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січня 2015р. Верховна Рада України ухвалила Постанову “Про Звернення Верховної Ради
України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської
Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ,
Парламентської Асамблеї ГУАМ, парламентів держав світу про визнання Російської Федерації
державою-агресором”. В документі наголошується, що “Україна залишається об’єктом воєнної агресії з боку Російської Федерації, яку вона здійснює, серед іншого, і через підтримку
та забезпечення масштабних терористичних атак. … беручи до уваги норми Статуту ООН та
Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН №3314 “Визначення агресії” від 14 грудня 1974 року
Верховна Рада України визнає Російську Федерацію державою-агресором…”1.

Це Звернення визначає стан і характер тривалого російсько-українського конфлікту, причиною і джерелом якого є російська експансіоністська політика на пострадянському просторі,
який Російська Федерація, в особі її нинішнього керівництва, вважає зоною своїх “привілейованих інтересів”. Звідси – жорстке примушення України до євразійської інтеграції під
егідою РФ і блокування курсу Києва на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Така політика Росії, що здійснювалася з початку 2000-х років, не передбачала формування дійсно рівноправних, партнерських і паритетних відносин Москви та Києва і мала за мету перетворення
України на підконтрольну державу, яка б рухалась у фарватері російської політики.
Російські геополітичні плани щодо України були зруйновані в лютому 2014р. У відповідь
путінський режим вдався до прямої агресії проти України – в березні 2014р. було анексовано
Крим, згодом розпочалася військова експансія на Сході України. Вже майже рік триває
“неоголошена”, або “гібридна” війна РФ проти України, внаслідок якої Україна зазнала наймасшабніших людських, територіальних, економічних втрат. Критичним наслідком цієї війни
є взаємне відчуження суспільств обох країн.
Російсько-український конфлікт не є “локальною”, “периферійною” подією – він має регіональний і глобальний вимір і містить виклики та загрози світовій системі безпеки. Анексія
Криму, ситуація на Сході України перетворюються на масштабний “заморожений конфлікт”,
що загрожує безпеці і стабільності не лише на європейському континенті, але й у світі в цілому.
Провідні країни Заходу, міжнародні організації не визнали анексію Криму, продемонстрували політико-дипломатичну солідарність з Україною, підтримали Україну в її боротьбі з російською агресією на Донбасі. Україна отримала вагому зовнішню фінансову, матеріально-технічну
допомогу. Проти Росії запроваджені “стримуючі” санкції. Наразі Україна перебуває в епіцентрі гострого протистояння Захід-Росія, яке характеризується безпрецедентною втратою
взаємної довіри.
Українсько-російські відносини перебувають у критичному непередбачуваному стані.
Триває політико-дипломатична конфронтація; порушені базові угоди та домовленості;
фактично зруйнована система інституційних міждержавних відносин; загострюється економічне, енергетичне протистояння, триває інформаційна агресія з боку РФ. У цілому, нинішні
реалії не дають підстав говорити про зміни на краще в російській політиці на українському
напрямі в осяжній перспективі.
Відтак, нинішня ситуація у відносинах Києва і Москви потребує формування принципово
інших концептуальних, стратегічних підходів до співіснування з путінською Росією, перегляду
системи міждержавних контактів, запровадження конкретних заходів на російському напрямі.
Аналітична доповідь складається з трьох розділів.
У першому наводиться стислий опис стану відносин Києва та Москви на цей час, окреслюються витоки та
розділі характеристики нинішнього російсько-українського конфлікту.
У другому розглядаються міжнародні аспекти російсько-українського конфлікту, що виник унаслідок військорозділі вої агресії РФ проти України, оцінюються позиції і дії провідних країн Заходу та міжнародних організацій щодо зазначеного конфлікту, привертається увага до викликів і загроз світовій системі
безпеки, які створює цей конфлікт.
У третьому містяться прогнози подальшого розвитку подій у відносинах Україна-Російська Федерація, пропонурозділі ються певні концептуальні підходи до формування нової моделі співіснування України з РФ із врахуванням особливостей політики її нинішнього керівництва, а також конкретні кроки України на російському
напрямі.
1
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ КРИМЧАН – МЕТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АР КРИМ

1. ПОТОЧНИЙ СТАН
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ
ВІДНОСИН
овнішньополітична ситуація України з початку 2000-х років розвивалася на фоні дедалі більш
З
гострої геополітичної конкуренції двох європейських центрів впливу – ЄС і Росії, які реалізують
принципово відмінні проекти інтеграції пострадянських держав Східної Європи та Кавказу. ЄС
здійснює політику розширення та/або створення кола держав-партнерів, які б будували свою внутрішню та зовнішню політику на засадах демократичних цінностей, норм і правил. Росія – домагається
визнання ЄС (і світом загалом) цих держав як “зони російських привілейованих інтересів”,
експортування до них своєї державоцентричної та авторитарної (“євразійської”) моделі “керованої
демократії” і створення під власною егідою потужного інтеграційного утворення, яке б діяло за її
правилами.
Україна (в т.ч. в результаті своєї політики “багатовекторності”, а насправді – невизначеності
власного інтеграційного курсу) дедалі більшою мірою перетворювалася на епіцентр геополітичного
протистояння зовнішніх центрів сил, де один з його учасників – Росія, як з’ясувалося, не обтяжував
себе правилами “доброчесної конкуренції”.
Керівництво РФ свідоме того, що успішна євроінтеграція України – це не лише виклик російському
інтеграційному проекту, але й переконливий мобілізаційний приклад для інших пострадянських
країн (Молдова, Грузія)1. Тому його мета полягала в запобіганні будь-якою ціною європейській
інтеграції України та підпорядкуванні її власним геополітичним цілям.
У цьому контексті російська політика щодо України пройшла трифазову еволюцію: м’яке
переконання в євразійській інтеграції під егідою РФ, жорсткий примус до неї (з використанням
політико-дипломатичних, економічних, енергетичних, інформаційних важелів впливу) і нарешті –
пряма військова агресія. В березні 2014р. Росія анексувала Крим і згодом розгорнула збройну
експансію на Донбасі.
1.1. УКРАЇНА-РОСІЯ В КОНТЕКСТІ
ЄВРАЗІЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɬɢɫɥɢɣ ɨɩɢɫ ɩɨɞɿɣ
ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɜɚɥɢ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ Ɂɝɚɞɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɿɯɢ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨ
ɟɤɬɿɜɧɚɬɟɪɟɧɚɯɋɇȾɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɬɚɡɚɯɨɞɢɞɨɹɤɢɯ
ɜɞɚɜɚɥɚɫɹ Ɋɨɫɿɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɸ
ɍɝɨɞɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɿȯɋ±ɡɿɧɲɨɝɨ
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜɿɞɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɞɨɩɪɢɦɭɫɭɎɚɤɬɢɱɧɨɩɪɨ
ɰɟɫɚɤɬɢɜɧɨɝɨɡɚɥɭɱɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɞɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɪɟɿɧ
ɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɢɣɭɪɤɨɥɢɞɨɜɥɚɞɢɜɊɨɫɿʀɩɪɢɣ
ɲɨɜ ȼɉɭɬɿɧ ȼɿɧ ɪɿɡɤɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨ
ɰɟɫɢɜɦɟɠɚɯɋɇȾɌɚɤɭɠɟɜɬɪɚɜɧɿɪɛɭɥɨɩɿɞ
ɩɢɫɚɧɨ Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɛɟɡɩɟɤɭɬɚɣɨɝɨɚɞɚɩɬɚɰɿɸ
ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ2 ɹɤɢɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨ

ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɚɫɶ ɿ ɩɨɫɢɥɸɜɚɥɚɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɈȾɄȻ
ɍ ɠɨɜɬɧɿ ɪ ± ɫɬɜɨɪɟɧɟ ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ȯɜɪȺɡȿɋ 3 Ɍɨɞɿ ɠ ɛɭɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨ
ɜɚɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ
ɤɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɽɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɊɎ4
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ȯɜɪȺɡȿɋ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨɫɶ ɹɤ ɹɞɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɈȾɄȻ ± ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɣ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɥɹɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɡɨɜɧɿɲɧɿɦɡɚɝɪɨɡɚɦ
Ɂɝɨɞɨɦ ɭ ɪ ɛɭɥɚ ɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɩɪɨɛɚ ɭɬɜɨɪɢɬɢ
ȯɞɢɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ȯȿɉ  ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɊɎ
ɍɤɪɚʀɧɢȻɿɥɨɪɭɫɿɿɄɚɡɚɯɫɬɚɧɭɈɞɧɚɤɩɿɞɱɚɫɤɚɞɟɧ
ɰɿʀ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ȼɘɳɟɧɤɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɞɟɮɚɤɬɨ ɡɭɩɢ
ɧɢɥɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɛɭɥɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ ɭɱɚɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ȯȿɉ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ
ɜɢɧɹɬɤɨɜɨɡɨɧɨɸɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿ±ɳɨɠɨɞɧɢɦɱɢɧɨɦ
ɧɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɫɬɨɪɨɧɭ5 ɍ ɪ ɩɿɞ
ɟɝɿɞɨɸ ɊɎ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɇɢɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ
ɜɩɨɜɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɩɪɚɰɸɽɡɪ 
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɊɎ ȼɉɭɬɿɧɢɦ ɿɧɬɟɝɪɚ
ɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɛɭɥɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ ȾɆɟɞɜɟɞɽɜɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ

1
Докладно див.: Європейська інтеграція України: внутрішні чинники і зовнішні впливи. Аналітична доповідь Центру Разумкова. – Національна
безпека і оборона, 2013, №4-5, с.2-6. Див. Сайт Центру Разумкова, рубрика “Журнал “Національна безпека і оборона”, http://www.razumkov.org.ua/ukr/
journal.php.
2 Меморандум о повышении эффективности Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992г. и его адаптации к современной геополитической ситуации. – Сайт ОДКБ, http://www.odkb-csto.org.
Також у 1992р. була створена Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
3
Перша невдала спроба створення аналогічного інтеграційного утворення (Митний союз) була зроблена ще в 1995р.
4
Докладно див.: Проблемы и перспективы сотрудничества Украины и России. Аналитический доклад Центра Разумкова. – Національна безпека і
оборона, 2006, №5, с.3-38.
5 Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005р.” №952 від 15 липня 2005р. – Офіційний
сайт Президента України, http://www.president.gov.ua.

ЦЕНТР РАЗУМКОВА

• НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА • №5-6, 2014 •

3

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ: СТАН, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДІЙ

ɣɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɤɚɞɟɧɰɿʀ ɪɪ  Ɂɨɤɪɟɦɚ
ɛɭɥɢ ɭɯɜɚɥɟɧɿ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɊɎ
 ɥɢɩɧɹ ɪ  ɿ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
ɞɨ ɪ  ɬɪɚɜɧɹ ɪ  ɜ ɨɛɨɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɊɎ ɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɹ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɋɇȾ ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɬɢɫɤ
ɊɎ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜ ɬɱ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨɝɨ ȼɘɳɟɧɤɨɦ ɤɭɪɫɭ ɧɚ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɬɚ ɽɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ  ɛɭɜ ɞɭɠɟ
ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɪɹɞɭ ɝɨɫɬɪɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ6 ɍ ɫɟɪɩɧɿ ɪ ȾɆɟɞɜɟɞɽɜ ɧɚ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɫɭɧɭɜ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ
³ɡɨɧɢɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɊɨɫɿʀ´ɞɨɹɤɨʀɧɚɞɭɦɤɭ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɛɟɡɭɦɨɜɧɨɧɚɥɟɠɚɥɚɍɤɪɚʀɧɚ7
ȱɡ ɩɪɢɯɨɞɨɦ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ȼəɧɭɤɨɜɢɱɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɬɢɫɤ ɩɪɢɧɿɫ ɡɧɚɱɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɿɲɥɚ ɧɚ ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɿ ɨɞɧɨ
ɛɿɱɧɿ ɩɨɫɬɭɩɤɢ8 ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɊɎ ɧɚɛɭɥɢ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ³ɩɨɥɿɬɢɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɛɚɪɬɟɪɭ´ ± ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɜ
ɨɛɦɿɧɧɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɬɱɝɚɡɨɜɿ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ ȼɢɪɚɡ
ɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ± ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ
 ɤɜɿɬɧɹ ɪ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢ ɞɜɨɯ ɞɟɪɠɚɜ ɬɡɜ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɝɨɞ ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨ
ɥɨɧɝɚɰɿɸ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɑɎ ɊɎ ɭ Ʉɪɢɦɭ ɧɚ  ɪɨɤɿɜ
ɞɨɪ ɜɨɛɦɿɧɧɚɝɚɡɨɜɿɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀɡɛɨɤɭɊɎ9

ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ȼɉɭɬɿɧɚ ɧɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɩɨɫɬ
ɪ  ɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɥɨɫɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɥɿɞɟɪ
ɫɶɤɢɯɚɦɛɿɰɿɣɍɜɢɫɬɭɩɿɩɿɞɱɚɫɿɧɚɭɝɭɪɚɰɿʀɬɪɚɜɧɹ
ɪ ȼɉɭɬɿɧ ɧɚɝɨɥɨɫɢɜ ³«Ɇɢ ɜɫɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɭ
ɦɿɬɢ ɳɨ ɠɢɬɬɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɩɟɪɫ
ɩɟɤɬɢɜɚɞɟɪɠɚɜɢɣɧɚɲɨʀɧɚɰɿʀɡɚɥɟɠɚɬɶɫɶɨɝɨɞɧɿɫɚɦɟ
ɜɿɞ ɧɚɫ« ɜɿɞ ɧɚɲɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɬɚɬɢ ɥɿɞɟɪɚɦɢ
ɿ ɰɟɧɬɪɨɦ ɬɹɠɿɧɧɹ ɜɫɿɽʀ ȯɜɪɚɡɿʀ´10 Ɍɨɝɨ ɠ ɞɧɹ ɰɟɣ
ɤɭɪɫ ɛɭɜ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɭɤɚɡɨɦ ɞɟ ɜɢɡɧɚ
ɱɚɥɢɫɹ ɧɚɩɪɹɦɢ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɋɇȾ Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ
ɰɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɮɿɤɫɭɜɚɥɢɫɹɿɜɧɚɫɬɭɩɧɢɯɛɚɡɨɜɢɯɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɚɯ ɊɎ ɜɪɿɡɤɚ ³ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜ ɛɚɡɨɜɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɊɎ´ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɫɢɥɸɜɚɜɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚ
ɍɤɪɚʀɧɭ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ± ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ʀʀ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ
Ɇɢɬɧɨɝɨɫɨɸɡɭ11Ɂɨɤɪɟɦɚɜɥɸɬɨɦɭɪȼɉɭɬɿɧɩɿɞ
ɩɢɫɚɜ ɨɧɨɜɥɟɧɭ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɊɎ
ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɹɤɨʀ ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨ
ɫɢɧɢɡɍɤɪɚʀɧɨɸ ɱɨɝɨɧɟɛɭɥɨɜɬɟɤɫɬɿɪ ȱɞɟɬɶɫɹ
ɩɪɨ ɧɚɦɿɪ ³ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɹɤ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɭ ɋɇȾ ɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ʀʀ ɩɿɞɤɥɸ
ɱɟɧɧɸɞɨɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ´Ɉɞɧɨ
ɱɚɫɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜ ɬɱ ɧɚ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɚɪɟɧɿ  ɿɡ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɸ ɍɤɪɚʀɧɨɸ
ɍɝɨɞɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɡȯɋ

ЄВРАЗІЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В БАЗОВИХ ДОКУМЕНТАХ РФ*
Стратегія національної безпеки
РФ до 2020р.
(2009р.)
Концепція зовнішньої
політики РФ
(2013р.)

Воєнна доктрина РФ
(2014р.)

Указ Президента РФ
“Про заходи з реалізації
зовнішньополітичного курсу
Російської Федерації”
(2012р.)

Послання Президента РФ
Федеральним Зборам РФ
(2013р.)
Послання Президента РФ
Федеральним Зборам РФ
(2014р.)

