягнення 
консенсусу в одній сфері, переведе конфронтацію в іншу сферу, 
що також унеможливлює остаточне розв’язання конфлікту. 
Головним об’єктом російської гібридної війни є цінності, з 
приводу яких досягти компромісу практично неможливо, а 
значить такі конфлікти не піддаються врегулюванню. Традиційні 
стратегії миротворчої діяльності, до яких вдаються ООН, НАТО, 
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ЄС та ОБСЄ в умовах гібридної війни є неефективними.
Чи є вихід з цієї ситуації? Виходом із цієї ситуації є зміна 

стратегії дій України та міжнародного співтовариства з протидії 
політиці Росії. Стратегія, що застосовується ЄС, США та 
Україною, не зможе бути ефективною, оскільки вона спрямована 
на повернення Росії в умови постбіполярного миру і збереження її 
існуючого місця, яке було їй відведено в структурі постбіполярної 
системи міжнародних відносин. Неадекватність старої стратегії 
в існуючій реальності призвела до підміни понять в сприйнятті 
цієї міжнародної ситуації, коли російська війна подається як суто 
«українська криза».

Така підміна понять переводить дії України в сферу віртуального 
світу, коли дії російських військ ми сприймаємо за фантомні 
терористичні війська ДНР і ЛНР, а саму війну називаємо 
«антитерористичною операцією». Відтак, як Україна, так і 
міжнародне співтовариство обрало хибну стратегію, в основу 
якої покладені міжнародні механізми врегулювання внутрішніх 
конфліктів, а не механізми відсічі відкритій воєнній агресії. 
Виразом такого хибного підходу став принцип: «Воєнний конфлікт 
на Донбасі воєнного вирішення не має», який дуже поширено 
експлуатується українською владою. На цю популістичну тезу 
ведеться все міжнародне співтовариство. 

Завдяки такій підміні понять і Україна, і міжнародна спільнота 
діють в рамках парадигми гібридної війни, заданої В. Путіним, яка 
дозволяє Росії уникати відповідальності за агресію. В рамках такої 
парадигми Росія значно модифікувала зміст агресії відповідно до 
умов ХХІ століття. Російська воєнна агресія має багаторівневий, 
багатоплановий, комплексний характер. Кінцева мета російської 
гібридної війни є також багаторівневою. 

На внутрішньодержавному рівні – створення імперського 
типу моделі розвитку російської держави та закріплення 
авторитарного профашистського режиму шляхом проведення 
політики експансії та гегемонізму. 

На міждержавному рівні – знищення України як держави, 
українців як нації, як альтернативі російській державній 
авторитарній системі, захоплення території України як плацдарму 
для геополітичного наступу на Центрально-Східну Європу.

На глобальному рівні – перестуктуризація глобальної системи 
міжнародних відносин шляхом руйнації світового порядку, 
що склався після закінчення «холодної війни» та вибудова на 
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цих руїнах нової системи, в якій  Росія займе місце «світової 
держави», як основної домінантної сили, що здатна управляти 
глобальними світовими процесами. Мова йде про допущення 
Росії до глобального управління світом. 

На регіональному рівні – зміна балансу сил на користь 
Росії та перегляд результатів «холодної війни», з подальшим 
відновленням Ялтинсько-Постдамської системи в Європі. З цією 
метою Росія прагне зруйнувати існуючу архітектуру безпеки в 
Європі на базі НАТО, ЄС, ОБСЄ.  Перегляд результатів «холодної 
війни» означає: 

перегляд кордонів в Європі;
відмову від Біловезької угоди, що являє собою фактичну відмову 

від визнання державних суверенітетів пострадянських країн;
перегляд правомірності об’єднання Німеччини;
неправомірність розширення НАТО та ЄС;
відмову від принципів Хельсинського заключного акту та 

Паризької Хартії ОБСЄ;
руйнацію режиму контролю над озброєннями в Європі, що 

проявляється в денонсації Росією Адаптованого Договору про 
ЗЗЄЄ та намірах денонсувати Договір про РСМД в Європі;

дискредитацію НАТО через провокацію його неготовності 
вступити в конфлікт з Росією;

інспірацію радикальних проросійських партій і рухів в 
Центральній та Західній Європі;

нейтралізацію Вишеградської четвірки шляхом утворення в ній 
проросійської групи країн.

Висновки: у теперішній час ми спостерігаємо зміну циклів 
світового розвитку, які супроводжуються війнами, що 
закінчуються змінами світового порядку і утвердженням 
нової системи міжнародної безпеки як на глобальному, так і 
на регіональному рівнях. Така історична тенденція світового 
розвитку дає підстави стверджувати, що нова система безпеки 
створюється після нанесення рішучої поразки агресору і 
утворення нового балансу сил, забезпечує стабільний мир.

Для нанесення поразки агресору Україні та Європі необхідно 
змінити парадигму відносин з Росією в її гібридній війні:

а) замість АТО треба визнати, що Україна є жертвою російської 
агресії і знаходиться в стані війни, що обумовлює необхідність 
негайного переходу до організації оборони країни;
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б) на міжнародній арені головною стратегією в України має бути 
організація міжнародної антипутінської коаліції, метою якої є 
капітуляція Росії в цій війні не тільки перед Україною, а й перед 
Європою та США. І тільки на цих умовах має бути укладений 
новий Договір про європейську безпеку. 
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Академік Володимир Горбулін:  Чи можливе «перезавантаження» 
відносин з Росією? Моделі та сценарії:

Шановне зібрання, виступи пана Григорія Перепелиці та пана 
Євгена Марчука особливо підштовхують до висновку про те, що 
треба, мабуть,  сказати декілька слів про загальний політичний 
безпековий устрій, який сьогодні існує у світі. 

Пан Перепелиця звернув увагу тільки на одну модель із трьох 
існуючих, коли говорив  про «багатополярність». Чому я зосереджую 
вашу увагу на цьому? Тому що сьогодні тема багатополярності  
широко обговорюється і практиками, і теоретиками. Але хотів би 
згадати, що  вперше ця тема з’явилася, як не дивно, ще за існування 
двополярного світу, коли Євген Примаков, який недавно пішов з 
життя, вперше запропонував створення трикутника «Москва – 
Делі – Пекін» як протипоставлення Північноатлантичному союзу 
з усіх питань, що стосуються загальної політики безпеки, а також,  
певною мірою, як би це дивно не звучало, – і  економічних.

 Можна сказати, що за радянських часів цього не сталося. Коли 
ж до влади прийшов Путін, ці ідеї почали втілюватися російським 
керівництвом з особливою увагою і настирністю. Мова йде, 
насамперед, про створення БРІКСа як системи, яка охоплює так 
званий великий пояс, тобто великі держави, що могли б створити 
серйозну конкуренцію Сполученим Штатам як однополісному 
лідеру.

 Не можу не згадати у цьому зв’язку свою зустріч з Самуелем 
Хантінгтоном у жовтні 1999 р. Тоді він  дуже чітко висловив своє 
бачення майбутнього України,  з яким я не погоджувався. Це 
бачення полягало у тому, що найбільшу загрозу сьогоднішньому 
світу може становити  цивілізаційна багатополярність, коли 
полюсами силової конфігурації можуть стати окремі спільноти 
цивілізації (про що вже казав пан Перепелиця). Головна ж 
його теза полягала у тому, що вони базуватимуться на різних 
ціннісно-релігійних системах і що найбільш гостра ситуація 
може виникнути саме в Україні, якщо вона намагатиметься 
серйозно наблизитися до західних загальнолюдських цінностей 
і вступу до Європейського Союзу чи  НАТО. З цією тезою я ніяк 
не міг погодитися. От  тільки останні події змушують думати, 
наскільки далеко бачив  Хантінгтон. Був би дуже радий, якби і 
наша конференція народила ідеї, які, можливо, і здавалися б 
нездійсненними, але змушували б думати. Бо не бачити і не думати 
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про такі речі було б, як на мене, черговою великою помилкою для 
України. 

Другий сценарій, друга модель, яка сьогодні інтенсивно 
обговорюється в експертному  в середовищі, – це так 
званий «біполярний світ». Нема Радянського Союзу, нема 
соціалістичного табору і, начебто, зникли прямі ідеологічні 
протиріччя між комуністичною ідеологією і загальнолюдськими 
цінностями. Разом з тим,  сьогодні маємо дві, хоча я не можу 
назвати їх ідеологічними, системи дуже серйозних протиріч. Це 
– загальнодемократичне бачення розвитку світу, яке пропагує 
західний світ, і так званий «державний центризм», перевагу 
якому віддає  Китай, а сьогодні – і дуже активно – Росія. На цьому 
тлі можуть виникнути інші, локальні біполярності, що може 
мати наслідком зіштовхування інтересів країн з дуже різними 
підходами, що у підсумку загрожує потенційною світовою 
пожежею. 

І третя модель – це «однополярний» світ, коли  багато хто у світі 
мали надії, що Сполучені Штати бачитимуть себе таким лідером і 
надалі. Але сьогодні вони себе таким лідером не бачать, хоча й не 
знімають з себе відповідальності за розвиток подій у світі.  Разом 
з тим, навіть такий видатний теоретик безпекового напряму 
зовнішньої політики США як Збігнєв Бжезинский сьогодні 
ставить під сумнів   модель, за якої Сполучені Штати повинні 
відповідати за все, що відбувається в світі. 

Що може зробити Україна за  таких моделей розвитку безпекової 
ситуації у світі?  Вона, на мій погляд, спроможна прислужитися 
у просуванні євроатлантичної спільноти на схід, інтегруванню 
континентальної Європи з метою мирного і конструктивного 
залучення до світового співтовариства. Нинішня ситуація в Україні 
далека від тієї, за якої наша країна спроможна була б відіграти 
свою інтегруючу роль у процесі глобальних трансформацій.

 На порядку денному інше питання: як припинити триваючий 
українсько-російський конфлікт з найменшими втратами для 
нашої країни. Яким може бути подальший розвиток подій? 
Я нещодавно сформулював своє бачення  у газеті  «Дзеркало 
тижня», назвавши при цьому п’ять можливих сценаріїв. Не буду 
детально зупинятись на кожному з них, але про деякі декілька 
слів хотів би сказати. Можна, на мій погляд, говорити про три 
радикальні сценарії та два проміжні, або компромісні. 

Перший радикальний сценарій – це сценарій тотальної війни, 
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який викликав дуже багато критики. Але він є цілком можливим, 
якщо російське керівництво вирішить розпочати відкриту 
збройну агресію з метою отримання сухопутного коридору до 
Криму або навіть безперешкодного доступу до свого військового 
контингенту в Придністров’ї. 

У такому разі Україна буде позбавлена вибору інших 
можливостей урегулювання конфлікту на Донбасі, муситиме 
захищати свою незалежність, використовуючи для цього всі 
наявні ресурси. У зв’язку з цим хотів би підкреслити, що тотальна 
війна буде виключно обороною війною для України. Такий 
розвиток подій  може принести для України величезні втрати, 
вона повинна буде мілітаризувати все суспільство, запровадити 
воєнний стан, провести економічну, політичну, культурно-
ідеологічну і пропагандистку мобілізацію. Але треба чесно 
визнати, що воєнний стан ніколи нічого доброго не приносив 
громадянам тієї країни, де він був уведений. Ми будемо змушені 
шукати можливість нанесення ударів по об’єктах критичної 
інфраструктури противника,  вести активну партизанську війну. 

Звичайно, не хотілося б вдаватися до такого сценарію, важливо 
подумати, чи може Україна отримати перемогу в тотальній війні. 
На мій погляд може, бо  Росія, що б тут не говорили, сьогодні 
обмежена і технологічними, і фінансовими ресурсами, результати 
санкцій прямий тому доказ. 

Щодо запасів міцності російської політичної системи, то тут у 
мене подвійне бачення. З одного боку, рейтинг Путіна перевищує 
80%, а  з іншого, виникає питання, наскільки цей рейтинг 
відповідає дійсності. Наскільки населення, якому властива 
негативна  демографічна динаміка і нездатність протистояти 
агресивним національним меншинам, демонструватиме стійкість 
і стабільність. 

Армії. Так, її, безумовно, значно модернізували протягом  
останніх восьми років. Існують дві цікаві формули на цей предмет. 
Наведу їх  російською мовою, бо вони сформульовані російськими 
експертами. Перша: «безопасность России заканчиваеться там, 
где начинаеться безопасность её соседей и это прямо касается 
Украины» і друга: «все знают, что Запад может быть и готов к 
войне, но все знают, что Запад очень сильно колеблется на счёт 
того, может ли  эта война быть или нет. Мало кто знает, что Россия 
не готова к этой войне, но все знают, что она готова к активным 
действиям». Отже, якщо спроектувати ці дві формули на нашу 
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дійсність, то ми маємо бути готовими до тих сценаріїв, про які 
говорили пани Г.Перепелиця та Є Марчук. 

Відносно другого радикального сценарію: «відтинання 
або стіни», то  він передбачає остаточну відмову України від 
окупованих територій, повний розрив із ними. Для цього Україна 
потребує створення потужних оборонних споруд і підтримання 
достатнього рівня ізоляції цих земель з метою забезпечення 
власної безпеки.  За такого сценарію відразу виникає великий 
спектр внутрішньополітичних питань, які треба вирішувати.  
Насамперед, йдеться про величезну кількість переміщених 
осіб: а це вже мільйон на території України і фактично мільйон 
у Росії. Як бути з тими людьми, які залишаться у цій відрізаній 
від України зоні? Це  серйозне питання для нашого політичного 
керівництва, це певною міри втрата міжнародного престижу 
України. Однак, на мій погляд, до усіх цих проблем ми повинні 
підходити, виходячи перш за все, з аналізу власних ресурсів і  
намірів здобути для України мир як такий. 

Сценарій «сателітності» чи переходу на умови сепаратного миру 
з Росією, на мій погляд, є малоймовірним, але, як показує історія, 
не може бути  виключеним.

Четвертий сценарій, про це вже говорив пан Г.Перепелиця, 
полягає у «заморожуванні» статус-кво за формулою «ні війни, 
ні миру». Свого часу я дуже уважно вивчав Троцького і можу 
сказати, що ті політичні рішення, які він пропонував у 1917-18 
рр. були, мабуть, єдино правильними, що дозволило зберегти 
радянську владу на теренах Росії.

П’ятий  сценарій передбачає проведення цілого ряду заходів, на 
які Україна має повне моральне, політичне та юридичне  право. 

По-перше, окуповані території тимчасово виводиться 
з-під української юрисдикції і передаються під міжнародну 
юрисдикцію. Україна припиняє виконувати будь-які зобов’язання 
перед тими, хто вирішить залишитися на зазначених територіях. 
Припиняється також будь-який економічний контакт з 
окупованими територіями.

 По-друге, Україна залишає за собою виключне право самостійно 
ухвалювати рішення про відновлення своєї територіальної 
цілісності і здійснювати це відновлення у найбільш прийнятний 
для себе час і спосіб.

 По-третє, статус окупованих Росією і захоплених терористами 
територій може бути тільки тимчасовим і не повинен 
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відображатись у Конституції. 
По-четверте, учасники бандитських формувань та інші 

співучасники російської агресії, якщо вони не брали участі в 
тяжких злочинах, підлягають амністії. Хоча, треба визнати,  це 
дуже важке і складне питання. 

По-п’яте, лінія розмежування визначається на пропорційних 
засадах. Донецьк і Луганськ оголошуються відкритими й 
демілітаризованими містами під міжнародним управлінням. 

По-шосте, військовий контингент, який розділятиме ворогуючі 
сторони, має  складатися  насамперед  із представників збройних 
сил тих європейських держав, керівники яких беруть участь 
у процесі міжнародного врегулювання. Україні слід вимагати 
створення принаймні трьох, а не однієї (як сьогодні), спільних із 
країнами НАТО військових бригад та їхнє  розміщення навколо 
зони «замороженого» конфлікту

По-сьоме, українська сторона продовжує розвивати й 
модернізувати власні Збройні сили і залишає за собою право на їх  
використання для збереження та відновлення свого суверенітету.

По-восьме, українська держава отримує   політичну 
компенсацію, яка полягатиме в забезпеченні її незалежності та 
чіткому визначенні перспектив членства в НАТО і Євросоюзі.

На мій погляд, це достатньо сценарна система того, що треба 
робити Україні. 

Не можу також не згадати про деякі міркування на цю 
тему у  західному світі. Я знайшов дуже цікавий матеріал, 
який підготувала достатньо відома американська приватна 
розвідувальна аналітична агенція Stratfor.  Вона презентувала 
свій сценарій прогнозу розвитку українських подій.  Йдеться 
про сценарний прогноз голови Stratfor’у Джорджа Фрідмана, 
який презентував проект так званої Балтійсько-Чорноморсько-
Адріатичної території, що багато у чому нагадує ідеї санітарного 
кордону між Росією та Європою одразу після Першої Світової 
війни, запропонованою Юзефом Пілсудським. Stratfor подає 
всього два сценарії: перший – умовно оптимістичний, другий – 
песимістичний. Але навіть оптимістичний сценарій  передбачає 
продовження і навіть серйозне загострення відносин Заходу 
з Росією, тиск на неї з метою вирішення української проблеми. 
У якості можливих поступок Росії можуть бути надані певні 
гарантії невступу України до ЄС у середньостроковій перспективі 
та до – НАТО у довгостроковій. Такий варіант  якоюсь мірою  
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співвідноситься з відносно недавнім проектом Договору про 
європейську безпеку, який лобіювала Росія (так званий «процес 
Корфу», про який згадував пан Г.Перепелиця). Цікаво, що навіть 
за цим  оптимістичним сценарієм Україна зазнає дуже великих 
втрат. Перш за все  - політичних. Йдеться про перспективу 
України, мабуть, навіть, і з точки зору її державності. 

Песимістичний передбачає поступове пом’якшення позиції 
Заходу і готовність останнього піти на серйозні поступки Росії в 
обмін на гарантії недопущення подальшої ескалації протистояння 
на субрегіональному рівні. Проте такий сценарій має на увазі, на 
мій погляд, принципове послаблення геополітичної ролі Заходу,  
яку він сьогодні продовжує відігравати.

 Звичайно, що це умовні сценарії.  Але як держава ми повинні 
враховувати і цю думку, яка, на жаль, набирає все більших 
обертів на Заході. Тому захищати ми повинні самі себе і повинні 
все робити для цього.

 Багато корисного можуть дати  такі конференції, як ця, оскільки 
вони допомагають сформулювати  свою ідеологію, яку ми маємо 
захищати у будь-якому  політичному чи інформаційному просторі 
країн, які зацікавлені в тому, щоб Україна була незалежною і 
процвітаючою державою  і займала поважне місце у системі  
світової  і регіональної безпеки. 
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Радослава Стефанова, Керівник відділу зв’язків з Росією та 
Україною, Управління з політичних питань і політики безпеки 
штаб-квартири НАТО:

Мені дуже приємно приєднатися до вас. На жаль, я можу тільки 
вас чути, але не можу бачити. Я мала змогу почути презентацію 
пана Горбуліна, і я згодна з усім ним сказаним. Мені шкода, що не 
змогла послухати інші презентації. Проте думаю, що це було дуже 
цікаво. А зараз, повертаючись до Вашого питання про те, що ж 
зробило НАТО, хочу  чітко окреслити перспективи виходячи з 
того, що наразі відбувається.

Росія кинула виклик європейській безпеці. Я б не сказала, що це 
виклик глобальній безпеці, тому що вона не має такої можливості. 
Вона хотіла б, але це не так. 

НАТО свідоме того, що світовий порядок не може бути 
безпечним, і теперішні дії Росії це доводять. Завданням НАТО, у  
першу чергу, є захист держав-членів і саме з цієї причини НАТО 
має прийняти дуже важливі рішення. Звичайно, ми стурбовані і 
відповідатимемо конкретними діями. Але перш ніж я продовжу 
розповідати про наші рішення НАТО як щодо її членів, так і 
партнерів, а особливо України,  хочу висловити свої погляди 
стосовно теперішнього розвитку подій.

Гадаю, що витоки цієї кризи не є міжнародними. Звичайно, 
вона охоплює усю загальноєвропейську систему, але це 
цілковито внутрішня проблема Росії. Ми бачимо режим, який 
не застосовує м’яку силу. Він хотів би залучити до себе  країн 
зі свого найближчого оточення. Країни, які вірять йому, мали б 
відігравати  провідну роль. Але Росія не в змозі це зробити. Їй 
нічого їм запропонувати.

Економіка Росії повністю залежить від курортів, експорту 
нафти та інших ресурсів. У неї немає достатнього виробництва. 
Коли державний бюджет Росії демонстрував гарні результати, 
влада  замість того, щоб інвестувати в розвиток російської 
інфраструктури, розвиток промислового виробництва, витрачала 
гроші для  власного збагачення. 

Росія опинилася сьогодні в тій ситуації, коли зростаючий 
середній клас почав стрімко бідніти. І тут постає класичне 
російське питання: Що робити? І, на жаль,  відповідь полягає у 
тому, щоб сфокусувати увагу на зовнішніх ворогах. І саме це ми 
тепер бачимо. 
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У всьому, що відбувається, російський уряд бачить змову 
НАТО, США та Європейського Союзу, тому що він просто не 
може зрозуміти феномену Майдану, феномену демократичного 
бажання народу змінити курс їхнього уряду, тобто того, що 
сталося в Україні, і того, що сталося у ряді інших держав.  Такі 
протести відбулися у Вірменії, на Балканах, в Македонії та 
інших країнах. Перше, про що вони думають, і що, як ви знаєте, 
є ключовим у їхніх офіційних заявах, – що це має бути теорія 
змови. На жаль, теперішня влада в Росії не здатна зрозуміти, що 
означає громадянське суспільство. 

До чого це може призвести? Із сумом маю сказати, що на 
даний момент цей план працює для дезінформації російського 
суспільства. Ми знаємо, що рейтинги пана Путіна є досить таки 
високими. Ще трохи і він досягне рейтингів лідера Північної 
Кореї. Я не впевнена, що більшість російського суспільства 
розуміє, що відбувається. Путін досить активно впливає на 
людей, а  режим кидає людей за грати. Тому на сьогодні у Росії 
немає надійної політичної опозиції. Вони бояться говорити. І 
саме через ці причини ми бачимо такі високі рейтинги Путіна.

Питання полягає у тому наскільки довго це буде тривати? Як 
на мене, то це ненадовго,  оскільки, якщо у вас немає надійної 
економічної бази, якщо ви не робите інвестиції для розвитку 
інфраструктури країни, якщо ви все ще залежні від старого 
устрою, то в такому разі ситуація стає дуже нестабільною. І це 
наштовхує мене на питання про те, що буде далі.  

Чому? Для того, аби повернутися до основного питання та 
пояснити що робить НАТО і як Альянс реагує на цю ситуацію. Ви 
знаєте, що рішення, яке було прийнято минулого року на саміті 
в Уельсі та прийняття відповідного  плану дій гарантує те, що 
пан Путін не втручатиметься у справи держав-членів НАТО. Ми 
розробляємо ефективні  заходи протидії.

У цьому контексті  хотіла б інформувати про те, що ми робимо 
для України та для інших держав-контрибуторів, які не є членами 
НАТО. Ми чітко знаємо, що відбувається в Україні. Російська 
агресія має бути зупинена. Ми робимо усе можливе для того, 
щоб Україна могла протистояти російській агресії і могла стати 
сильнішою.

Перш за все ми акцентуємо увагу на наданні найкращих 
експертних оцінок та порад, які ми пропонуємо у зв’язку з 
реформами в Україні. Ми робимо це, бо розуміємо, що військова 
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боротьба і шість хвиль мобілізації – це випробування на стійкість. 
Тому ми погодили декілька проектів зі значними інвестиціями. 
Деякі з цих проектів передбачають надання безпечних засобів 
зв’язку, які українські військові  можуть  використовувати 
в операціях на сході. Інші проекти спрямовані на надання 
консультацій та проведення тренувань для Збройних сил України. 
Ми проводимо тренування у рамках наших навчальних програм 
захисту, які є найбільшими серед програм усіх інших країн-членів. 

Ми  також погодили створення спеціальної системи безпеки 
повітряного простору. Окрім того, у Києві на постійній основі 
перебувають наші радники, які працюють колегіально з 
Міністерством оборони, Радою національної безпеки і оборони, 
Міністерством внутрішніх справ та іншими установами, які 
звертаються за експертною допомогою. Є ще низка спеціальних 
проектів, які ми розробляємо та пропонуємо Україні, наша мета – 
надати вам максимальну допомогу, як для країни, яка не є членом 
НАТО. Ми також забезпечуємо схожими програмами інші 
країни регіону, які звертаються до нас за допомогою, наприклад, 
Молдову, Грузію та інші. 

Наразі ми розпочали процес перегляду наших відносин з 
Росією. Росія має особливі відносини з НАТО, а також  мала  усі 
переваги у рамках Ради НАТО – Росія. Ми мали дуже багато 
взаємовигідних як для Росії, так і для нас сфер співпраці. Ми 
залишили можливість для діалогу на найвищому рівні. Ми 
запевняємо, що наші військові канали комунікації відкриті, хоча 
Росія представляє недостовірні звіти та достатньо провокуючи 
сценарії. Ми вважаємо, що все має бути обговорено і вирішено у 
форматі діалогу. Ми постійно відкриті і чекаємо, коли Росія буде 
готова до діалогу. Ми завжди повідомляємо про всі тренування 
і програми. З ними можна ознайомитися   на нашому інтернет-
сайті. Ми дуже уважно спостерігаємо за військовою активністю 
Росії. 
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Панель 2.
У пошуках виходу: глобальний та регіональний аспекти
 
Публіцист, телеведучий Віталій Портников:  Цивілізаційний 

злам ідентичностей у Європі: чи є шанс на примирення?

Ми напередодні цієї панелі з послом Вайтекунесом якраз 
бговорювали, якими є причини і якими мають бути наслідки 
тієї кризи, яку ми спостерігаємо сьогодні. Ця наша дискусія 
безпосередньо стосується теми, яку ми з вами обговорювали 
під час цього пленарного засідання. Коли почалася криза, яка 
призвела до нинішнього нападу Російської Федерації на Україну, 
до анексії Криму, до початку так званої гібридної війни на Донбасі? 
Чи можемо ми знайти цей день, день початку цієї кризи? 

Я послу Вайтекунесу сказав, що я точно знаю цей день. Це 
день, коли нова Верховна Рада Литовської РСР проголосила 
відновлення державної незалежності Литовської Республіки.  
Але можна знайти навіть ще раніше цей день, наприклад, коли 
мешканці Нагірно-Карабаської  області Азербайджанської РСР 
звернулися до президії Верховної Ради СРСР та центрального 
комітету КПРС із проханням передати Нагірно-Карабаську 
автономну область до складу Вірменської РСР. 

З цього самого дня союзний центр, а потім російське політичне 
керівництво не зробили жодного правильного кроку для 
вирішення кризи державності, яка розпочалася на території 
колишнього Радянського Союзу, а якщо якісь правильні кроки і 
робилися (ми можемо серед них назвати визнання незалежності 
країн Балтії, створення СНД, визнання незалежності колишніх 
радянських республік з підтвердженням їхньої територіальної 
цілісності в кордонах, які вони займали на момент проголошення 
незалежності, федеративну угоду російського центру з 
колишніми російськими республіками, угоду про розмежування 
повноважень Російської Федерації  і Республіки Татарстан,  
угоду про розмежування повноважень Російської Федерації 
і Чеченської Республіки Ічкерія), то всі ці кроки вважалися в 
Москві тимчасовими і такими, що їхні наслідки потрібно буде 
обов’язково нівелювати. І з першого дня, коли ці кроки робилися, 
ті, хто їх робив, підкреслювали, що вони обов’язково будуть 
ревізовані. Не випадково першим жестом офіційної Москви 
після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року 
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була заява прес-секретаря президента Російської Федерації  пана 
Вощанова, яка ставила під сумнів територіальну приналежність 
Криму до України. Не пройшло й 120 хвилин з моменту 
проголошення державної незалежності України, як ми почули цю 
заяву.