“Розвиток двостороннього та багатостороннього співробітництва з державамиучасницями СНД є для Росії пріоритетним напрямом зовнішньої політики. Росія буде
намагатися розвивати потенціал регіональної і субрегіональної інтеграції та координації на просторі держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав…”
“…42. Пріоритетними напрямами російської зовнішньої політики є розвиток двостороннього та багатостороннього співробітництва з державами-учасницями СНД,
подальше зміцнення СНД… 44. Росія вважає пріоритетним завдання формування
Євразійського економічного союзу… 48. З цією метою Росія буде: д) будувати відносини з Україною як пріоритетним партнером по СНД, сприяти її підключенню до
поглиблених інтеграційних процесів…”
“…Зміцнення системи колективної безпеки в рамках Організації Договору про
колективну безпеку (ОДКБ) та нарощування її потенціалу, зміцнення взаємодії у
сфері міжнародної безпеки в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД),
Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) і Шанхайської організації співробітництва (ШОС), взаємодія з Республікою Абхазія і Республікою Південна
Осетія з метою забезпечення спільної оборони і безпеки…”
“…Міністерству закордонних справ Російської Федерації спільно з іншими федеральними органами виконавчої влади: у відносинах з державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав: розглядати розвиток багатосторонньої взаємодії і інтеграційних процесів на просторі Співдружності Незалежних Держав як ключовий напрям
зовнішньої політики Російської Федерації… сприяти поглибленню євразійської інтеграції в рамках Митного союзу та Єдиного економічного простору Російської Федерації,
Республіки Білорусь і Республіки Казахстан і створенню до 1 січня 2015р. Євразійського економічного союзу…”
“Ми будемо йти шляхом тісної інтеграції. Прикладом тому є Митний союз, Єдиний економічний простір Росії, Казахстану та Білорусі. Це все вже працює, працює ефективно.
Ми приступили до створення Євразійського економічного союзу і, звичайно, будемо
йти цим шляхом і вирішимо це завдання…”
“З 1 січня 2015р. у повному обсязі почне працювати Євразійський економічний союз…
Переконаний, що тісна кооперація стане потужним джерелом розвитку для всіх
учасників Євразійського союзу”.

* Тут цитуються документи, розміщені на сайті Президента РФ, http://kremlin.ru. Переклад Центру Разумкова.
6 Докладно див.: Украина-Россия: от кризиса к эффективному партнерству. Аналитический доклад Центра Разумкова. – Національна безпека і
оборона, 2009, №4, с.2-14.
7 Див.: Интервью Д.Медведева российским телеканалам 31 августа 2008г. – Официальный сайт Президента РФ, http://kremlin.ru.
8 Ідеться, зокрема, про: (а) офіційну відмову Києва від перспектив вступу до НАТО; (б) пролонгацію перебування ЧФ РФ у Криму; (в) відмову від
власного трактування ряду історичних подій; (г) вилучення з порядку денного двосторонніх відносин проблеми забезпечення національно-культурних
потреб українців у РФ; (д) розширення присутності та посилення впливу РФ у ключових галузях національної економіки; (е) підтримку Україною
окремих зовнішньополітичних ініціатив Кремля.
9 Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Вже
27 квітня 2010р. Угода була ратифікована.
Докладно див.: Перший рік діяльності нової влади: наміри, дії, результати. Аналітична доповідь Центру Разумкова. – Національна безпека і оборона,
2011, №3, с.50-51.
10 Владимир Путин вступил в должность Президента России. – Официальный сайт Президента РФ, 7 мая 2012г., http://kremlin.ru. Виділення – ред.
11
Докладно див.: Відносини ЄС-Україна-Росія: проблеми і перспективи. Аналітична доповідь Центру Разумкова. – Національна безпека і оборона,
2012, № 4-5, с.8-9.
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ПОТОЧНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН

Ȼɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ
ɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɿȯɋɬɚɣɨɝɨɧɚɫɥɿɞɤɢɪɿɤɫɬɚɜ
ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɚɞɿɹɥɚ ɜɫɿ ɩɨɥɿɬɢɤɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɚɠɟɥɿ ɜɩɥɢɜɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɥɹ ɜɬɹ
ɝɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɽɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɞɥɹ ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ
ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨɄɢɽɜɚ
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɦɟɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɊɎ ɫɩɪɢɹɥɚ ɬɚ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɳɨɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɢɣɩɨɫɬɜɍɤɪɚʀɧɿɨɛɿɣɦɚɜ
ȼəɧɭɤɨɜɢɱ±ɥɿɞɟɪɉɚɪɬɿʀɪɟɝɿɨɧɿɜɹɤɚɦɚɥɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɿ Ȳʀ ɟɥɟɤɬɨɪɚɬ ɛɭɜ ɡɨɫɟɪɟɞ
ɠɟɧɢɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɉɿɜɞɧɿ ɿ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɟ ɧɚ
ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ Ɂɚɯɿɞɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɚɦ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɩɨɦɿɬɧɿ ɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ± ɰɟ
ɩɨɪɹɞ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ  ɨɛɭɦɨɜɥɸɜɚɥɨ ɧɚɦɚ
ɝɚɧɧɹɩɪɚɜɥɹɱɨʀɩɚɪɬɿʀɿɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɞɟɪɠɚɜɢɹɤɨɦɨɝɚ
ɞɨɜɲɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɜɱɚɫɬɢɧɿɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɬɡɜ³ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɭ´ɩɨɥɿɬɢɤɭ
Ɍɚɤ ɬɪɚɜɧɹɪɛɭɜɩɿɞɩɢɫɚɧɢɣɆɟɦɨɪɚɧɞɭɦ
³ɉɪɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿ ȯɜɪɚɡɿɣ
ɫɶɤɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ´ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɍɤɪɚʀɧɚ
ɩɨɝɨɞɢɥɚɫɹ ³ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ
ɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ«Ɇɢɬɧɨɝɨɫɨɸɡɭ´12Ȼɭɥɨɬɚɤɨɠɡɚɩɥɚ
ɧɨɜɚɧɨɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɆɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭɩɪɨɡɛɥɢɠɟɧɧɹɬɟɯ
ɧɿɱɧɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɇɢɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɳɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɜ¶ɹɡɭɜɚɥɨ ɍɤɪɚʀɧɭ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɫɨɸɡɭ
ɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ±ɫɭɩɟɪɟɱɢɥɨɤɭɪɫɭɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ13
Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɜɟɪɟɫɧɹɪɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɍɪɹɞ
ɩɪɢɣɧɹɜɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɞɨɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɍɝɨɞɢ
ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɡ ȯɋ Ɉɞɧɚɤ  ɠɨɜɬɧɹ ɿ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɞɜɿ ɭɬɚɽɦɧɢɱɟɧɿ ɟɤɫɬɪɟɧɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɩɪɟɡɢ
ɞɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɊɎ ± ɿ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ
ɍɪɹɞɆȺɡɚɪɨɜɚɩɪɢɣɧɹɜɪɿɲɟɧɧɹ³ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢɩɪɨ
ɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ
ɡ ȯɋ´ ɚ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɧɚ ȼɿɥɶɧɸɫɶɤɨɦɭ ɫɚɦɿɬɿ ȯɋ
ȼəɧɭɤɨɜɢɱɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹɜɿɞɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɍɝɨɞɢɧɚɝɨɥɨ
ɲɭɸɱɢ ɧɚ ɧɚɦɿɪɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɰɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
³ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ´ ɬɚ ɹɤ ɜɢɩɥɢɜɚɥɨ ɡ ɣɨɝɨ
ɜɢɫɬɭɩɭɧɚɫɚɦɿɬɿ±ɡɚɭɦɨɜɢɧɚɞɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɿɩɨɬɭɠɧɨʀ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɡɛɨɤɭȯɋ14
Ɇɚɣɠɟ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ³ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɨ
ɪɨɬɭ´ɍɤɪɚʀɧɢɧɚɋɯɿɞɭɬɚɽɦɧɢɱɟɧɨɝɨɜɿɞɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ
ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɤɭɥɭɚɪɧɢɯ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨ
ɫɬɹɯɡɊɎɛɭɥɨɩɿɞɩɢɫɚɧɨɩɚɤɟɬɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ
ɭɝɨɞɜɿɞ ɝɪɭɞɧɹɪɡɨɤɪɟɦɚ±ɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɿ
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɤɪɟɞɢɬɭɭɦɥɪɞɿɡɧɢɠɟɧɧɹɰɿɧɢ
ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɝɚɡ Ⱦɟɮɚɤɬɨ ɰɟ ɛɭɥɚ ³ɩɥɚɬɚ´ Ʉɪɟɦɥɹ
ɡɚɜɿɞɦɨɜɭɄɢɽɜɚɜɿɞɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ15

Ɍɚɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɥɚɞɢ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɫɨɜɿ
ɚɤɰɿʀ ɩɪɨɬɟɫɬɭ ± ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ³ɽɜɪɨɦɚɣɞɚɧɿɜ´ ɭ ɛɚɝɚ
ɬɶɨɯ ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɦɿɬɢɧɝɢ ɩɪɨɬɟɫɬɭ
ɩɪɨɬɢ ³ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ´ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɪɿɡɤɨ
ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɚɫɹ ɱɟɪɟɡ ɠɨɪɫɬɤɢɣ ɫɢɥɨɜɢɣ ɪɨɡɝɿɧ ³ȯɜɪɨ
ɦɚɣɞɚɧɭ´ɜɄɢɽɜɿɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɳɨɜɢɤɥɢɤɚɥɨ
ɪɿɡɤɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɹɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤ ɿ ɜ ȯɜɪɨɩɿ
ɿɫɜɿɬɿɬɚɜɤɿɧɰɟɜɨɦɭɩɿɞɫɭɦɤɭɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɫɢɥɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿ ɜɥɚɞɢ ɩɨɜɚɥɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ
ȼəɧɭɤɨɜɢɱɚɬɚɣɨɝɨɜɬɟɱɿɡɍɤɪɚʀɧɢɜɧɿɱɡɥɸɬɨɝɨ
ɪ
 ɥɸɬɨɝɨ ɪ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɩɪɢɣɧɹɥɚ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɭ³ɉɪɨɫɚɦɨɭɫɭɧɟɧɧɹɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ´
ɨɛɪɚɥɚ ɝɨɥɨɜɨɸ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɈɌɭɪɱɢɧɨɜɚ ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɚ
ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɿ ɜɢɛɨɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɧɚ
 ɬɪɚɜɧɹ ɪ ɬɚ ɩɨɤɥɚɥɚ ɧɚ ɈɌɭɪɱɢɧɨɜɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɞɨɜɢɛɨɪɿɜɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɨɦ
ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ  ɥɸɬɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɢɥɚ
Ⱥəɰɟɧɸɤɚ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ
ɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɉɨɞɿʀɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɥɸɬɨɝɨɪɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɛɭɥɢ ɧɚɡɜɚɧɿ Ɋɟɜɨɥɸɰɿɽɸ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɿ
ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɹɤ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɩɪɚɝɧɟɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɨɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢ
1.2. РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ
Ɋɟɜɨɥɸɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪ ɡɪɭɣɧɭɜɚɥɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ Ɇɨɫɤɜɚ ɧɟ ɜɢɡɧɚɥɚ ɧɨɜɟ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɨɝɨɥɨɫɢɥɚɪɟɜɨɥɸɰɿɸ³ɡɛɪɨɣ
ɧɢɦ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɜɥɚɞɢ´ ³ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɨɦ´
ɿɜɞɚɥɚɫɹɞɨɫɢɥɨɜɨɝɨɡɚɫɨɛɭɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹɤɭɪɫɭɄɢɽɜɚ
ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɬɚ ɽɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ16
Ɂ ɤɿɧɰɹ ɥɸɬɨɝɨ ɪ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɜɿɣ
ɫɶɤɨɜɚ ɚɝɪɟɫɿɹ ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɚ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɶ ɚɧɟɤ
ɫɿɽɸ Ʉɪɢɦɭ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɋɯɨɞɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ17
Ⱥɧɟɤɫɿɹ Ʉɪɢɦɭ Ʌɢɲɟ ɡɚ ɬɪɢ ɬɢɠɧɿ ± ɡ  ɛɟɪɟɡɧɹ
ɤɨɥɢ Ɋɚɞɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɊɎ ɧɚɞɚɥɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Ɂɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ ɊɎ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢ18 ɩɨɛɟɪɟɡɧɹ±ɛɭɥɨɨɤɭɩɨɜɚɧɨ
ɩɿɜɨɫɬɪɿɜ ɛɥɨɤɨɜɚɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɿ
ɮɥɨɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɫɟɜɞɨ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭɯɜɚɥɟɧɨɚɤɬɩɪɨɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɄɪɢɦɭɬɚ
ɭɯɜɚɥɟɧɟɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɣɨɝɨɜɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɫɤɥɚɞɭɊɎ
Ɉɬɠɟ ± ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɚ ɲɜɢɞɤɚ ɣ ɞɨɛɪɟ ɡɚɡɞɚ
ɥɟɝɿɞɶ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɩɟɰɨɩɟɪɚɰɿɹ19

12

Див.: Украина: время выбора. – Киев, Центр Разумкова, 2014г. с.11.
15 січня 2014р. Уряд М.Азарова затвердив Програму співробітництва України з державами Митного союзу до 2020р. Постановою КМУ “Про
затвердження Програми співробітництва України з державами-членами Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської
Федерації на період до 2020 року”. – Сайт Кабінету Міністрів України, http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246977822&cat_
id=244276429.
14
У виступі на саміті В.Янукович зазначив: “… Уже сьогодні ми потребуємо від наших європейських партнерів рішучих кроків назустріч Україні в
питанні розробки і реалізації програми фінансово-економічної допомоги з використанням усіх наявних механізмів та ресурсів як інституцій, так і
держав-членів ЄС”. – Офіційний сайт Президента України, http://www.president.gov.ua/news/29616.html.
15
Ще 2 грудня 2013р. перший віце-прем’єр РФ І.Шувалов чітко визначив позицію Росії: “Думаю, що ніхто, крім Росії, не зможе так швидко надати
Україні потрібні ресурси й в такими обсягами… Ми також можемо надати позику. Але просто так допомагати без будь-яких обов’язків з їх боку –
не будемо… Звичайно, Україна розуміє, що підписавши обов’язки за Митним союзом, може отримати іншу ціну на газ, інші умови щодо зобов’язань і
мит”. Див.: В РФ не хотят “просто так спасать Украину” дешевым газом и кредитом. – УНИАН, 2 декабря 2013г., http://www.unian.net.
16
4 грудня 2014р. Президент РФ у Посланні Федеральним Зборам наголосив: “Так, ми засудили державний переворот, силове захоплення влади в
Києві в лютому ц.р. І те, що ми зараз бачимо на Україні, трагедія на південному сході повністю підтверджує правильність нашої позиції”. Див.: Послание
Президента Федеральному Собранию. – Сайт Президента РФ, http://kremlin.ru/news/47173.
17 В українському і світовому дискурсі використовуються різні терміни для визначення російсько-українського конфлікту – “асиметрична війна”,
“неоголошена війна”, “гібридна війна”, “нелінійна війна”, “прихована війна”, “збройний конфлікт” тощо. За результатами дослідження Центру
Разумкова, більшість українських експертів вважають, що між Росією і Україною іде “неоголошена війна”. Див. матеріал “Російсько-український
конфлікт: позиції експертів”, вміщений в цьому журналі.
18
Постановление Совета Федерации РФ №48-СФ от 1 марта 2014г. – Информационно-правовой портал “Гарант”, http://base.garant.ru/70601716.
19
Привертає увагу та обставина, що з січня по липень 2014р. В.Путін провів 19 засідань Ради Безпеки РФ, причому 17 з них були повністю або
частково присвячені Україні. Див.: Как работал Совет Безопасности в 2014г. – Коммерсант, 23 июля 2014г., kommersant.ru/doc/2530924.
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Ⱦɨɪɟɱɧɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɧɚɞɭɦɤɭɜɿɞɨɦɨɝɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɟɤɫɩɟɪɬɚ Ⱥȱɥɥɚɪɿɨɧɨɜɚ ɭ ɪɪ ± ɪɚɞɧɢɤ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɎ Ɋɨɫɿɹɝɨɬɭɜɚɥɚɫɹɞɨɜɿɣɧɢɡɍɤɪɚʀɧɨɸ
ɭɩɪɨɞɨɜɠɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɩɪɢɧɚɣɦɧɿɡɪ20
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɜ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɨɤɭ
ɩɚɰɿɸ Ʉɪɢɦɭ ɚɥɟ ɡɝɨɞɨɦ ± ɜɢɡɧɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ
Ɂɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ ɜ ɚɧɟɤɫɿʀ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚ ɜɪɿɡɤɚ ³Ɉɤɪɟɦɿ
ɡɚɹɜɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ȼɉɭɬɿɧɚ«´  ɇɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɿɧ
ɡɚɩɟɪɟɱɭɽ ɭɱɚɫɬɶ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ Ɂɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ
ɊɎɭɛɨɣɨɜɢɯɞɿɹɯɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ
Ʉɪɢɦɫɶɤɿ ɩɨɞɿʀ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɢɥɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɉɨ ɫɭɬɿ ɜɫɹ ɩɨɩɟ
ɪɟɞɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ³ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ´ ɩɪɚɜɨɜɚ
ɛɚɡɚ ɭɝɨɞ ɿ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɞɪɭɠɛɭ ɞɨɛɪɨɫɭɫɿɞ
ɫɬɜɨ ɬɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ³ɛɪɚɬɫɬɜɚ
ɧɚɪɨɞɿɜ´ ± ɛɭɥɢ ɰɢɧɿɱɧɨ ɿ ɛɪɭɬɚɥɶɧɨ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɿ

ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚ Ɋɨɫɿɹ ɫɬɚɥɢ ɜɨɪɨɠɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɦɿɠ
ɹɤɢɦɢɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹɬɪɢɜɚɥɚɧɟɨɝɨɥɨɲɟɧɚɜɿɣɧɚ
ɛɟɪɟɡɧɹɪȼɟɪɯɨɜɧɚɊɚɞɚɭɯɜɚɥɢɥɚȾɟɤɥɚ
ɪɚɰɿɸ ³ɉɪɨ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ´ ɜ ɹɤɿɣ
ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ³ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɧɿɤɨɥɢ ɿ ɡɚ
ɠɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɢɬɶ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ
Ʉɪɢɦɭ ɹɤɨɸ ɛ ɜɚɠɤɨɸ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɸ ɜɨɧɚ ɧɟ ɛɭɥɚ´21
 ɤɜɿɬɧɹ ɧɚɛɭɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧ ³ɉɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɿɫɜɨɛɨɞɝɪɨɦɚɞɹɧɬɚɩɪɚɜɨɜɢɣɪɟɠɢɦɧɚɬɢɦɱɚ
ɫɨɜɨ ɨɤɭɩɨɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ´ ɹɤɢɦ Ʉɪɢɦ ɨɝɨ
ɥɨɲɭɜɚɜɫɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɨɤɭɩɨɜɚɧɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ ³ɜɧɚ
ɫɥɿɞɨɤ ɡɛɪɨɣɧɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ´22 Ɍɚɤɢɦ
ɱɢɧɨɦɩɪɨɛɥɟɦɚɄɪɢɦɭɫɬɚɥɚɝɥɢɛɢɧɧɢɦ³ɜɨɞɨɞɿɥɨɦ´
ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿ ɊɎ ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɥɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ
ɱɚɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɡɦɿɫɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɿɞ
ɧɨɫɢɧɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɿɊɎ

ОКРЕМІ ЗАЯВИ ПРЕЗИДЕНТА В.ПУТІНА ПРО ДІЇ РОСІЇ ЩОДО КРИМУ
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов
о ситуации на Украине1 (4 марта 2014г.)
Кстати говоря, примерно вот то самое, о чём я говорю сейчас, об этом единстве, происходит и в Крыму. Ведь обратите внимание, слава Богу, там нет ни одного выстрела и нет ни одной
жертвы, кроме давки на площади, которая случилась там неделю
назад, по-моему. А ведь что там происходило? Люди приходили, блокировали вооружённые подразделения, подразделения
вооружённых сил и договаривались с ними о том, что они должны
подчиниться требованиям и воле народа, проживающего на этой
территории. Не было ни одного боестолкновения, ни разу никто
не стрелял, нет ни одного выстрела.
Таким образом, напряжённая ситуация в Крыму, связанная с
возможным применением Вооружённых Сил, она просто была
исчерпана, в этом не было никакой необходимости. Единственно,
какая необходимость была и что мы делали, мы усилили охрану
наших военных объектов, потому что они всё время получали
угрозы, и мы видели, что в Крым подтягиваются уже боевички
из националистических организаций. Мы это сделали, и сделали
правильно и своевременно…
Вопрос: Люди, которые осуществляли блокирование частей
украинской армии в Крыму, – в форме, очень похожей на российскую военную форму. Это были российские солдаты, это были
российские военные?
В.ПУТИН: А Вы посмотрите на постсоветское пространство. Там
полно формы, которая похожа на форму… Пойдите в магазин
у нас, и вы купите там любую форму.
Вопрос: Но это были российские солдаты или нет?
В.ПУТИН: Это были местные силы самообороны…
Вопрос: Можно тогда уточнить вопрос? Принимали ли мы
участие в подготовке сил самообороны Крыма?
В.ПУТИН: Нет, не принимали.
Вопрос: А как Вы представляете себе будущее Крыма? И рассматривается ли вариант его присоединения к России?
В.ПУТИН: Нет, не рассматривается. И я вообще полагаю, что
только граждане, проживающие на той или иной территории, в
условиях свободы волеизъявления, в условиях безопасности
могут и должны определять своё будущее…

Обращение Президента Российской Федерации (18 марта 2014г.)
Вооруженные Силы России не входили в Крым, они там уже
и так находились в соответствии с международным договором.
Да, мы усилили нашу группировку, но при этом, – хочу это подчеркнуть, чтобы все знали и слышали, – мы даже не превысили
предельной штатной численности наших Вооруженных Сил в
Крыму, а она предусмотрена в объеме 25 тысяч человек, в этом
просто не было необходимости….
1
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Скажу прямо: если бы местные силы самообороны Крыма вовремя не взяли ситуацию под контроль, там тоже могли бы быть
жертвы…
В этой связи, конечно, возникают и другие мысли. Нам говорят о какой-то российской интервенции в Крыму, об агрессии.
Странно это слышать. Что-то не припомню из истории ни одного
случая, чтобы интервенция проходила без одного, единственного
выстрела и без человеческих жертв.
Прямая линия с В.Путиным (17 апреля 2014г.)
В.ПУТИН: …Я уже говорил в своём недавнем выступлении
в Кремле о том, что Россия никогда не планировала никаких аннексий и никаких военных действий в Крыму, никогда.
Наоборот, мы исходили из того, что мы будем строить наши
межгосударственные отношения с Украиной исходя из сегодняшних геополитических реалий….
…В принципе, я уже об этом сказал и говорил неоднократно,
говорил несколько глухо, публично. Но в разговорах со своими иностранными коллегами я и не скрывал, что наша задача
заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан… Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они
действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно
и профессионально.

Интервью Владимира Путина радио “Европа-1” и телеканалу TF1
(4 июня 2014г.)
В.ПУТИН: …Так вот, российские войска находились в Крыму
в соответствии с международным договором о наличии там
российской военной базы. И российские войска действительно
помогли жителям Крыма провести референдум о своей независимости и желании присоединиться к Российской Федерации.
Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”
(24 октября 2014г.)
…Не буду скрывать, мы использовали наши Вооружённые
Силы для блокирования украинских воинских подразделений,
расквартированных в Крыму, но не для того, чтобы кого-то заставить идти на выборы. Да это и невозможно, вы же все взрослые
люди, понимаете. Как? Под автоматом, что ли, людей поведёшь
на выборы? Люди шли на выборы там как на праздник, и все это
знают, и проголосовали, даже крымскотатарское население…

Интервью немецкому телеканалу ARD (17 ноября 2014г.)
…Я глубоко убеждён, что никаких нарушений международного права Россия не допустила. Да, я не скрываю, конечно,
это факт, мы никогда его не скрывали, наши Вооружённые
Силы, прямо скажем, блокировали Вооружённые Силы Украины,
расквартированные в Крыму, но не для того, чтобы кого-то заставить идти голосовать, это невозможно сделать, а для того, чтобы
не допустить кровопролития, чтобы дать возможность людям
выразить своё собственное отношение к тому, как они хотят
определить своё будущее и будущее своих детей.