З точки зору міжнародного права, з точки зору нормальних 
добросусідських взаємин на пострадянському просторі, з точки 
зору підтримання тут миру, проведення реформ, пошуку шляхів 
добросусідства, знаходження балансу інтересів між народами, 
які населяють Російську Федерацію, все це суцільний ідіотизм.  

Але можна пристати й на іншу логіку, зрозуміти російську 
позицію, якщо ми будемо говорити, що це пошук шляхів у 
відновленні імперії. Якщо ми зрозуміємо, що російське політичне 
керівництво, і коли на його чолі стояв перший і останній 
президент Радянського Союзу Михайло Горбачов, і коли на 
його чолі стояв перший президент Російської Федерації Борис 
Єльцин, і коли на його чолі стояв 2-й і 4-й президент Російської 
Федерації Володимир Путін, і коли на його чолі стояв 3-й 
президент Російської Федерації Дмитро Медвєдєв, мало на увазі 
виключну логіку відновлення імперії, то ми зрозуміємо, що все, 
що відбувалося з точки зору всіх цих кроків абсолютно логічно. 

Тепер виникає питання, якою має бути ця імперія, яким може 
бути її характер і навіщо цій імперії так потрібна Україна? 
І я цю відповідь свого часу 1991 року отримав від самого 
президента Бориса Єльцина, коли під час нашого нетривалого 
діалогу з приводу необхідності проголошення незалежності 
Російської Федерації (він був палким прихильником цієї ідеї, я 
був її опонентом), президент Єльцин підкреслив, що РРФСР не є 
прихильником створення такого оновленого Союзу, учасниками 
якого були б сама Росія а також республіки центральної Азії, які 
тоді були готові до такої конфігурації. Президент Єльцин вважав, 
що без України таке союзне утворення  неможливе і не потрібне, 
і що важливо здійснити будь-які кроки, які дозволять утримати 
Україну в складі нового інтеграційного утворення, яке стане 
основою для нової союзної держави.

 Створення замість оновленого Радянського Союзу без України 
СНД з Україною було абсолютно логічним кроком. Тепер 
виникає питання, а навіщо Росії потрібна Україна в цій ситуації? 
На це є теж дуже проста відповідь, яку ми отримаємо, якщо 
подивимося на історію. Справа врешті решт не в чорноземі, 
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не в цукрі, не в ресурсах, – в Росії і без нас достатньо ресурсів, 
щоб жити і не тужити. Справа в тому, що без приєднання 
українських земель Російська Федерація не може себе відчувати 
Європейською державою, як не відчувало себе Європейською 
державою Московське царство. Згадайте якою була Москва 
до приєднання земель сучасної України. А це була абсолютно 
гармонійна частина постординського політичного простору, 
де все: князівська влада, церква, суспільство були повністю 
просякнуті не якимись там особливими московськими, а саме 
золотоординськими політичними, побутовими, моральними, 
якими хочете традиціями і діями. Так сильно, що навіть після 
приєднання українських земель Цар Петро І змушений був 
проводити хірургічну операцію для того, щоб ці традиції замінити 
хоча б обкладинкою європейського зразка. Але для того, щоб 
з’явилася така обкладинка, було потрібно, щоб з’явилися землі, 
які безпосередньо мали кордони з європейською цивілізацією, 
які були самі традиційно європейські. 

Росії прийшлось за це заплатити велику ціну і з точки зору війни 
з Річчю Посполитою, і з точки зору складного процесу інтеграції 
українських земель до складу Московського царства, яке не 
було таким простим і мирним, як це описується радянськими 
та російськими істориками, і, врешті-решт, з точки зору 
абсолютно карколомної реформи російського православ’я на 
зразок київського, бо це потрібно було зробити, щоб приєднати 
Київську митрополію. А це створило в Росії вічний конфлікт  
старообрядництва з новообрядництвом і фактично віддалило 
російську націю від релігії. Цим відрізняються російські землі і 
Україна. 

Якщо ви хочете подивитися на цивілізаційний кордон, який 
продовжує пролягати, ви можете подивитися, де були відновлені 
парафії Російської православної церкви після того, як Сталін  
дозволив це зробити, який відсоток цих парафій було відновлено 
в Україні, який відсоток цих парафій було відновлено в Росії, і ви 
побачите чудовий кордон не тільки географічний, а, якщо хочете, 
недавній кордон голосування, умовно кажучи,  за Януковича і за 
Тимошенко. 

Можу навести ще такий простий приклад – межа осілості. 
Єврейське населення, яке жило у всіх країнах Європи, включаючи 
Україну, і  на згодом приєднаних територіях Речі Посполитої, не 
мало  дозволу на те, щоб існувати в кордонах сучасної Російської 
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Федерації за винятком Смоленської області, яка була колишньою 
частиною Великого князівства Литовського. Євреї були одним з 
важливих народів Європи, що створював цивілізаційні підвалини 
континенту, але точно не народом Золотої Орди, і це теж було 
межею розрізнення одних земель від інших.

І от виникає питання, яке постало перед Росією ще 1991 року: 
або змінити свій погляд на майбутнє і стати добрим сусідом 
України, Білорусії, країн Балтії і разом з ними йти до Європи, 
або зробити все можливе, щоб ліквідувати наслідки краху 
СРСР, затягти всі ці території до складу нового інтеграційного 
утворення і використовувати їх виключно як буфер з Європою,  
тобто повернутися до того, що було фактично весь час існування 
Російської імперії, коли ці території фактично були таким же 
буфером і для самої Європи, і для росіян, які могли розважатися 
в Варшаві чи в Гельсінкі, і не тільки розважатися, а й мати 
там економічні інтереси, конституційні права, відмінні від 
можливостей і прав на основній території імперії. Росія зробила 
протилежне, як ми бачимо, європейському вибору, вона пішла 
шляхом затягнення цих територій, і це стосується не тільки 
України.

Єдина серйозна помилка, яка тут була зроблена, це те, що 
інтеграцію України вирішили прискорити військовим шляхом. 
Попередньо було інакше. Були корупціонування еліт, інформаційні 
війни, затягування місцевого населення у власний інформаційний 
простір. Я думаю, ви не будете заперечувати, що все це давало 
свої непогані результати, якими бачили  на парламентських і 
президентських виборах,  бачили, якою великою є частина людей, 
готових підтримати відверто проросійські партії. Партія регіонів 
була проросійською партією і ніколи цього не приховувала, і 
президент Янукович був проросійським президентом. Президент 
Кучма, коли в 1994 році обирався вперше, був президентом з 
проросійською програмою. І це нікого не дивувало. 

Єдине, чого напевно не могли собі уявити громадяни України, то 
це війни з Росією, анексії частини своєї території, вони не могли 
собі уявити, що самі росіяни вважають їх інакшими від себе.

 Ось це насправді і є повернення в 1654 рік. Російська 
державність не зможе розповсюдитися на європейській території, 
це справжній цивілізаційний злам, і ми бачимо, про що почали 
говорити росіяни: «поворот на схід», «у нас з Китаєм спільні 
цінності», «величезна роль Китайської Народної Республіки у 
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Другій світовій війні». 
Це логічно, це, нарешті, всі побачили в Москві, що територія 

Російської Федерації, території Китаю – це території імперії 
Чингізидів. Ніякий не Ярослав, ніякий не Володимир, скільки 
пам’ятників йому в Москві не став, ніякий не Київ – матір городов 
рускіх. Усі ці міфи закінчуються, приходить розуміння правди. 
Чингізиди і ординські Рюриковичі і Романови як спадкоємці 
цієї великої династії. Російсько-Китайський простір, оренда 
китайцями російських земель, розуміння, що потрібно реально 
нове населення, яке зможе освоїти території, які не змогли освоїти 
етнічні росіяни. 

Адже на Далекому Сході живе менше людей, ніж у Москві, 
але якщо об’єднати ці цивілізаційні зусилля, то утвориться 
нормальна територія колишньої ординської цивілізації від 
Хутіра-Михайлівського до Шанхаю. Я вважаю, що ми маємо 
тільки вітати це, тому що це і є нормальний цивілізаційний 
розвиток наших сусідів, а ми нарешті маємо закінчити з міфами 
про нашу спільну історію, єдність, спільні цінності.

 Якщо в нас можуть бути хороші стосунки з Китаєм, чому 
в нас не може бути хороших стосунків з Китайською Росією? 
Для потрібно тільки провести реальний цивілізаційний кордон 
– кордон цінностей, кордон економічних інтересів, кордон 
розуміння того, як діють наші шановні партнери. 

Треба розуміти, що Росія, яка вибрала не Європу, а Азію, 
приречена стати тим, чим вона була до приєднання українських 
земель – провінцією імперії Чингизидів. Я думаю, що у Китаю тут 
є чимало можливостей розвинути територію, чого  не вдалося 
зробити європейцям. Петровський цивілізаційний експеримент 
закінчено Володимиром Путіним, а українські землі в цій 
ситуації повертаються до своєї справжньої цивілізації, пов’язаної 
з традиціями Київської Русі, Галицької Русі, Великого Князівства 
Литовського і Речі Посполитої. 

Пауза 1654-2014 року теж добігла до свого логічного завершення. 
Ми можемо просто переставити монумент гетьмана Богдана 
Хмельницького зі сходу на захід. 
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Посол Юрій Костенко: Після провалу Будапештських 
гарантій. Як і чи  працюватимуть багатосторонні міжнародні  
інструменти у сфері безпеки і роззброєння.

70-90-ті роки минулого століття увійдуть в історію людства 
як період інтенсивних спроб досягнути нарешті реальних 
результатів на шляху налагодження мирного співробітництва 
між державами, обмеження гонки озброєнь, скорочення їх 
певних видів і тим самим завершити створення розпочатої у 1945 
році укладенням Статуту ООН повоєнної системи міжнародної 
безпеки. У цьому контексті висловлю два загальних міркування.

По-перше, цими результатами у військовій сфері є набуття 
чинності вагомими для справи миру багатосторонніми 
міжнародними угодами, зокрема Договором про 
нерозповсюдження ядерної зброї, Договором про скорочення і 
обмеження стратегічних наступальних озброєнь, Конвенцією про 
заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування 
хімічної зброї та про її знищення, Договором про звичайні 
збройні сили у Європі, Договором про відкрите небо. Безперечно, 
ці важливі документи сприяли зниженню протистояння між 
НАТО та Варшавським Договором, зміцнили довіру й безпеку її 
членів. Сьогодні більшості політиків, котрі приймали військово-
політичні рішення, дипломатів, які реалізовували на практиці ці 
рішення, вже немає з нами, проте очевидно, що їх праця дозволила 
людству уникнути в кінці 20-го століття глобальної військової 
катастрофи, досягти розрядки міжнародної напруженості.

По-друге, у нинішньому глобалізованому світі будь-які 
деструктивні зміни у сформованій титанічними зусиллями 
представників багатьох держав світу повоєнній системі 
міжнародної безпеки і стабільності, будь-які порушення 
юридичних підвалин цієї системи окремою країною і в 
певному регіоні мають негативні, а інколи катастрофічні для 
загальносвітових міждержавних відносин, знижують поріг 
виникнення регіональних конфліктів.

Сьогодні лунають голоси, зокрема з Пекіна, про те, що 
Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин більше 
не працює. Правда, досі ніхто не те що не створив нову систему, 
але й не знає, яким чином це можна зробити.

Розглядаючи наслідки брутального порушення Кремлем своїх 
міжнародних зобов’язань щодо України, не можу не погодитись 
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із міркуванням В.А. Василенка про те, що «укорінені в російській 
ментальності антиукраїнські ідеологеми та реваншистські 
прагнення визначають зміст зовнішньої політики Росії щодо 
України та її кінцеву стратегічну мету, яка передбачає тотальне 
знищення останньої як національної одиниці, суб’єкта 
міжнародного права та геополітичної реальності». Так хочеться 
сказати, що прийшов вдруге до влади у Кремлі політик, про якого 
сьогодні співають відомі пісні, й українсько-російські відносини 
надовго зайшли у глухий кут. Але ні. Згадаймо грубі попрання 
загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, спроби 
анексії Криму на початку 90-х років минулого століття, кризу у 
двосторонніх відносинах, викликану подіями навколо острова 
Тузла. Сьогоднішня брутальна анексія Росією Криму й частини 
Донбасу, ведення проти України так званої гібридної війни – це 
тривала стратегічна лінія Кремля, закорінена на несприйняття 
для «російського світу» існування України як держави.

Аналізуючи спровоковану агресією Росії глибоку кризу світової 
міжнародно-правової системи, яка склалась після Другої світової 
війни, розпочати, очевидно, варто із Статуту ООН. Реалії 
сучасного світу є такими, що викладені в цьому основоположному 
документі базові постулати захисту миру і безпеки держав не є 
адекватними, не можуть на практиці захистити країну від агресії 
постійного члена Ради Безпеки ООН. Якщо називати речі своїми 
іменами, то ООН виявилась безпорадною перед агресією Росії 
проти нашої держави. Резолюція Генасамблеї ООН від 27 березня 
2014 року щодо суверенітету і територіальної цілісності України, 
на жаль, внаслідок її рекомендаційного характеру, не може бути 
інструментом відновлення статус-кво. Варто додати, що агресивні 
дії Росії грубо порушують основні принципи співіснування 
держав на європейському континенті, зафіксованих у 1975 році 
у Заключному акті Наради з безпеки й співробітництва в Європі: 
незастосування сили чи погрози силою, непорушності кордонів, 
територіальної цілісності держав.

У більшості держав світу, що, зокрема, підтримали згадану 
вище резолюцію ГА ООН, закономірно виникає питання, яким 
же чином можна якщо не уникнути, то мінімізувати загрозу 
порушення їх територіальної цілісності. Відповідь на це вкрай 
важливе для майбутнього багатьох країн питання є непростою, 
далі ми ще повернемося до неї. Зараз же варто наголосити, що 
грубе порушення Росією положень Статуту ООН, принципів 
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Заключного акту підриває основи міждержавних відносин, довіру 
до взятих державами, у першу чергу ядерними, на себе зобов’язань. 
Відсутність довіри веде до системної кризи міжнародних 
відносин, руйнує співробітництво в усіх без виключення сферах: 
військовій, політичній, економічній, гуманітарній.

У першу чергу це стосується зобов’язань держав у ядерній 
сфері. Дії Росії підривають дві основні вимоги Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї: для неядерних держав – не 
отримувати ядерної зброї, для ядерних держав – продовжувати 
роззброєння. Приєднуючись до ДНЯЗ, Верховна Рада України 
у Законі від 16 листопада 1994 року висловила ряд застережень, 
четверте з яких: «Загроза силою чи її використання проти 
територіальної цілісності та недоторканості кордонів чи 
політичної незалежності України з боку будь-якої ядерної держави, 
так само, як і застосування економічного тиску, спрямованого на 
те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною 
прав, притаманних її суверенітету, розглядатимуться Україною 
як виняткові обставини, що поставили під загрозу її найвищі 
інтереси». Як виявляється, у нас є певні юридичні підстави для 
денонсації участі в ДНЯЗ. Інше питання, чи варто це робити, чи 
буде це в наших національних інтересах.

Як відомо, щодо участі України в ДНЯЗ є окремий міжнародний 
документ – Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з 
приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, 
укладений у Будапешті 5 грудня 1994 року. Як Посол України на 
переговорах НБСЄ та у Австрійській Республіці я мав нагоду бути 
у складі урядової делегації нашої країни при підписанні цього 
Меморандуму. Незважаючи на урочистість моменту, присутність 
глав основних ядерних держав, нас на цій церемонії не залишало 
почуття невдоволення. Ми розуміли, що не вдалось схилити 
основних світових гравців до укладення більш ґрунтовного, 
юридично зобов’язуючого документа. Пунктом другим політичної 
угоди-Меморандуму передбачено зобов’язання ядерних держав 
– Росії, Великобританії та США – «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 
або будь-яким іншим чином, згідно зі Статутом Організації 
Об’єднаних Націй».  Пізніше аналогічні зобов’язання узяли на 
себе дві ядерні держави – Франція та Китай. Проте російська 
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агресія проти України засвідчила фактичну декларативність 
цього документа, адже він не передбачає будь-яких санкцій для 
ядерних держав при порушенні його положень. Не містить він і 
жодних зобов’язань цих держав застосовувати силу для захисту 
територіальної цілісності України. Таким чином, нашій державі 
не було надано практичних гарантій безпеки, не створювався 
механізм їх застосування.

Зрозуміло, що негативний приклад України як країни, що не 
отримала гарантій своєї безпеки навряд чи стане аргументом на 
користь зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, 
стимулюватиме бажання у інших, сьогодні ще неядерних держав, 
брати на себе відповідні юридичні зобов’язання, зокрема ставити 
ядерну діяльність під контроль МАГАТЕ.

Відсутність довіри між державами (а про яку довіру може йти 
мова, коли ти знаєш, що офіційно передана тобою інформація 
у сфері безпеки може бути використана агресором проти 
тебе?) підриває самі підвалини співпраці, яка передбачається 
положеннями цілого ряду міжнародних договорів. Візьмемо, 
наприклад,  Договір про всеосяжну заборону ядерних 
випробувань, учасником якого є Україна з 1996 року. Відповідно 
до положень цього міжнародно-правового документа на 
території нашої держави розгорнуто одну сейсмологічну станцію 
(Малин) та термінал передачі інформації – Національний центр 
даних (Макарів). Станція і термінал підключені до Міжнародної 
системи моніторинг) Центру даних у Відні. Іншим прикладом 
може бути Конвенція про заборону розробки, виробництва, 
накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення, 
учасником якої є Україна з 1993 року. Наша держави ніколи не 
мала наміру розробляти, накопичувати та застосовувати хімічну 
зброю. Водночас під дію КХЗ підпадає близько 20 українських 
підприємств об’єктів хімічної промисловості. Щороку наша 
держава представляє національні декларації стосовно вказаних 
об’єктів хімічної промисловості та здійснення експортно-
імпортних операцій з визначеними Конвенцією хімікатами, 
приймає інспекції Технічного секретаріату ОЗХЗ.

Отже, повертаючись до тези про засоби мінімізації загроз 
національній безпеці за умов спровокованого Росією руйнування 
міжнародно-правових підвалин базових регуляторів, держави 
будуть, у кращому випадку, більш обережніше оцінювати ризики 
обов’язкового оприлюднення тієї чи іншої чутливої інформації, 
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а у гіршому – свідомо йтимуть на відмову від її надання, 
порушуючи тим самим свої зобов’язання. Іншим, очевидно 
більш продуктивним, шляхом такої мінімізації є пошук надійних 
союзників, партнерів, здатних підставити своє надійне плече у разі 
небезпеки, орієнтація на потужні військово-політичні структури, 
які можуть виступити гарантом безпеки. Не випадково, що в 
останні місяці в Україні різко виросла кількість тих, хто волів би 
бачити нашу країну у складі НАТО.

Окремо варто зупинитись на Договорі про звичайні збройні сили 
в Європі. Адже цей Договір був основним фундатором безпеки на 
Європейському континенті з моменту його укладення у 1990 році, 
дозволив значно зменшити наступальний потенціал колишніх 
держав-супротивників, забезпечив ефективний контроль над 
рівнями звичайних озброєнь в районі від Атлантичного океану 
до Уральських гір. Головним інструментом виконання його 
положень є обмін інформацією та здійснення інспекцій об’єктів 
контролю. Так і не виконавши Стамбульських зобов’язань про 
вивід своїх військ та озброєнь з Молдови та Грузії, Росія у 2007 році 
призупинила участь, а 11 березня 2015 року остаточно вийшла з 
цього Договору, що стало логічним кроком за умов застосування 
нею такого типу важких озброєнь на Сході України. Звичайно, 
що Договір не може функціонувати в районі військових дій, коли 
сотні російських танків, артилерійських систем беруть участь у 
збройній агресії проти Української держави. До того ж, у відповідь 
на анексію Криму було зупинено військове співробітництво 
між НАТО і Росією. За цих умов і Україна, на жаль, не може 
сьогодні виконувати положень цього Договору. Це ж стосується 
й заходів щодо зміцнення воєнної довіри та безпеки, визначених 
Віденським документом НБСЄ 1999 року, зокрема, обміну 
воєнною інформацією, обміну даними про основні системи 
озброєнь і військової техніки, механізму консультацій і співпраці 
у зв’язку з незапланованою військовою діяльністю, проведенням 
інспекцій та візитів на військові об’єкти. У той же час позитивним 
є те, що військові дії на Сході України не завадили нашій державі 
виконувати положення Договору про відкрите небо шляхом 
здійснення польотів спостереження. В кінці червня цього року 
спільна місія Швеції, Німеччини та України на шведському літаку 
виконала спостережний політ над територією РФ.

Слід також зазначити, що в ЗМІ неодноразово були повідомлення 
про застосування бойовиками фосфорних, касетних боєприпасів 
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російського виробництва. А фосфорна зброя, наприклад, 
заборонена Протоколом ІІІ Конвенції про заборону або 
обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї.

Варто додати, що конкретним результатом агресивних дій Росії 
на українському напрямі є ескалація гонки озброєнь, у першу 
чергу в Європі. Як бачимо, проводяться масштабні військові 
навчання, збільшуються військові бюджети, модернізується 
військова техніка.

Отже, розгляд викладених вище питань засвідчує: головним 
висновком є те, що брутальною агресією проти України Росія 
вивела себе за рамки товариства цивілізованих держав світу, які 
в ім’я збереження глобального миру і стабільності дотримуються 
добровільно узятих на себе міжнародно-правових зобов’язань у 
сфері безпеки та роззброєння, стає ядерною державою-ізгоєм. 
Демократичний світ, країни, що стоять на принципах підтримки і 
розвитку підвалин світової системи безпеки можуть протиставити 
російській політиці руйнування усталених міжнародних 
зв’язків, ставки на військову силу у вирішенні проблемних 
питань, економічного тиску на Європу лише одне неухильне 
й послідовне виконання своїх зобов’язань за міжнародно-
правовими документами. Тим самим вони демонструють усьому 
світу авантюрність й безперспективність таких дій кремлівського 
керівництва. Адже розвал усталених принципів мирного 
співіснування держав, знищення правових механізмів підтримки 
крихкої довіри між країнами, це те, що потрібно сьогодні Кремлю 
для відновлення своєї гегемонії не лише на теренах СНД, але й у 
Східній Європі, для реалізації планів створення багатополярного 
світу.

    Як виявляється, МЗС України, на додаток до вже зробленого, 
має:

 – Підготувати ґрунтовний аналітичний документ з 
комплексним аналізом усіх порушень Росією положень 
міжнародно-правових документів у сфері безпеки та 
роззброєння, руйнування підвалин повоєнної системи безпеки, 
свого роду Білу книгу російських злочинів проти світового 
правопорядку;

 – Силами диппредставництв нашої держави закордоном 
зробити переклад цього документа на робочі мови країн, у 
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першу чергу тих, які ще недостатньо розуміють загрози з боку 
Росії для світової системи безпеки;

 – Довести цей документ не лише до зовнішньополітичних 
відомств вказаних вище країн, але й розповсюдити його як 
робочий документ ГА ООН, НБСЄ, Конференції з роззброєння 
тощо;

 – Провести у Києві презентацію для широкого загалу 
виданого українською мовою документа / Білої книги;

 – На основі цього документа / Білої книги підготувати і 
внести на розгляд чергової сесії ГА ООН проект резолюції щодо 
порушення Росією базових міжнародно-правових документів, 
що регулюють підвалини повоєнної системи безпеки;

 – Активно використовувати тему брутального порушення 
Росією міжнародно-правових документів у сфері безпеки та 
роззброєння на інших світових й регіональних форумах з цих 
питань.
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Генерал-лейтенант у відставці Юрген Борнеманн, Німецьке 
Атлантичне товариство:  Дилема для Заходу: окопи чи 
наступ? 

Розпочну із загального коментаря.
Здається, що світ поринув у безлад. Ми бачимо, як сила кидає 

виклик державним кордонам та міжнародному праву. Бачимо  
безлад у наших сусідів.

На сході України дії Росії є порушенням міжнародного права 
– викликом світовому порядку, що існує після «холодної війни». 
Вони сильно підірвали довіру. Вони є головним викликом для 
євроатлантичної безпеки.

На півдні кордони зникають. Держави є слабкими. Ісламська 
Держава та інші екстремістські групи в Північній Африці і на 
Близькому Сході поширюють насильство та нестабільність. З 
цим пов’язаний ризик поширення тероризму на наші вулиці (як 
ми бачили в п’ятницю минулого тижня у Франції).

У Середземноморському регіоні неконтрольований та 
нелегальний потік іммігрантів з Північної Африки і Близького 
Сходу до Європи також кидає виклик європейській безпеці 
та єдності. Їхні спроби перетнути Середземне море, дуже 
часто у розпачливих подорожах під опікою торгівців людьми, 
є, насамперед, гуманітарним питанням, але воно має також і 
безпековий вимір.

Те ж саме стосується поширення вірусу Ебола у Центральній 
Африці в минулому році. Не кажучи про кризу в Південно-
Китайському морі.

Усі ці кризові явища мають дві спільні риси.
По-перше, вони розвиваються одночасно, і схоже, ми 

повинні розуміти, що криза все більше буде ставати частиною 
глобалізованого світу. Питання вже не у тому, чи є та чи інша криза, 
а у тому, коли вона трапиться, і чи ми готові реагувати адекватно? 
Ми не можемо віднести будь-яку кризу тільки до локального або 
регіонального конфлікту, будь-яка криза впливатиме на нашу 
стабільність і безпеку скрізь, де б вона не могла трапитися.

По-друге, вони загрожують нашому політичному устрою, 
стабільності наших країн і згуртованості між державами. Все це 
загалом ставлять під сумнів нашу єдність та здатність реагувати.

Сказавши це, маємо питання: яка наша відповідь? Чи це 
дилема для Заходу – як зазначено у  програмі вашої конференції 
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– з «чорним» або «білим» рішенням «окопів або нападу»? Я не 
вважаю, що це буде правильна відповідь. Міністр оборони США 
Ештон Картер заявив минулого тижня в Берліні, що сценарій 
«холодної війни» не може застосовуватися до нових викликів 21-
го століття. Це потребує нового сценарію . Але у нас його поки що 
немає. 

Насамперед, я вірю і впевнений, що існує широкий консенсус за 
цим столом: ізольованого рішення немає. Це особливо стосується, 
коли мова йде про військовий вибір. Необхідно використовувати 
увесь спектр засобів міжнародного кризового менеджменту, в 
якому військова складова повинна відігравати свою роль, але не 
завжди вирішальну.

І також правильним є те, що ніхто не може, не буде і не повинен 
протистояти усім цим викликам наодинці. Ми повинні діяти 
разом. Це причина, чому я твердо вірю в необхідність всебічного 
підходу, у якому ООН, ОБСЄ, НАТО та ЄС, а також держави 
повинні визнати свою відповідальність, тісно співпрацювати і 
діяти відповідно.

Про це легко сказати, але реальний світ виглядає набагато 
складніше, як це показали нещодавні приклади. Ми далекі від того, 
аби мати дієвий реальний всеосяжний  підхід в антикризовому 
управлінні не тільки на національному, але й на міжнародному 
рівні.

Що це означає для кризи, з якою ви стикнулися? Дозвольте мені 
коротко окреслити шість пунктів.

По-перше, я вважаю, що російсько-українська криза – це не 
просто літня гроза, що настала ввечері спекотного дня і зникла із 
закінченням ночі так, що наступного ранку знову світить сонце. 
Навпаки: це поворотний момент, який принципово кидає виклик 
світовому порядку після «холодної війни» в Європі, до речі, 
порядку, який ми створили разом з Росією в 90-х роках.

Перехід Росії від багатообіцяючої «вестернізованої» нації до 
агресивної авторитарної регіональної держави, метою якої є 
створення нової імперії з правом контролю близького зарубіжжя, 
включаючи використання військових засобів, створило в Європі 
нову ситуацію. Але вона не має права на створення імперії, і не має 
права на контроль близького зарубіжжя. Тому перше, що потрібно 
зробити, – досягти консенсусу на Заході щодо неприйнятності 
такого стану справ. Моє розуміння полягає в тому, що ми все ще 
маємо цей консенсус в НАТО та ЄС. Це гарна новина.
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По-друге, я переконаний, що нам доведеться тривалий період 
жити у стані конфронтації між Заходом і Росією. Не нова «холодна 
війна», але ситуація, яка не дозволяє повернутися до своїх 
звичайних справ, допоки Росія не повернеться до узгоджених 
правил. НАТО не загрожує Росії, але НАТО повинно враховувати 
ситуацію з безпекою держав-членів у регіоні. У цьому контексті 
НАТО ухвалило адекватні рішення з тим, щоб заспокоїти членів 
і пристосувати свої структури відповідно до зобов’язань статті 5. 
Я впевнений, що вам відомі рішення, які були досягнуті на саміті 
НАТО в Уельсі, та процес їх виконання (засідання Міністерства 
оборони минулого тижня).

По-третє. Існує консенсус щодо відсутності військового 
вирішення проблеми. Ні для України (це нереалістично, 
що Україна може виграти війну з РФ), ні для НАТО (також 
нереалістично досягти консенсусу стосовно активної участі 
Альянсу у конфлікті). РБ ООН у Нью-Йорку і Рада НАТО-Росія 
в Брюсселі не можуть відігравати свою роль через блокування 
Москвою припинення насильства у Східній Україні. ОБСЄ, 
здається, є єдиною міжнародною організацією, яка має певний 
потенціал для того, щоб відіграват активну роль. Наступне 
головування Німеччини в ОБСЄ може надати можливість для 
моєї країни використовувати багатонаціональний форум для 
ініціатив.

Четверте. Мінськ показав, що існує можливість досягнення 
політичної згоди, як тільки буде необхідна для цього політична 
воля. Але ми бачимо, що це не є гарантією для її реалізації. І 
завжди є місце для двосторонньої дипломатичної діяльності, на 
кшталт ініціатива США для нового раунду консультацій (Нуланд 
/ Карасін).

П’яте: для стабілізації Україна потребує, зокрема,  добре оснащені 
та підготовлені сили безпеки. Це та область, в якій НАТО і ЄС 
може відіграти важливу роль. Ми чули на попередній панелі, що 
НАТО і ЄС вже роблять у співпраці з українською владою. Я не 
буду повторювати те, що вже було сказано колегами з Брюсселя. 
Але я знаю зі свого попереднього досвіду в Берліні і Брюсселі, 
наскільки близьким було наше співробітництво впродовж 
останніх десятиліть. Україна була не тільки однією з найбільших 
військових контрибуторів серед країн-нечленів  НАТО у різних 
операціях НАТО, але й сильним партнером у контексті реформи 
сектора безпеки. Ми можемо зробити більше, і у нас є необхідні 
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засоби і консультаційні форуми аби цього досягти. На додаток, 
держави можуть, звичайно ж, надати підтримку на двосторонній 
основі, і я знаю, що деякі держави вже розпочали відповідні 
програми.

І, нарешті, шосте. Перспектива членства в НАТО і ЄС. Це 
право кожної суверенної країни вирішувати самостійно, як і в 
якому контексті вона хоче організувати свою безпеку. Ніхто не 
має права втручатися. Крім того, що рішення на даний момент 
не стоїть на порядку денному, у вас є доступні важелі (комісія 
НАТО-Україна, НАТО-ЄС, Угода про асоціацію), щоб рухатися 
вперед. Перспектива активної участі у багатонаціональних 
структурах сама по собі може мати позитивний стабілізаційний 
ефект. Для досягнення цього, необхідним є національний 
консенсус і політична воля відповідати необхідним стандартам. 
Це, насамперед, політичний виклик для вас і ваших партнерів. 
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Посол Петрас Вайтекунас: Балтійська відповідь на нову 
ситуацію. Чи є перспектива у Балто-Чорноморського 
безпекового співробітництва? 

Перш за все, я б хотів подякувати організаторам Конференції за 
запрошення.

Говорячи про кризу системи міжнародної безпеки, дозвольте 
мені поставити декілька дуже простих «одвічних» запитань: 1) 
що відбувається у Східній Європі? 2) хто винен? 3) що нам треба 
робити?

Війна відбувається у Європі. Кремль свідомо намагається 
вивести конфлікт на глобальний рівень. З самого початку, 
конфлікт між Росією та Україною мав глобальний характер. 
Світовий порядок, започаткований після Другої світової війни, 
який впродовж семи десятиліть гарантував мир та стабільність 
у Європі, був зруйнований. Росія односторонньо, абсолютно не 
спровоковано, свідомо порушила міжнародне право, міжнародні 
договори та двосторонні домовленості з Україною. Я впевнений, 
що цивілізований світ ніколи не визнає законність порушення 
територіальної цілісності та суверенітету України. Безумовна та 
світова підтримка України переконливо відображена у резолюції 
A/RES/68/262 ООН. Тільки Росія та 10 інших держав, такі як 
Північна Корея, Зімбабве, Венесуела, Сирія, Нікарагуа, Куба, 
Судан та інші проголосували проти цього.

Росія охоплена мілітаристським божевіллям та веденням війни 
не тільки проти України, але й проти усієї Західної цивілізації. 
Росія свідомо руйнує світовий порядок. Політолог Джеймс Шерр, 
промовляючи на конференції у Вільнюсі, зазначив, що ймовірною 
метою  Путіна на даному етапі є не перемога над ЄС та НАТО як 
такими, а скоріше зменшення їхньої ролі та впливу, демонстрація 
неспроможності ЄС та НАТО захистити Європу. Виклик Кремля 
демократичному світу є глобальним викликом, тому відповідь має 
бути глобальною, масивною та цілісною також. Однак, ситуація 
залишається абсолютно непередбачуваною: у будь-який момент, 
де-небудь, усе може статися.

Чому це відбувається з нами? Я б міг відповісти на це питання 
одним єдиним словом: слабкість. Фактично не будучи слабким, 
Захід показав «провокативну слабкість», відсутність лідерства 
та політичної волі. Слабка політична воля з обох сторін – 
української та євроатлантичних партнерів – спровокувала Росію. 
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Це спровокувало не тільки чітку політичну позицію Росії, це 
спровокувало дії Путіна, які ми бачимо зараз.

На жаль, маємо визнати те, що за останні 24 роки ми не змогли (чи 
не були здатні, що є великою різницею) вирішити проблему Росії. 
Захід ніколи не мав на меті знищити Росію, а навпаки – допомогти 
у створенні сприятливих умов для неї, проте ці зусилля марні. 
Ми зацікавлені в успіху Росії, але війна в Україні доводить, [що 
Захід вважає, - прим. ред.], що успіх Росії має передувати успіху 
України. Також російський народ був і залишається прозахідним, 
проєвропейським або ж, принаймні, має великий потенціал для 
цього. Ми не були спроможні переконати росіян об’єднатися та 
відсвяткувати перемогу у «холодній війні» разом. Росіяни були 
принижені нездатністю та некомпетентністю, посередністю усіх 
їхніх лідерів. Росіяни були змушені вірити, що історія Радянського 
Союзу не є історією  «хвороби більшовизму», а є продовженням 
історії Російської Імперії. На що може сподіватися народ, який 
все ще пишається диктатурою більшовизму, найкривавішим 
режимом в історії людства, жертвами якого стали сотні мільйонів 
життів?!

Ще однією помилкою, яку я можу назвати, є недостатній примус 
Росії до виконання зобов’язань, дотримання міжнародних 
договорів та обов’язків, замість цього, ми перескакували від 
однієї невдалої спроби виконання зобов’язань до іншої. У наших 
відносинах з Росією нам бракувало стійкості та відповідальності. 
У нас була несерйозна, самовдоволена віра у те, що усе саме по 
собі буде добре, і не потрібно хвилюватися. Наприклад, міністрів 
закордонних  справ Литви завжди просили їхні колеги не 
перебільшувати і не драматизувати навколо ситуації з Росією.

Звичайно, однією з наших найбільших помилок було залишити 
кремлівського боса сам на сам з Росією. Ми постійно, протягом 
цих двох довгих десятиліть, робили одні і ті ж самі помилки, не 
дивлячись на той факт, що зараз близько 20 чи 30, або навіть 
40 мільйонів росіян виступають проти політики Путіна. Нам 
потрібно їх помічати, подавати їм сигнали, допомогти їм вижити. 
Настав час об’єднати антипутінський панєвропейський фронт. 
Ми,  хто розуміє, наскільки згубною та небезпечною для Європи 
є політика Путіна, повинні бути об’єднаними. Чи достатньо у нас 
політичної волі для цього?

Я далекий від того, аби демонізувати Путіна, далекий від того, 
щоб вбачати у ньому злочинця, який тільки хоче поширювати 
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зло та намагається зруйнувати світ. Кремль, як загальний 
образ, як правитель представляє для мене приклад прихованої 
субкультури, яка не здатна сприймати вхідну інформацію через 
зіпсований зворотній зв’язок. Не було формули комунікації зі 
Сталіном чи Гітлером, проте, я вважаю, що формула комунікації 
з Путіним існує. Зараз саме час звернутися до нього, але не вести 
переговори. З початку запровадження санкцій, давайте зробимо 
паузу. Зараз не час для односторонніх пропозицій та пошуку 
компромісів. Росія не готова йти на компроміс та проводити 
переговори, давайте цінувати мовчання.

Поступова самоізоляція Росії, її послідовний рух до диктатури,  
схожий на Північну Корею, є небезпечною тенденцією не тільки 
для Росії, але і для Заходу. Ніхто не зацікавлений у краху та 
дезінтеграції цієї ядерної держави. У найближчому майбутньому, 
нам доведеться робити найскладнішу роботу: розробити чітку 
та надійну парадигму наших відносин з Росією та серйозно 
зайнятися її європеїзацією.

Я також дуже глибоко переконаний у зростанні сил помсти, 
реваншизму та екстремізму у Росії, які розпочалися завдяки 
Путіну, проте він стрімко втрачає над ними контроль. Трагедія 
може обернутися раптовою лавиною.

Що нам робити тепер? По-перше, зупинити Путіна в Україні. 
По-друге, допомогти Україні.

На тактичному рівні європейська та у ширшому значенні 
реакція Заходу на українську кризу була достатньо адекватною. 
Найефективніша зброя – це санкції. Зараз важливо підтримувати 
їх на достатньому рівні, а у разі нових атак – запровадити 
додаткові. Посилення санкцій означало б легітимізацію 
агресії Путіна, крах цілої системи міжнародних відносин та 
міжнародного права, які були сформовані після Другої світової 
війни та  зростання рівня провокацій зі сторони Путіна. Однак, 
стратегічне розуміння проблеми, так само як бажання зробити 
удар у відповідь не є задовільним. Або ми змусимо Кремль 
поступитися та підкоритися, або вони зроблять це з нами. На 
жаль, на даний момент Захід вирішує тільки тактичні завдання 
щодо лідерів Кремля, чия поведінка не відповідає міжнародним 
стандартам. Вбачаючи подібну стратегічну безвідповідальність зі 
сторони Заходу, конфлікт невпинно набиратиме обертів.

За таких обставин, тимчасово, тактична ситуація в Україні 
покращується, але також досі залишається хиткою та 
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непередбачуваною. Основне питання, на яке потрібно дати 
відповідь, є стратегія. Стратегічно ситуація покращиться тільки 
тоді, коли Захід підтримає Україну на стратегічному рівні та 
інвестує в неї. Допомога Україні з проведенням реформ, подолання 
корупції і, врешті-решт,  інтеграція з ЄС та перспектива членства.

  Успіх та інтеграція з ЄС є основною метою, яка є 
можливою і досяжною, і яка залежить від української політичної 
волі та стійкості. Перемога над Росією на Донбасі є другорядним 
питанням і не є гарантованою. Глибше втягнення України у 
конфлікт, яке призведе до віддалення від плану євроінтеграції, є 
однією з цілей Путіна. Розбити ворога – це одне, проте зупинити 
його – зовсім інше.  Треба ізолювати його та зменшити його вплив. 
Усі ми, європейці та українці, повинні зрозуміти, що російська 
агресія в Україні може бути зупинена лише військовим засобами, 
проте криза може бути подолана тільки політичним шляхом.

Коли цілі нашої політики більш-менш чіткі та зрозумілі, нам 
потрібно знайти шляхи їх досягнення. Що ми можемо зробити у 
короткостроковій перспективі для того, щоб змінити реальність? 
Як співвідносити наші амбіції з нашими доволі таки обмеженими 
засобами?

Київ продовжує докладати зусиль у проведенні реформ. Не 
завжди успішно, не досить швидкими темпами. Однак, вперше за 
25 років, український народ безповоротно та рішуче об’єднався 
заради європейського вибору. Ми критикуємо українське 
керівництво за недостатні зусиль. Це правильно. Проте згадаймо 
досвід Литви. Ми були об’єднані, і таким чином потребували 
14 років для проведення потрібних реформ та набуття статусу 
членів ЄС та НАТО.  14 років тяжкої праці задля тієї ж самої 
цілі, для усіх владних урядів, усіх парламентів та політичних 
партій. Деякі речі потребують часу. Немає сенсу трясти дерево 
надіючись на те, що воно виросте швидше. Ми маємо завжди 
пам’ятати, що криза  приносить не тільки загрози, але й шанси 
на зміни. Україні потрібні будуть роки, можливо десятиліття для 
реалізації цих шансів та впровадження реформ. Найважливішим 
та найскладнішим викликом для українців та їхньої влади стане 
дотримання правильного курсу: Європа, тільки Європа, нічого 
крім Європи. Україні потрібно перестати сидіти на двох чи 
навіть трьох стільцях одночасно. Наше завдання – допомогти, 
Україні потрібна наша присутність, присутність Європи, у 
чіткому розумінні того, що Україна належить до європейської 
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цивілізації, що це є допомога у консолідації політичних сил для 
євроатлантичних планів.

Ми можемо допомогти Україні повірити у необхідність 
Мінських угод.

Чи готова Європа взяти відповідальність за своє майбутнє? 
Якщо так, програма має суттєво відрізнятися, бути більшою та 
стратегічно зорієнтованою, аніж просто вимагати від українського 
уряду проведення реформ.

Фактично, стратегічною ціллю Заходу залишається успіх Росії. 
На жаль, Захід був не в змозі вирішити цю проблему, вірячи у 
добру волю кремлівських босів та йдучи на усілякі поступки. 
Історія двох останніх десятиліть показала, що ключ успіху Росії 
полягає в успіху її сусідів, першочергово, в успіху України.

Досить важливим є чітке окреслення майбутньої перспективи 
членства України у ЄС та НАТО. Безвізовий режим не має 
бути технічно принциповим питанням, а має бути потужним 
політичним сигналом для українців: «ви належите нам, ви 
належите європейській цивілізації».

Нещодавно Джордж Сорос зробив нарис для New York Review 
of Books: «Європа має прокинутися та усвідомити, що вона 
атакована Росією. Допомога Україні буде вважатися захисним 
засобом з боку країн ЄС». Сорос закликав Європу витратити 50 
мільярдів доларів на спасіння України. Більш загально, Сорос 
стверджував, що європейцям потрібно усвідомити те, що Україна 
не є одним з ринків, що розвивається, і те, що майбутнє Європи 
залежить від успіху України. І вищезазначене також стосується 
Росії.

Сорос має рацію. Однак, його план не є реалістичним. Ми 
маємо розуміти, що у Європі немає політичної волі аби надати 
такі ресурси країні, яку багато хто з європейських виборців 
вважає неспроможною. Не існує такої речі як стратегічна 
відповідальність Європи. Існує нагальна потреба у істотному 
поширенні інформації щодо ситуації в Україні та у покращенні 
підтримки з боку Європи. Неможливо змінити політику Європи 
не змінивши розуміння і симпатію європейців та їх відношення до 
нової реальності. Як? Ми повинні допомогти Україні достукатися 
до сердець 500 мільйонів європейців через культуру, мистецтво, 
пресу, співпрацю недержавних організацій. Я був свідком єднання 
європейських лідерів навколо «Я-Шарлі» у Парижі та сподіваюся 
побачити схожу згуртованість навколо «Я-українець» у Києві. 



47

Наш меседж має бути досить переконливим, аби запевнити світ 
в інвестуванні у народження нової України, у народження нової 
історії успіху, таких як Литва, Латвія, Естонія, Польща чи нових 
інших членів ЄС та НАТО.

У підсумку, стратегія відносин між Заходом та Росією має бути 
наступною: 1) створити успішні історії навколо Росії, розпочавши 
з України; 2)  відмовитися від «провокуючої слабкості»; 3) 
розрізняти Росію та Кремль.

Последние ремарки я хочу сделать на русском языке.
Я замечаю, что мы в Литве и в Украине часто дарим своему 

врагу подарки, которых он не заслужил. Президенту Путину 
мы уже почти подарили победу во Второй Мировой войне, и 
его воспринимают чуть ли не как победителя, хотя победа над 
нацизмом – наша общая. Правда, эта победа тогда не принесла 
нашим народам Свободы, но согласитесь, что поражение одного 
кровавого режима в центре Европы и окончание Мировой войны – 
это достаточное основание для праздника. Другой неправильный 
подарок к Кремлю – это история СССР, которую в России, при 
нашем безразличии, преподают не как историю большевистской 
болезни общества, а как своеобразное продолжение истории 
Российской империи. Последний подарок, которому очень 
обрадовался бы Кремль, была бы антирусская истерия. Так что 
давайте прежде всего не подарим им русского языка, который 
точно Президенту Путину не принадлежит, а принадлежит 
всем людям, которые им пользуются, любят и уважают русскую 
культуру. 
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Адмірал Ігор Кабаненко: Мілітаризація Росією Чорного і 
Середземного морів: можливі сценарії розвитку

Торкаючись проблематики мілітаризації Росією Чорного та 
Середземного морів, слід насамперед подивитися на динаміку 
нарощування присутності російських військ в Криму. 

Якщо подивитися на цифри, то склад корабельного угруповання 
збільшено на 19%, авіації – на 39%,  а сухопутного угруповання – 
на 42% і його нарощування триватиме. 

Малюнок 1. Окупований Крим перетворюється у військову базу 
(червоним кольором – нові об’єкти, озброєння, угруповання).

Викликає стурбованість намагання Кремля суттєво наростити 
до кінця 2015 року спроможності корабельного угруповання в 
Криму. Планується розмісити 2 новітніх фрегати проекту 1135.6, 
два підводних човни проекту 626.6 та два малих ракетних кораблі 
проекту 21631 (ці кораблі знімають з планів розміщення на 
Каспійській флотилії та перекидають в Крим). Серію вказаних 
кораблів для ЧФ РФ планується довести протягом найближчих 
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років до 6 одиниць кожного проекту. 
Якщо до цього додати вже розміщений в Севастополі береговий 

ракетний комплекс «Бастіон”, то сумарний ракетний залп ЧФ РФ 
практично буде подвоєно. 

Таблиця. Характеристики зразків озброєнь, якими планується 
оснастити ЧФ РФ до кінця 2015 року.

Вказане в таблиці угруповання спроможне:
у гібридному форматі – вести приховані дестабілізуючі 

(диверсійні) дії проти прибережної держави із застосуванням 
морських сил спеціальних операцій, а також здійснювати 
блокування (обмеження) морських комунікацій 
(морегосподарської діяльності) у певному морському районі 
протягом тривалого часу;

у разі масштабних дій – вести бойові дії за завоювання і 
утримання переваги (панування) у прибережному морському 
районі протягом 10-15 діб, а також здійснити забезпечення 
висадки двох-трьох повітряно-морських тактичних десантів на 
необладнане узбережжя.

Таке нарощування воєнного потенціалу не залишилося 
непоміченим в НАТО. Верховний Головнокомандувач об’єднаних 
збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав зазначив 



50

у зв’язку з цим: «Нас дуже турбує мілітаризація Криму. 
Спроможності, які були перекинуті до Криму впливатиме 
практично на все Чорне море”.

Принциповим в контексті зазначеного є те, що:
1. Півострів Крим після окупації поступово перетворюється у 

мілітаризований район в Азово-Чорноморському регіоні. 
2. Станом на сьогодні військово-оперативна ємність Криму 

вже перебільшена. Цивільною мовою це означає, що військ там 
більше, ніж півострів може вмістити без втрати економічної, 
рекреаційної і інших можливостей щодо власного розвитку.

3. Озброєння, які після анексії розміщуються на півострові, 
мають переважно наступальну (ударну) спрямованість, тобто 
розраховані на ведення агресивних дій.

4. Нарощування російського військового потенціалу в 
Криму з урахуванням геостратегічного положення півострову 
створюватиме суттєвий дисбаланс воєнної сили в Азовсько-
Чорноморському регіоні, підвищуватиме конфліктний потенціал 
та ризик перерозподілу сфер впливу. Це матиме серйозні 
геостратегічні наслідки.

5. ЧФ РФ відводиться не лише домінуюча роль в Азово-
Чорноморському регіоні, а і форпосту в Середземномор’ї, 
насамперед у його Східній частині – зоні російських інтересів ще 
за часів існування 5-ї оперативної ескадри ВМФ СРСР. 

В цілому, нарощування російського військового угруповання 
в Криму свідчить про повернення Росії до середземноморської 
стратегії радянських часів, де чорноморському флоту ВМФ СРСР 
відводилася ключова роль у: 

підтриманні військово-морського домінування в Чорному і 
Азовському морях;

несенні постійної бойової служби кораблів в оперативно-
важливих районах Середземного моря і бойового чергування 
оперативно-стратегічної авіації на аеродромах Криму в готовності 
до нанесення ударів;

безпосередньому стеженні за кораблями НАТО, які виконують 
завдання на морі, в готовності до видачі по них даних на ударні 
сили ВМФ. 
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Малюнок 2. Погляди російського генштабу на зміни характеру 
збройної боротьби.

З урахуванням зазначеного, а також стратегічних амбіцій, які 
РФ демонструє останнім часом польотами стратегічної авіації, 
проведенням оперативно-стратегічних навчань та походами 
груп кораблів, ймовірним є продовження мілітаризації Криму, 
насамперед збільшення корабельного і авіаційного ударних 
угруповань. 

В цих умовах виникає запитання: які можливі сценарії розвитку 
ситуації? Принаймні два фактори є важливими у контексті 
відповіді на це запитання:

перший – погляди російського генштабу на ведення сучасної 
війни. Основні з них були викладені у статті начальника 
російського генерального штабу генерала Валерія Герасимова 
«Ценность науки в предвидении», надрукованої в газеті «Военно-
промышленный курьер», номер 8 (476) від 27 лютого 2013 року. 
Зокрема, в статті наведено російське бачення нових форм і 
способів збройної боротьби (малюнок 2), багато з чого можливо 
побачити на сході України;

другий – проблематика виживання Криму без материкової 
частини України (малюнок 3). Особливо відчутна ця залежність в 
питній воді, електриці та продуктах харчування. 
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Малюнок 3. Залежність Криму від материкової частини України.

третій – хвилеподібний характер російського стилю ведення 
гібридної війни, коли інтенсивні комплексні операції (бойові дії) 
змінюються систематичними бойовими діями малої інтенсивності 
із застосуванням сил спеціальних операцій і малих підрозділів.

З огляду на вищенаведене, можливі сценарії розвитку ситуації з 
залученням активів Чорноморського флоту РФ будуть прив’язані 
до:

намагання Кремля силовим шляхом отримати коридор по 
суходолу з Росії на Крим; 

а також, використання військової сили та геостратегічного 
положення окупованого Криму для забезпечення військового 
домінування у важливих з точки зору РФ морських районах.

В цих умовах, ймовірними є принаймні три сценарії:
перший (низької інтенсивності) – продовження приховано-

дестабілізуючих дій шляхом проведення інформаційно-
психологічних та спеціальних операцій у важливих приморських 
районах (зонах);

другий (середньої інтенсивності) – розширення військово-
морської присутності в оперативно-важливих морських 
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районах (зонах) за рахунок корабельного складу, контроль 
(захоплення) районів виключної морської економічної зони 
та континентального шельфу України. За сприятливих умов 
– забезпечення силового домінування у північного-західній 
і центральній частині Чорного моря та Азовському морі, 
підтримання силової присутності у східній частині Середземного 
моря шляхом використання військової сили у якості ключового 
аргументу у будь-яких міжнародних питаннях;

третій (високої інтенсивності) – застосування більшості 
бойового складу ЧФ РФ з метою сприяння наступу сухопутних 
військ на приморському напрямі шляхом проведення повітряно-
морської десантної операції, захоплення плацдармів на узбережжі, 
підтримки військ вогнем, забезпечення панування у важливих 
районах моря. 

В цих умовах військово-політичному керівництву України та 
держав регіону доцільно:

1. Ідентифікувати на політичному рівні загрози на морі і 
характер їх еволюції. Захоплення політичного істеблішменту 
лише розвитком ситуації на суходолі без врахування динаміки 
військових приготувань в Криму та на морі матиме суттєві 
негативні наслідки як для України, так і для країн регіону.

2. Мати політичну волю і лідерство для реалізації Концепції 
відновлення Військово-Морських Сил України, яка підготовлена 
групою українських і західних експертів. Зволікання з цим 
питанням веде до втрати дорогоцінного часу та активації нових 
загроз.

3. Розробити всебічну військово-морську стратегію, яка 
дозволить діяти нелінійно та результативно по різним можливим 
сценаріям розвитку ситуації.

4. Контроверсійно змінити підхід до закупок зразків 
озброєння і військової техніки морської номенклатури: значно 
збільшити частку оборонного бюджету в інтересах ВМС 
України, зробити закупівлі прозорими, більше уваги приділяти 
високотехнологічним рішенням, спрямованим на виявлення 
загроз на морі на якомога ранніх стадіях та забезпечення 
адекватного реагування на них.

5. Розвивати партнерство: в Україні – державно-приватне у 
військово-морській галузі для забезпечення ефективної протидії 
загрозам на морі; в регіоні –  військово-морське для утримання 
силових балансів та забезпечення ефективних механізмів 
стримування. 



54

Дискусія

Посол Євген Бершеда:

Буду намагатися говорити тезово. 
Перша теза полягає в тому, що я хотів би нагадати присутнім, 

що дослідження Росії проводилось не тільки в далекі часи, а і в 
часи незалежності України, коли  свого часу при Раді національної 
безпеки і оборони був створений інститут українсько-російських 
відносин за активної участі та ініціативою Володимира  Павловича 
Горбуліна. На жаль, цей інститут більше не існує, на жаль, і в 
національній академії наук України більше не існує інституту, 
який би займався міжнародними відносинами і тому заснування 
Центру дослідження Росії, на презентації якого ми сьогодні 
присутні, є дуже важливим для України. Цей Центр має, на мій 
погляд, дуже серйозні перспективи, з огляду на те, що Росія – це, 
як говорив Хемінгуей «Праздник который всегда с тобой».

 Думаю, що сучасна система безпеки зруйнована давно, вона 
зруйнована з падінням СРСР і Росія, яка проголосила себе 
спадкоємицею СРСР фактично не становила, не являла собою того 
балансу, який існував за часів СРСР. Тому, коли переможена в ході 
«холодної війни» Росія нарешті отримала матеріальні передумови 
для того, щоб реалізувати свої одвічні експансіоністські інстинкти, 
виникло те, що виникло. Але причина кризи, на мій погляд, 
полягає не в тому, що відбувалося в Росії, причина в тому, що світ 
і Захід неправильно оцінили, недооцінили синдром реваншизму 
в Російській державності. І, з одного боку, і з іншого ця складова 
цієї ж тези, що це недооцінка ролі України в моделі російської 
експансії.

 Звичайно, що це мало місце на тлі інших подій в світі, які 
відбувалися і відбуваються, я не буду повторюватися, про це 
багато зараз говорилося, але історичний досвід свідчить,  що 
природа російської держави та її експансії не змінюється. 
Змінюється тільки ресурс для цієї експансії. Ресурс є для цього в 
них внутрішній і є зовнішній, і внутрішній ресурс досить великий. 
Не викликає сумнівів, Україна протягом століть і була фактично 
внутрішнім ресурсом для російської експансії. А після 91-го року 
формально стала зовнішнім ресурсом. Форма та інтенсивність 
використання цього ресурсу Росією змінилися, еволюціонували. 
І еволюціонували не в той бік, в який хотіла російська держава 
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і її лідери. І 2013 рік виявився критичним, російська нервова 
система не витримала поведінки України напередодні підписання 
угоди про асоціацію і особливо не витримала суспільної реакції 
на відмову від цього євроінтеграційного тренду.

 Що робити? Яка, на мій погляд, у цій ситуації може бути модель, 
так би мовити, пацифікації Росії, якщо можна вживати цей вислів. 
Я далекий від того, що нічого не можна робити. Я думаю, що 
відповідь полягає в тому, щоб остаточно позбавити Росію спокуси 
Україною, я повторюю тезу: «остаточно позбавити Росію спокуси 
Україною», тому що ми незалежна держава, але вони не можуть 
змиритися з цим, і намагаються цю ситуацію змінити, а для того, 
щоб вони стали іншими, Україна має стати для них недосяжною. 
А недосяжною вона може стати так, як стала недосяжною для них 
Балтія і, як стала недосяжна для них Польща, вони спокушалися 
і цими регіонами і зараз десь там мріють, але інстинкти в тому 
напрямку дуже, я би сказав, притушені. 

Український ресурс для російської експансії має бути 
перетворений на ресурс ствердження Євросоюзу як нового 
перспективного світового лідера. Україні є що додати у 
геополітичних та інших аспектах Євросоюзу. Цей процес 
непростий, усвідомлення Брюсселем та європейською спільнотою 
того ресурсу, який має Україна, йде непросто. Україна з ресурсу 
для російської експансії має  перетворитися на ресурс для 
європейського цивілізаційного впливу в світі, для того, щоб 
Європейський Союз насправді перетворився на нового світового 
колективного лідера. 

Нова Росія – це не просто Росія,  яка втратила Україну. Це Росія, 
яка збагнула, що втратила Україну назавжди, і має навчитися 
жити без цього ресурсу. І тоді я можу собі уявити, що Росія стане 
іншою і може змінити парадигму своєї зовнішньої стратегії. 
Можливо, тому, що ніхто не може не погоджуватися з великою 
європейською складовою, яка є в російській історії і в російській 
культурі.

 Росія не піде з Криму, на мій погляд, і не піде з Донбасу, поки 
Україна не стане членом Північно-Атлантичного Альянсу. Вихід 
тут один, причому мені здається, що зараз вітер, так би мовити, 
дме  у вітрила нашим українським євроатлантистам, і ми бачимо, 
що зростає підтримка вступу України до НАТО. І я думаю, що 
це гарний час, хоча мені шкода, Володимире Станіславовичу, тут 
мало телекамер сьогодні, мені здається те, що Ви робите сьогодні, 



56

дуже важливо для суспільної думки. Я вважав би, що наступного 
разу над цим варто попрацювати, хоча те, що Ви робили і зараз 
робите, дуже важливо для національних інтересів України.

 Ні нам, ні Заходу, ні НАТО не треба боятися Росії, не треба 
піддаватися на гачок непрогнозованості Путіна. Давайте згадаємо 
вступ Туреччини до НАТО, це був ще Сталін і це була відповідь 
Туреччини разом з НАТО на те, що Сталін пред’явив ультиматум, 
яким він хотів отримати базу в Дарданеллах. Відповідь була, як 
кажуть в тому анекдоті: «Ответ пришёл в кирзовых сапогах». 
Вступ до НАТО, і все закінчилося. І навіть Сталін нічого не 
зробив, і вони стали сусідами Радянського союзу, і не було 
істерики. Принаймні, зараз відголосків цієї істерики не чути. 
Або згадайте істерику російську при вступі Польщі або Балтії до 
НАТО. Я вважаю, що для України важлива НАТО і ще раз НАТО, 
а вже потім Євросоюз. 

Посол Олександр Купчишин:

 Не можу не розпочати з того, щоб повідомити вам, що я 
сьогодні представляю тут нову нещодавно створену громадську 
організацію «Українська асоціація зовнішньої політики як 
майданчик взаємодії експертного середовища і громадянського 
суспільства». Унікальність нашої асоціації в тому, що  її основу 
складають надзвичайні посли, які мають ранг, але які не 
перебувають на державній службі. Це дає нам можливість з 
одного боку використати повністю наш сукупний потенціал, А 
з іншого – виявити ту міру незалежності,  яка, як ви розумієте, 
неможлива в активній фазі дипломатичної роботи.

Тепер декілька штрихів, три, по ходу нашої сьогоднішньої 
дискусії. Ми всі єдині в тому, що система міжнародної безпеки, 
післявоєнна, зруйнована. Зруйновані ключові системи статуту 
ООН, Хельсінкський акт, стержнем якого є непорушність 
державних кордонів.  Не кажу вже про Будапештський 
меморандум, який розтоптаний, як  і двосторонні російські 
домовленості та договори. 

Питання,  чи можна відновити цю систему безпеки? Я 
відповідаю ні, не можна, тому що вся система післявоєнної 
безпеки ґрунтувалася на превентивній дипломатії. Ворог і агресор 
був знищений в ході другої світової війни, і тому все інше, про  
що домовлялися, виходило з того, що нема країни, яка здатна 
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порушити цей світовий порядок. Зараз така країна є, тому треба 
міняти цю систему світової безпеки, треба прописувати, як себе 
вести з агресором, прописувати санкційні заходи і таке інше.

Наступне питання, чи може Росія бути учасницею цієї нової 
системи міжнародної безпеки? Путінська Росія не може, тому що 
вона себе протиставляє цій системі. А післяпутінська система, 
можливо, як мій попередній колега Євген Романович Бершеда 
сказав, якщо це буде інша Росія, то її можна буде  залучати до цієї 
системи міжнародної.

Євген Марчук:

 А чи є гарантія, що вона буде іншою після Путіна? 
Якщо не буде, то значить не будемо її залучати, не можна тому, 

що це протиставлення. 
Другий штрих, ми всі прийшли до висновку, що Росія веде проти 

нас гібридну війну. Я не зовсім впевнений в тому, що на гібридну 
війну треба в усьому відповідати гібридною політикою, те, про 
що говорили мої шановні колеги. Можливо, у деяких аспектах 
і треба, але подивіться: сьогодні суспільство дезорієнтоване, 
ми живемо в двох фактично паралельних реальностях, які не 
перетинаються. З одного боку, в одній реальності  Росія офіційно 
визнана країною агресором, веде війну проти України, робляться 
заяви на високому і навіть вищому рівні про те, що український 
народ веде вітчизняну війну. А в іншій реальності відбувається 
проплата якихось боргів Росії, хоча навіть  попередні підрахунки 
показують, що за Крим вони нам винні трильйони доларів. 

В іншій реальності  існування дипломатичних відносин на 
рівні посольств. Ніхто не говорить про те, що можна понизити 
рівень посольств, рівень дипломатичних відносин до рівня місій, 
міжнародне право знає такий рівень нижчий ніж посольство 
або до консульських відносин взагалі, якщо йдеться тільки про 
врахування інтересів чи захист інтересів українських громадян. 

Не кажу вже про вершину абсурду – безвізовий режим з 
країною-агресором. Такого не буває, це вам скаже будь-який 
студент першого курсу ВНЗ , що коли військові дії починаються, 
оголошена війна чи не оголошена, призупиняються чи 
припиняються дипломатичні відносини, ну а про безвізовий 
режим вже і мови нема. Тому треба визначитися, в якій реальності 
ми живемо. І гібридна політика, можливо, в якихось аспектах  і 
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допустима, але не тут. 
І останній, третій штрих: Україна – НАТО. Звичайно, ця тема 

зараз дуже гаряча, і я думаю, що те, що ми відмовилися від 
позаблокового статусу, є величезним досягненням. Але інколи 
буває сумно, коли бачиш наївність деяких політиків, які кажуть, 
що зараз можна вступити в НАТО. Жодна країна, я підкреслюю, 
ніколи і ніде не вступала в НАТО під гуркіт канонади. Ніколи цього 
не було. Коли країни вступали в НАТО, вони себе позиціонували 
перш за все як контрибутори європейської і трансатлантичної 
безпеки, а не тільки як реципієнти.

Що треба робити? Треба форсовано нарощувати весь механізм 
наших збройних сил. Наближатись до НАТОвських стандартів і 
посилювати співробітництво. Хотів би сказати зараз, враховуючи, 
що НАТОвці є нашими партнерами цієї конференції, НАТО, на 
мій погляд, зараз  є більш акцентованим партнером України, ніж 
Європейський Союз. У нього більш чітка і  послідовна позиція. 
Тому треба шукати  позитиви у цій ситуації. Великим позитивом 
є те, що суспільна думка в нас заломлена на користь НАТО. У нас 
НАТО ніхто вже не розглядає як супротивника. Хтось ще проти 
вступу, але те, що НАТО  є зараз найбільшим партнером України, 
цілком очевидно, і це велике досягнення.

Проф. Василь Ткаченко, Інститут всесвітньої історії НАН 
України:

 Був такий чоловік Громико,  який казав після кожної прес-
конференції: «Стороны лучше узнали позицию друг друга». 
Це  була така класична радянська формула. Дуже приємно, що 
представники науки і представники дипломатів зустрілися, і 
якось з’ясували позицію один одного. Нам було дуже приємно 
почути, що є  Центр дослідження Росії. Нам було трошки дивно 
почути, що він укомплектований практиками, але від імені 
теоретиків хотілося б сказати, що і нам десь є, очевидно, місце у 
цьому дослідницькому  полі.

Володимир Огризко:

 Саме тому Ви у нас в гостях.
Хочу зупинитися тільки на одному моменті. Казав колись 

Клізіат, що є «время війни і час миру». Нехай у Росії буде чи 
10%, чи 15%  критично мислячих людей, але з ними теж треба 
підтримувати відносини. Наша академія наук, зокрема інститут 
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всесвітньої історії, має такі контакти. Понад 5 років  ми працюємо 
з одним із ліберальних журналів, йдеться про так би мовити, 
«политическую концептологию». Майдан ще тривав, а величезна 
стаття про майдан в Росії там була вже була опублікована. Ще десь 
наша Верховна Рада вирішувала питання, війна це чи не війна, 
агресор чи не агресор, а наші матеріали вже у вересні-жовтні 
говорили про те, що Росія – агресор, і російська громадськість 
повинна знати про це. На основі цих матеріалів вийшла книжка 
«Украина и Россия, испытание Майданом».  Зараз вона поширена 
в зоні АТО, друга книжка, яка знову ж таки поширена в зоні АТО, 
«Рыболовля на блесну по-российски». Це, так би мовити, тролінг. 

Тільки цього року було зроблено 10 публікацій про те, що 
відбувається в російсько-українських відносинах. Тобто у нас є 
потенціал, і ми закликаємо до співдружності і до співпраці.

Посол  Ігор Турянський:

Обговорюємо надзвичайно важливі питання зараз у цій ошатній 
залі, у спокійній обстановці, а на південному сході України іде 
війна, і, можливо, саме у ці хвилини гинуть люди або отримують 
поранення. І, мабуть, вони і ті 1 мільйон 200  тис  внутрішніх 
переселенців найбільш зацікавлені в тому, щоб дізнатися,  а що 
ж буде далі, як Україні жити в цій ситуації, і як їй передбачати 
розвиток цієї ситуації в подальшому. 

Я думаю, що в українському загалі є повне розуміння того, що 
ми живемо поряд з країною-агресором. Вся історія її існування, 
починаючи з Івана Грозного і закінчуючи Володимиром Путіним, 
говорить саме про це. Вона була агресивною при Сталіні, при 
Хрущові – Кубинська криза, при Брежнєві – Чехословаччина, і так 
далі до сьогоднішнього дня. І коли кажуть, що Росія скористалася 
безвладдям в Україні і захопила Крим, а потім пішла на південний 
схід країни, то, мабуть, нашим можновладцям треба піти шляхом 
Сполучених Штатів, у яких є, якщо не помиляюся, чи 50 чи 500 
людей,  які стоять в черзі, і які будуть виконувати обов’язки 
керівника держави, якщо з їхнім попередником щось станеться. 
На підтвердження агресивної політики Росії хочу навести два 
приклади.

Перший: один з керівників так званої української прогресивної 
еміграції прийшов до генерального консула Радянського Союзу 
після закінчення війни і поздоровив його з довготривалим миром, 
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який наступив після цієї страшенної бойні. На що генеральний 
консул йому відповів: «мир на землі буде встановлений тільки 
тоді, коли наші солдати в наших чоботях піднімуться на 102-й  
поверх Empire State Building». Минуло багато років, і посол Росії 
в Туреччині  сказав мені якось: «Я впевнений, я переконаний, 
що рано чи пізно Радянський союз буде відновлений, як буде 
називатися те нове державне утворення, я не знаю, але те, що він 
буде відновлений, я в цьому абсолютно впевнений. Головне нам 
взяти Україну. Візьмемо Україну, і всі  інші приповзуть до нас на 
колінах, будуть проситися, щоб ми їх прийняли у те державне 
утворення».

 Оце вам митний союз, а це вам Євразійський союз, і це вам 
Україна, яка тішила себе весь час, що поруч з нами живе старший 
брат, який хоче розмовляти з нами мовою міжнародного права, 
мовою тих документів, які становили систему міжнародної 
безпеки. Тому треба думати українському політику не тільки 
про те, що буде 7-го липня, про те, що буде 7-го вересня, а треба 
думати, що буде через 3 роки, що буде через 5 років, що буде через 
10 років, тому що, як би там не було, а Україні прийдеться жити 
поруч із країною-агресором.

Посол Андрій Веселовський:

Поздоровляю Центр дослідження Росії з виникненням, і всіх нас 
з участю в цьому виникненні. А всі ми будемо йому допомагати. 

Дві тези, які сьогодні, пролунали привернули мою увагу. 
Одна з них – відповідь представниці НАТО про те, що це не 
цивілізаційний конфлікт, а, грубо кажучи, сварка в сім’ї. У сім’ї 
з’явився дурний син, чи онук, чи хто, ми його перевиховаємо, і 
все налагодиться. Сумнівна теза і, можливо, Центру дослідження 
Росії треба зосередитися на тому, щоби прояснити представникам 
НАТО, що на справді відбувається.

Друга теза, яку тут обговорювали, те це, що Україна сповідувала 
ідею позаблоковості. Український менталітет «моя хата скраю, все 
в порядку, якось буде, трошки ще віддамо, і вони заспокояться». 
Україна сповідувала ідею позаблоковості, і владі це було вигідно, 
владі це було зручно, вона підгодовувала це суспільство, проте це 
треба теж виправляти.

Тепер побажання. Тут було згадано паном Бершедою про те, 
що в нас існував інститут українсько-російських відносин, зараз 



61

його немає і чи не міг би цей Центр частково взяти на себе  його 
роль. І в якій саме частині. 

У тій частині, що ми тут, у Києві, про це говоримо. А питання 
у тому, чи говорять про це десь в Кіровоградській області, чи 
говорять про це зараз вчені в Одеському якомусь університеті 
чи інституті, чи говорить про це громадянське суспільство зараз 
десь в Сумах?

 Як людина, яка багато їздить країною останнім часом,  скажу   
вам, що не тільки не говорять, але й багато чого залишилося і з 
тих ідей позаблоковості, і  з тих ідей, що це сварка в сім’ї і т.д.

Завдання України стати сильною, тільки в цьому випадку 
спокуса в Україні з боку Росії зникне. Для того, щоб стати 
сильними, нам треба використати той ресурс, який показав наш 
народ за цей  короткий період війни. Маю на увазі волонтерство,  
добровольчі батальйони, які самі виникли самі сформувалися, 
самі прийшли і нас захистили. Без цього ці падлюки, можливо, 
вже були б десь біля Києва. 

Тобто йдеться також і про вивчення українського ставлення до 
українсько-російських відносин, вивчення нашого населення і 
цих наших небезпечних околиць. Вивчення і внесення продукту 
нашого бачення, нашого розуміння, нашої правильності, так 
би мовити, тому що це знову ж таки ілюзія, що багато людей 
підтримує вступ в НАТО. Вони підтримують просто тому, що 
загорілася хата, ми підтримуємо, ми підтримуємо. А якщо 
заспокоїться, то і так проживемо. 

Якби  Центр дослідження Росії міг взяти на себе і таку 
роз’яснювальну роботу, бо разом з тим це і центр дослідження 
того, як Україна може протиставлятися  цій страшній ситуації.
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 РЕЗЮМЕ ДИСКУСІЇ НА КОНФЕРЕНЦІЇ

Росія як виклик системі міжнародної безпеки. Що робити?*
 
У результаті агресії Росії проти України міжнародна система 

безпеки і мирного співіснування, що склалася після Другої 
світової війни, опинилася під загрозою розвалу. Грубе порушення 
норм міжнародного права, здійснене державою, яка несе особливу 
відповідальність за збереження миру, поставило під сумнів 
дієвість міжнародних механізмів у галузі безпеки, у першу чергу 
Ради Безпеки ООН.

Такий розвиток подій продемонстрував  умовність і 
недосконалість сучасної системи міжнародної безпеки, а також 
відсутність політичної волі керівників провідних країн світу до 
рішучих і результативних дій як щодо відновлення поваги до її 
основоположних принципів, так і  покарання винних. 

Завдано відчутної, якщо не непоправної, шкоди процесу 
ядерного нерозповсюдження, а також довірі до можливості 
отримання реальних гарантій країнам, що відмовилися від 
ядерної зброї. Позитивний приклад України перетворено на його 
протилежність: навряд чи тепер знайдеться країна, яка повторить 
такий крок і захоче поставити свою ядерну діяльність під 
контроль МАГАТЕ. Невиконання підписантами Будапештського 
меморандуму своїх зобов’язань дає Україні юридичні підстави 
для денонсації її участі у ДНЯЗ.

Агресія Росії проти України мала своїм наслідком також 
руйнування концепції позаблоковості як гарантії безпечного 
існування країн, що обрали таку форму забезпечення своєї 
безпеки. Можна також говорити і про значну ескалацію військової 
активності, різке зниження рівня довіри між НАТО та Росією, 
внаслідок безвідповідальної політики останньої.

Україна стала жертвою власної порядності у дотриманні 
норм міжнародного права. І одночасно непорядності тих, хто 
гарантував їй безпеку. Висновок напрошується сам по собі: для 
того, щоб гарантувати свою безпеку, треба мати потужну армію 
та/або бути членом дієвої колективної системи безпеки. Українці 
зробили висновки з агресії Росії різкою зміною своїх настроїв 
відносно членства України в НАТО. Більшість з них бачить 
Україну членом Альянсу у майбутньому. 

З прохача безпеки Україна перетворилася на країну, яка її 
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створює. Бо сьогодні саме вона самостійно веде боротьбу з 
агресором, відстоюючи західні цінності. Україна є тепер тією 
країною, яка може привнести до НАТО практичний досвід 
реальних військових дій з головною глобальною загрозою, 
якою стає Росія. Такого досвіду Альянс не має, бо його 
військовий досвід обмежувався периферійними суб’єктами 
протистояння. Враховуючи, що Росія не полишає політики 
протидії цивілізованому світу, досвід України має унікальне 
значення. Внеском України до стабільності і безпеки у всьому 
північноатлантичному просторі стане також наявність у НАТО 
на її східному фланзі найбільшої і з часом найбільш боєздатної з 
бойовим практичним досвідом армії в Європі. 

Агресія Росії проти України засвідчила появу не лише нових 
форм ведення війни, яку назвали гібридною, але і появу 
гібридного політичного мислення, яке не передбачає об’єктивної 
оцінки подій. Саме тому не лише російська пропаганда, але, 
на жаль, і західні еліти продовжують говорити про «кризу в і 
навколо України», про  «внутрішньоукраїнський конфлікт» тощо. 
У результаті замість назвати речі своїми іменами, тобто визнати 
Росію агресором з усіма наступними наслідками,  народилися 
т.зв. «мінські домовленості», які за визначенням не можуть бути 
результативними, бо не побудовані на  визнанні політичних 
реалій і не передбачають реальної відповідальності агресора.

На Заході немає стратегічного бачення розвитку глобальної 
безпекової ситуації. Не розроблено комплексного підходу для 
запобігання і управління кризовими ситуаціями. Зараз як ніколи 
потрібен узагальнюючий підхід до аналізу нової розстановки сил  
та розробки конкретних дій у відповідь на політику Росії. НАТО і 
ЄС  єдині у цьому підході. Очевидно, що конфронтаційний період 
у відносинах між Заходом і Росією триватиме доволі довгий 
період часу.

Головна внутрішня мета теперішнього режиму в Росії полягає у 
збереженні і посиленні пострадянської недемократичної  моделі 
розвитку, яка базується на авторитаризмі персоналізованої 
влади і патерналізмі суспільства. Сьогодні Росія самостійно вже 
не здатна до внутрішніх демократичних перетворень.  Рівень 
великодержавної зазомбованості її еліти та всього  суспільства 
загалом не дає надій на зміни  і у ставленні до навколишнього 
світу. У своїй зовнішній та безпековій політиці Росія керується 
ірреальними постулатами повернення до статусу світової 
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держави та здатності протистояти НАТО та США.  
Інструментами досягнення цих цілей визнано злам сучасної 

системи міжнародної безпеки і перехід до силового сценарію 
розв’язання міжнародних проблем.

Спроби гібридного «замирення», тобто заморожування 
ситуації на Донбасі і в Криму, які демонструються Заходом, не 
знімають з порядку денного питання про глобальне цивілізаційне 
протистояння між Росією та Заходом. Питання можна відкласти, 
зробити вигляд, що його немає. Але воно реально існує  і вимагає 
відповіді.

Екзистенціальним вузлом цього протиріччя стала Україна. 
Відновлення Росії як світового центру сили без України 
неможливе для неї у силу як ментально-історичних, так і суто 
політико-економічних причин. Саме тому такою відчайдушною 
є спроба Москви зупинити рух України до ЄС та НАТО. 
Успішна, цивілізована Україна є альтернативою і викликом 
для пострадянської неефективної та корумпованої суспільної 
системи в Росії.

Російська агресія проти України  не була обумовлена Майданом 
і подальшим розвитком подій. Вона була запрограмована ще в 
1991 році, коли російська політична еліта відмовилася сприймати 
крах імперії як закономірний історичний процес і вважала 
всі рішення, прийняті в той час, перехідними. І в цих ілюзіях її 
завжди підтримувала більшість російського суспільства.

Підкорення України є для Росії також і засобом залякування і 
перехоплення стратегічної ініціативи у глобальному протистоянні 
із Заходом, який вона вважає своїм головним противником. У 
разі реалізації такого сценарію стратегічний баланс сил у Європі 
буде схилено на її бік, а тиск, зокрема  на такі країни як Польща, 
Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, не кажучи вже про 
балтійські, зросте у рази.

Важливим елементом цього сценарію є перетворення 
окупованого Криму на «непотопляемый авианосец», який 
Кремль активно реалізує після  анексії півострова. На ньому 
тепер  розміщено переважно наступальні види озброєнь. За 
непідтвердженими даними, йшлося, зокрема, і про носії ядерної 
зброї. Таким чином, для північноатлантичної системи безпеки 
створюється суттєва загроза не лише в акваторії Чорного 
моря, але і Східного Середземномор’я. Тенденція до посилення 
військової присутності Росії в Криму зростатиме.
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Москва взяла курс на ліквідацію системи контролю над 
озброєннями, грубо порушуючи свої міжнародні зобов’язання 
у цій сфері. Це знижує поріг можливості для виникнення 
регіональних конфліктів.

У цілому, метою Кремля є перегляд кордонів у Європі, відмова 
від Бєловезької угоди, як фактичного визнання міжнародної 
правосуб’єктності колишніх радянських республік, визнання  
«незаконності» розширення ЄС та НАТО на схід, відмова від 
основоположних документів європейської безпеки, руйнація 
режиму контролю над озброєннями в Європі. Одним із ключових 
елементів цієї стратегії є підрив єдності країн ЄС та НАТО, 
посилення політичного та економічного впливу у них  своєї п’ятої 
колони, дискредитація цих міжнародних інституцій.

Висновки:
1. Головним об’єктом російської гібридної війни є цінності, з 

приводу яких досягти компромісу практично неможливо. Це 
означає, що такі конфлікти, які спостерігаються сьогодні між 
Україною і Росією, як результат збройної агресії останньої, не 
піддаються врегулюванню. 

2. Як Україна, так і міжнародне співтовариство обрало 
хибну стратегію дій, в основу якої покладено нав’язане 
російською пропагандою  спотворене сприйняття ситуації як 
«внутрішньоукраїнського конфлікту», «громадянської війни 
в Україні», а не прямої військової, хоча і гібридної, агресії Росії 
проти України.

3. Ситуацію, що виникла, не можна залагодити традиційними 
міжнародними механізмами врегулювання внутрішніх 
конфліктів. Мова може йти лише про міжнародні механізми 
відсічі відкритій воєнній агресії.

4. Потрібна кардинальна зміна стратегії дій України та 
міжнародного співтовариства, яка має передбачати формування 
міжнародної коаліції з протидії політиці Росії. Її основою мають 
стати країни – гаранти територіальної цілісності України, ЄС 
та НАТО, а також провідні країни Північної Атлантики. Мова 
не повинна йти про повернення до статус-кво. Має йтися про 
стратегію стримування Росії. 

5. Можливими загальними підходами і практичними кроками у  
контексті ситуації навколо України могли б бути:

 – тимчасове виведення окупованих територій з - під української 
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юрисдикції та їхня передача під міжнародну юрисдикцію. Україна 
припиняє виконувати будь-які зобов’язання перед тими, хто 
вирішить залишитися на зазначених територіях. Припиняється 
також будь-який економічний контакт з окупованими 
територіями.

 – Україна залишає за собою виключне право самостійно 
ухвалювати рішення про відновлення своєї територіальної 
цілісності і здійснювати це відновлення у найбільш прийнятний 
для себе час і спосіб.

 – статус окупованих Росією і захоплених терористами територій 
може бути тільки тимчасовим і не повинен відображатись у 
Конституції України.

 – учасники бандформувань та інші співучасники російської 
агресії, які не брали участі в тяжких злочинах, підлягають амністії. 

 – лінія розмежування визначається на пропорційних 
засадах. Донецьк і Луганськ оголошуються відкритими й 
демілітаризованими містами під міжнародним управлінням. 

 – військовий контингент, який розділятиме українські 
війська від бандформувань, має   складатися,   насамперед,   із 
представників збройних сил тих європейських держав, керівники 
яких беруть участь у процесі міжнародного врегулювання. 
Україні слід вимагати створення принаймні трьох, а не однієї (як 
сьогодні), спільних із країнами НАТО військових бригад та їхнє  
розміщення навколо зони «замороженого» конфлікту.

 – українська сторона продовжує розвивати й модернізувати 
власні Збройні сили і залишає за собою право на їх  використання 
для збереження та відновлення свого суверенітету.

 – Українська держава отримує   політичну компенсацію, яка 
полягатиме в забезпеченні її незалежності та чіткому визначенні 
перспектив членства в НАТО і Євросоюзі.

Розрив з Україною є фатальною помилкою російського 
політичного класу і суспільства. Саме приєднання українських 
земель зумовило перетворення Московського князівства з 
колишньої провінції Золотої Орди в одну з європейських 
імперій, відкрило можливості як для протистояння, так і для 
співпраці з Заходом. Про культурний і цивілізаційний внесок 
праукраїнської держави  у зміну вектора розвитку московських 
земель беззаперечно свідчить правдива історія. Тому для Росії 
розрив з Україною - це розрив з Європою. Цивілізаційна межа, 
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яка з’явиться на кордоні України і Росії, перетворить Росію у 
«суверенну провінцію» Китаю. Насправді, саме це є для Росії 
головним цивілізаційним викликом.

_________________________________________________

1. *(резюме підготовлено за підсумками дискусії на міжнародній 
конференції у Києві 1 липня 2015 р., проведеної Центром 
дослідження Росії за сприяння і підтримки Центру інформації та 
документації НАТО в Україні)
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