Тут і далі цитуються фрагменти стенограм виступів, інтерв’ю Президента РФ, розміщені на його офіційному сайті. Виділення – ред.
Див. статтю А.Ілларіонова “Как остановить войну?”, вміщену в цьому журналі.
Див.: Декларація Верховної Ради України “про боротьбу за звільнення України”. – Сайт Верховної Ради України, http://zakon1.rada.gov.ua.
Закон “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”. – Там само.
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ɋɜɿɬɨɜɟɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɧɟɜɢɡɧɚɥɨɪɨɫɿɣɫɶɤɭɚɧɟɤ
ɫɿɸ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɨ ɪɹɞ ɫɚɧɤɰɿɣ ɩɪɨɬɢ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɢɯɿɤɪɢɦɫɶɤɢɯɜɥɚɫɬɟɣ
Ʉɨɧɮɥɿɤɬ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɍ ɛɟɪɟɡɧɿ ɪ
ɜɢɧɢɤɥɢɦɚɫɨɜɿɡɚɜɨɪɭɲɟɧɧɹɜȾɨɧɟɰɶɤɿɣɿɅɭɝɚɧɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɹɯɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿɛɚɝɚɬɶɦɚɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢɿɜɧɭɬɪɿɲ
ɧɿɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ
ɧɚɫɬɭɩɧɿ
 ɿɧɫɩɿɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɡ ɛɨɤɭ ɊɎ ɫɟɩɚɪɚ
ɬɢɫɬɫɶɤɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹ
ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɚɧɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɤɰɿɹɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ³ɬɭɪɢɫɬɿɜ´ ³ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿɜ´ ³ɡɟɥɟ
ɧɢɯɱɨɥɨɜɿɱɤɿɜ´±ɬɨɛɬɨɨɫɿɛɭɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯɨɞɧɨ
ɫɬɪɨɹɯɚɥɟɛɟɡɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɡɧɚɤɿɜ 
 ɦɚɫɨɜɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɚɦɩɚɧɿɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ
ɁɆȱ ɬɚ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɩɨɥɿɬɢɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɿɦɩɭɥɶɫɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɄɪɢɦɭɞɨɊɎ±ɳɨɡɧɚɱɧɨ
ɩɨɫɢɥɢɥɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɧɚɫɬɪɨʀ ɫɟɪɟɞ
ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɠɢɬɟɥɿɜ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɬɚ ɧɟɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɹɧɢɦɢ³ɧɨɜɨʀɤɢʀɜɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢ´
 ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɢ ɬɚ ɩɨɦɢɥɤɢ ɬɨɞɿɲɧɶɨɝɨ ɤɟɪɿɜ
ɧɢɰɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɩɪɨɛɚ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ
ɬɡɜ ³ɦɨɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ´ ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɞɚɥɚɫɹ ȼɟɪ
ɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɿɫɥɹ Ɋɟɜɨɥɸ
ɰɿʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ±  ɥɸɬɨɝɨ ɪ ±
ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɨɛɭɪɟɧɧɹ ɬɚ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɹɤ
ɩɪɢɜɿɞ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɢɜɨɞɿɜ  ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɟɩɚ
ɪɚɬɢɫɬɫɶɤɢɯɪɭɯɿɜɧɚɉɿɜɞɧɿɿɋɯɨɞɿɤɪɚʀɧɢ 
ɍ ɤɜɿɬɧɿ ɡɚɜɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɩɟɪɟɪɨɫɥɢ ɜ
ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ
ɛɨɣɨɜɿ ɞɿʀ ± ɡɛɪɨɣɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɩɢɥɢ ɋɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤ
Ʉɪɚɦɚɬɨɪɫɶɤ Ⱥɪɬɟɦɿɜɫɶɤ ɬɚ ɿɧ ɦɿɫɬɚ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
 ɤɜɿɬɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɡɜ ³Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ
ɧɚɪɨɞɧɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ´ ³ȾɇɊ´ ɚɜɅɭɝɚɧɫɶɤɭɜɢɫɭɧɭɬɨ
ɭɥɶɬɢɦɚɬɭɦ ɡ ɜɢɦɨɝɨɸ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɚɦɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɥɶɬɢɦɚ
ɬɭɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ³Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ´ ³ɅɇɊ´ 23 Ⱥɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɰɢɯ ɩɨɞɿɹɯ
ɬɚɽɦɧɨ ɛɪɚɥɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿ Ʌɢɲɟ
ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ȱȽɿɪɤɿɧ ɡɿɡɧɚɜɫɹ
³«ɍɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɧɚ ɫɩɭɫɤɨɜɢɣ ɝɚɱɨɤ ɧɚɬɢɫɧɭɜ ɹ əɤɛɢ
ɧɚɲɡɚɝɿɧɧɟɩɟɪɟɣɲɨɜɤɨɪɞɨɧɭɩɿɞɫɭɦɤɭɜɫɟɛɡɚɤɿɧ
ɱɢɥɨɫɶɹɤɭɏɚɪɤɨɜɿɹɤɜɈɞɟɫɿȻɭɥɨɛɤɿɥɶɤɚɞɟɫɹɬɤɿɜ
ɜɛɢɬɢɯ ɬɚɤɢɯ ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɨɩɿɤɢ ɡɚɚɪɟɲɬɨɜɚɧɢɯ«
Ⱥɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɚɯɨɜɢɤɜɿɣɧɢɳɨɞɨɫɿɬɪɢɜɚɽɡɚɩɭɫɬɢɜɧɚɲɡɚɝɿɧ«ȼɿɞɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɦɢɩɨɱɚɥɢɜɨɸ
ɜɚɬɢɜɫɟɪɣɨɡ«´24
 ɤɜɿɬɧɹ ɝɨɥɨɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɿ ɜɨ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɈɌɭɪɱɢɧɨɜɨɝɨɥɨɫɢɜɩɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɚɧɬɢ
ɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɲɬɚɛɭ  ɤɜɿɬɧɹ ± ɩɿɞɩɢɫɚɜ ɍɤɚɡ ɩɪɨ
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɪɿɲɟɧɧɹ ɊɇȻɈ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ  ɤɜɿɬɧɹ
³ɉɪɨ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱ
ɧɨʀ ɡɚɝɪɨɡɢ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ

ɤɪɚʀɧɢ´ɐɢɦɚɤɬɨɦɞɟɮɚɤɬɨɛɭɥɚɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɚɚɧɬɢ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ȺɌɈ  ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɹɤɚ ɩɨɩɪɢ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɢɥ ɞɨ ɛɨɣɨɜɢɯ
ɞɿɣɜɠɟɜɱɟɪɜɧɿɧɚɛɭɥɚɧɚɫɬɭɩɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɳɨ
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨɥɨɤɚɥɿɡɭɜɚɬɢɤɨɧɮɥɿɤɬɧɚɞɨɫɢɬɶɧɟɡɧɚɱɧɿɣ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ25
ɇɚ ɮɨɧɿ ɰɢɯ ɩɨɞɿɣ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɛɭɥɢ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɿ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɡɭɫɢɥɥɹɿɡɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭɳɨ
ɫɬɪɿɦɤɨɪɨɡɝɨɪɚɜɫɹɌɚɤɤɜɿɬɧɹɜɀɟɧɟɜɿɜɿɞɛɭɥɚɫɹ
ɡɭɫɬɪɿɱ ɝɥɚɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɋɒȺ ȯɋ
ɍɤɪɚʀɧɢɬɚɊɎɧɚɹɤɿɣɛɭɥɨɞɨɫɹɝɧɭɬɨɩɟɜɧɢɯɞɨɦɨɜ
ɥɟɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɟɪɲɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɤɪɨɤɢ ɡ ɞɟɟɫɤɚɥɚɰɿʀ
ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢɜɫɿɯɝɪɨɦɚɞɹɧ26
ɱɟɪɜɧɹɪɜɿɞɛɭɥɚɫɹɩɟɪɲɚɡɭɫɬɪɿɱɩɪɟɡɢɞɟɧ
ɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɊɎ ɭ ɬɡɜ ³ɧɨɪɦɚɧɞɫɶɤɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ´ ±
ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɎɈɥɚɧɞɚ ɬɚ ɤɚɧɰɥɟɪɚ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɢȺɆɟɪɤɟɥɶ27ɉɿɞɱɚɫɯɜɢɥɢɧɧɨʀɡɭɫɬɪɿɱɿ
ɡɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɨɮɿɫɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɩɪɟɡɢ
ɞɟɧɬɢɍɤɪɚʀɧɢɬɚɊɎ³ɞɨɦɨɜɢɥɢɫɶɩɪɨɜɟɫɬɢɧɚɣɛɥɢɠ
ɱɢɦɢ ɞɧɹɦɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɨɝɧɸ ɦɿɠ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɫɢɥɨɜɢɤɚɦɢɬɚɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢɫɟɩɚɪɚ
ɬɢɫɬɚɦɢɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ´28
Ɉɞɧɚɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɹɤɢɯ ɹɤ ɫɩɨɞɿ
ɜɚɥɢɫɹ ɦɨɝɥɢ ɛ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɲɥɹɯɢ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ29 ɇɚɜɩɚɤɢ ± ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɫɟɪɩɧɹ
ɚɤɬɢɜɧɚ ɧɚɫɬɭɩɚɥɶɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɢɥ ȺɌɈ
ɛɭɥɚ ɡɭɩɢɧɟɧɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɉɪɹɦɟ ɜɿɣ
ɫɶɤɨɜɟ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ Ɂɋ ɊɎ ɿ ɬɪɚɝɿɱɧɿ ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɢ
ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ȺɌɈ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɬɚ
ɜɢɦɭɲɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɢɪ¶ɹ ɹɤɟ ɛɭɥɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɟ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ
ɬɪɟɬɿɯɫɬɨɪɿɧ
Ɍɚɤ  ɜɟɪɟɫɧɹ ɪ ɜ Ɇɿɧɫɶɤɭ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ Ɍɪɢ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢɊɎɿɈȻɋȯɡɚɭɱɚɫɬɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ³ɨɤɪɟɦɢɯ
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ɪɚɣɨɧɿɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ´ ɛɭɥɨ ɩɿɞ
ɩɢɫɚɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɞɨ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢ
ɧɟɧɧɹ ɜɨɝɧɸ ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ  ɭɦɨɜ ɞɟɟɫɤɚɥɚɰɿʀ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ30 ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ ɣɲɥɨɫɹ
ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɛɪɨʀ ɨɛɨɦɚ ɫɬɨɪɨ
ɧɚɦɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡ
ɛɨɤɭɈȻɋȯɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɤɨɪɞɨɧɿɡɜɿɥɶ
ɧɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɡɚɪɭɱɧɢɤɿɜ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ
ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ
 ³ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɥɚɞɢ ɜ ɬɱ ±
ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɬɢɦ
ɱɚɫɨɜɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɨɤɪɟɦɢɯɪɚɣɨɧɚɯȾɨɧɟɰɶɤɨʀɿɅɭɝɚɧɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫ
ɬɟɣ´ ´ ɩɉɪɨɬɨɤɨɥɭ 
 ³ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭ
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɞɿɹɦɢ
ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ
ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ´ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɚɦɧɿɫɬɿɸ 
ɩɉɪɨɬɨɤɨɥɭ 
 ³ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɦɿɫɰɟ
ɜɢɯɜɢɛɨɪɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣɩɨɪɹɞɨɤɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ´ ɩɉɪɨɬɨɤɨɥɭ 31
ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɜɠɟ
 ɜɟɪɟɫɧɹ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɡɚɤɨɧɢ ³ɉɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɩɨɪɹ
ɞɨɤ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ
Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ´32 ɿ ³ɉɪɨ ɧɟɞɨɩɭ
ɳɟɧɧɹ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɨɫɿɛɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɩɨɞɿɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫ
ɬɟɣ´33 Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɟɪɲɢɣ ɿɡ ɧɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɜ ³ɩɪɢ
ɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ ɜɢɛɨɪɢ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɪɚɣɨɧɧɢɯ
ɦɿɫɶɤɢɯɪɚɣɨɧɧɢɯɭɦɿɫɬɚɯɫɟɥɢɳɧɢɯɫɿɥɶɫɶɤɢɯɪɚɞ
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɫɟɥɢɳɧɢɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɝɨɥɿɜ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɚɣɨ
ɧɚɯ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɧɚ ɧɟɞɿɥɸ
ɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭ´
ɜɟɪɟɫɧɹɪɭɱɚɫɧɢɤɢɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀɝɪɭɩɢɩɿɞ
ɩɢɫɚɥɢɆɟɦɨɪɚɧɞɭɦɩɪɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɥɨɠɟɧɶɉɪɨɬɨ
ɤɨɥɭ ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɚɧɧɹ ɡɛɪɨʀ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɮɿɤɫɚɰɿɸ ɥɿɧɿʀ
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɜɟɪɟɫɧɹ
ɪ ɬɚ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɯ ɨɡɛɪɨɽɧɶ ɧɚ  ɤɦ ɡ
ɨɛɨɯɫɬɨɪɿɧɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɥɿɧɿʀɳɨɦɚɥɨɛɧɚɞɚɬɢ³ɡɦɨɝɭ
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɡɨɧɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɨɝɧɸ ɡɚɜɲɢɪɲɤɢ ɧɟ
ɦɟɧɲɹɤɤɦ ɡɨɧɭɛɟɡɩɟɤɢ ´34

ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɍɤɪɚʀɧɢɹɤɚɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɆɿɧɫɶɤɢɯ
ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɧɚɡɜɚɧɿ ɜɢɳɟ
ɡɚɤɨɧɢ ɿɧɲɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɠɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɶ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɭɱɢɆɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭɧɟɜɢɤɨɧɚɥɚɞɨɰɶɨɝɨɱɚɫɭ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɧɚ ɡɚɯɨɩɥɟɧɢɯ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɶ ɚɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ³ɞɟɪɠɚɜɨ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ´ɤɜɿɬɧɹɜɅɭɝɚɧɫɶɤɭɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨɫɬɜɨ
ɪɟɧɧɹ ɬɡɜ ɅɇɊ ɡɚɹɜɥɟɧɟ ɳɟ  ɤɜɿɬɧɹ   ɬɪɚɜɧɹ
ɭ ɬɡɜ ȾɇɊ ɿ ɅɇɊ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ³ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɢ´
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ ɧɿɛɢɬɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ±
ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ³ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ´ ɜɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ
ʀɯ ³ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ´ ɍ ³ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɯ´ ɡɚɩɨɱɚɬ
ɤɨɜɚɧɟɫɬɜɨɪɟɧɧɹ³ɭɪɹɞɿɜ´³ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿɜ´ɿ³ɤɨɧɫɬɢɬɭ
ɰɿɣ´ɬɪɚɜɧɹ³ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ´ɩɿɞɩɢɫɚɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬɩɪɨ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ³ɇɨɜɨɪɨɫɿʀ´ ɨɞɧɚɤ ɫɬɚɬɭɫ ɰɶɨɝɨ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɯɨɱ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ
³ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɇɨɜɨɪɨɫɿʀ´ɹɤɢɣɨɱɨɥɢɜɤɨɥɢɲɧɿɣɧɚɪɨɞ
ɧɢɣ ɞɟɩɭɬɚɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɉɚɪɬɿʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ Ɉɐɚɪɶɨɜ ɿ
ɩɟɪɲɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ  ɱɟɪɜɧɹ ɪ
ɇɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɛɭɥɚ ɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ³Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɋɨɸɡɭ
ɧɚɪɨɞɧɢɯɪɟɫɩɭɛɥɿɤ´35
 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɪ ɜɫɭɩɟɪɟɱ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
³ɉɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫ
ɬɟɣ´ ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɜɢɛɨɪɢ ɝɥɚɜ ³ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ´ ɿ ɞɟɩɭ
ɬɚɬɿɜ³ɧɚɪɨɞɧɢɯɪɚɞ´ɌɡɜȾɇɊɨɱɨɥɢɜɈɁɚɯɚɪɱɟɧɤɨ
ɅɇɊ±ȱɉɥɨɬɧɿɰɶɤɢɣ36
ɐɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ³ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ´ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɸ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɸ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿ ɤɨɨɪ
ɞɢɧɚɰɿɽɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɫɬɨɪɨɧɢ
ɋɶɨɝɨɞɧɿɜɿɣɫɶɤɨɜɚɚɝɪɟɫɿɹɊɨɫɿʀɧɚȾɨɧɛɚɫɿɬɪɢɜɚɽ
Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɋȻɍ Ɇɿɧɨɛɨɪɨɧɢ
ɊɇȻɈ ɉɪɢɤɨɪɞɨɧɧɚ ɫɥɭɠɛɚ  ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɇȺɌɈ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫ
ɧɢɤɿɜɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɨɰɿɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɿɜɜɨɸɸɬɶ
ɜɿɞ  ɞɨ  ɬɢɫ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ Ɍɚɤ ɡɚ
ɨɰɿɧɤɚɦɢɮɚɯɿɜɰɿɜɇȺɌɈɭɜɟɪɟɫɧɿɪɧɚȾɨɧɛɚɫɿ
ɜɨɸɜɚɥɢɛɥɢɡɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɫɨɥɞɚɬɿɨɮɿɰɟɪɿɜ37
Ƚɥɚɜɚ Ɇȼɋ ȺȺɜɚɤɨɜ ɨɰɿɧɸɜɚɜ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɜ ɭ  ɨɫɿɛ38
ȼɨɞɧɨɱɚɫ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɫɨɥɞɚɬɫɶɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɜ Ɋɨɫɿʀ ɨɰɿɧɸ
ɜɚɜɱɢɫɥɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜɧɚȾɨɧɛɚɫɿ
ɡɧɚɱɧɨɜɢɳɟ±ɭɬɢɫɨɫɿɛ39
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɋȻɍ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ

30

Повна назва контактної групи: Тристороння контактна група стосовно кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України
Петра Порошенка та ініціатив Президента Росії Володимира Путіна. Учасники контактної групи: від ОБСЄ – Посол Г.Тальявіні (спеціальний представник Голови ОБСЄ); від України – другий Президент України Л.Кучма; від Росії – Посол РФ в Україні М.Зурабов. “Представники окремих районів
Донецької і Луганської областей” – О.Захарченко та І.Плотніцький, відповідно. У підписах Протоколу (та надалі – Меморандуму від 19 вересня) їх
статус не вказано.
31 Стали известны все пункты минского соглашения по Украине: ОБСЕ опубликовало протокол, подписанный в Минске 5 сентября. – Коммерсантъ,
7 сентября 2014г., http://www.kommersant.ru.
32
Закон №1680-VII. – Сайт ВР України, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1680-18.
33
Закон не був підписаний Головою Верховної Ради та, відповідно – не надісланий на підпис Президенту України. Цьому завадило невиконання
умов Протоколу іншою стороною.
34
ОБСЄ оприлюднила підписаний у Мінську Меморандум (документ). – Радіо Свобода, 20 вересня 2014р., http://www.radiosvoboda.org/content/
article/26597039.html.
35
Парламент Новороссии ратифицировал Конституцию Союза народных республик. – Russia Today, 26 июня 2014г., http://russian.rt.com/article/38293.
36
Глава “центральної виборчої комісії ДНР” так прокоментував результати виборів: “Київ має примиритися з думкою, що Донбас більше не є
частиною України… Ми свій вибір зробили”. В МЗС Росії вибори визнали “такими, що відбулися”. Див.: Главой ДНР избран Александр Захарченко,
ЛНР возглавит Игорь Плотницкий. – NEWSru, 3 ноября 2014г., http://www.newsru.com.
37
Количество войск России в Украине сократилось. – Сайт liga.net,11 сентября 2014г., http://www.liga.net.
Можна додати, що за оцінками представників МВС і РНБО А.Геращенка та А.Лисенка, станом на кінець серпня, на Сході України воювали 15-20 тис.
проросійських і російських бойовиків. – Сайт tsn.ua, 27 серпня 2014р.
38 Аваков озвучив кількість російських військових в Україні. – Українські новини, 6 вересня 2014р., http://ukranews.com.
39
“Жодних даних немає, тому що звідти ніхто не пише, звідти ніхто нічого не повідомляє… За експертною оцінкою, я думаю, що тисяч 15 там,
безумовно, ходять у тій чи іншій якості. Скільки з них не мають документів військовослужбовців, а мають там розірвані контракти або, як офіцери,
в безстроковій відпустці, або ще якась дурниця, важко сказати”. Див.: Валентина Мельникова, Комитет солдатских матерей: “Подписывайте контракт,
мы вас отправим в Луганск. Не подпишите – я сам за вас подпишу”. – Интервью телеканалу “Дождь”, 27 августа 2014г., http://tvrain.ru.
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ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɜ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ40 ɍ ɝɪɭɞɧɿ ɡɚ
ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɲɬɚɛɭ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɩɪɨɬɢ
ɫɢɥ ȺɌɈ ɜɨɸɜɚɥɢ  ɛɨɣɨɜɢɤɿɜ ɡ ɧɢɯ  ɬɢɫ ±
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɁɛɪɨɣɧɢɯɫɢɥ41
ɐɿ ɞɚɧɿ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɡɚ ɱɚɫɨɦ
ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɊɇȻɈ ɍɤɪɚʀɧɢ ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɫɿɱɧɹ
ɪ ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɊɇȻɈ ɈɌɭɪɱɢɧɨɜɚ ɧɚ
ɨɤɭɩɨɜɚɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɟ ɜɿɣɫɶɤɨɜɟ
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɩɨɧɚɞ  ɬɢɫ ɛɨɣɨɜɢɤɿɜɡɹɤɢɯɽɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦɢɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɊɎ ɐɿ ɡɛɪɨɣɧɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɧɚ
ɨɡɛɪɨɽɧɧɿ  ɬɚɧɤɢ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɛɨɣɨɜɢɯ ɛɪɨɧɶɨɜɚ
ɧɢɯ ɦɚɲɢɧ  ɚɪɬɢɥɟɪɿɣɫɶɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɪɟɚɤɬɢɜɧɿ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ³Ɍɨɱɤɚɍ´  ɨɞɢɧɢɰɶ ɡɟɧɿɬɧɨɪɚɤɟɬɧɢɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ42
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɨʀ
ɝɪɭɩɢ ³Ƚɪɭɡ  ɢɡ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ´ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟ
ɧɢɦɢ ɜ ɫɿɱɧɿ ɪ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ
ɡɚɝɢɧɭɥɢ ɩɨɧɚɞ  ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠ
ɛɨɜɰɿɜ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɧɢɤɥɢɯ ɛɟɡɜɿɫɬɢ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɝɪɭɩɢ Ɉȼɚɫɢɥɶɽɜɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɥɚ ³Ɇɟɧɿ ɩɨɫ
ɬɿɣɧɨ ɞɨɪɿɤɚɸɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɳɨ ɹ ɰɸ ɰɢɮɪɭ
ɡɚɧɢɠɭɸ ɇɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɰɢɮɪɭ  ɨɫɿɛ ɰɹ
ɰɢɮɪɚ ɜɫɟɬɚɤɢ ɛɭɞɟ ɦɟɧɲɨɸ ɧɿɠ ɪɟɚɥɶɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ
ɜɬɪɚɬɢ´ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɥɢɲɟ ɭ
ɝɪɭɞɧɿ ɪ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɊɎ
ɩɟɪɟɬɧɭɥɢ ɤɨɪɞɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ
ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ Ɉȼɚɫɢɥɶɽɜɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɭɜɚ
ɠɢɥɚ ³Ⱦɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ [ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ] ɡɚɜɨɡɹɬɶ
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ³ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɄɚɦȺɁɿɜ´43
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɨɰɿɧɤɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ
ɜɿɣɫɶɤ ɬɚɤ ɿ ʀɯ ɜɬɪɚɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɭɦɨɜɧɢɦɢ ±
ɡɨɝɥɹɞɭɧɚɫɟɤɪɟɬɧɿɫɬɶɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɩɨɫɬɿɣɧɭ
ɪɨɬɚɰɿɸ ɛɨɣɨɜɢɤɿɜ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜ
ɧɨɦɭ ɤɨɪɞɨɧɿ ɉɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɞɚɸɬɶ ɩɟɜɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɦɚɫɲɬɚɛ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɸɍɤɪɚʀɧɢ

 ɪɨɡɝɨɪɧɭɥɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɞɢɜɟɪɫɿɣɧɢɯɝɪɭɩ
 ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚ ɰɟɧɬɪɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɞɥɹɦɿɫɰɟɜɢɯɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɶɤɢɯɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ
 ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ ɤɨɨɪ
ɞɢɧɚɰɿɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ
ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɿɜ
 ɧɚɥɚɝɨɞɢɥɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɨɣɨɜɢɤɿɜ ɭ ɬɱ ± ɪɟɝɭɥɹɪɧɿ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɨɡɛɪɨɽɧɶ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɬɡɜ
³ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ ɤɨɧɜɨɹɦɢ´44 ɧɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɸȾɨɧɛɚɫɭɛɭɥɨɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɨ³ɝɭɦɚ
ɧɿɬɚɪɧɢɯ ɤɨɧɜɨʀɜ´ ± ɛɟɡ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬ
ɪɨɥɸɡɛɨɤɭɹɤɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɫɬɨɪɨɧɢɬɚɤɿɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ³ɑɟɪɜɨɧɢɣɯɪɟɫɬ´ 
 ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɜɟɪɫɿɣɧɢɯ ɝɪɭɩ
ɿʀɯɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɞɨɿɧɲɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ
 ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿɣɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɚɦɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɞɥɹɪɟɦɨɧɬɭɜɚɠɤɨʀɛɨɣɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ

Ɋɨɫɿɣɫɶɤɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɹɤ ɿ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ Ʉɪɢɦɨɦ 
ɡɚɩɟɪɟɱɭɽ ɭɱɚɫɬɶ Ɂɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ ɊɎ ɭ ɡɛɪɨɣɧɨɦɭ ɤɨɧɮ
ɥɿɤɬɿ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɹɜɥɹɸɱɢ ɳɨ ɬɚɦ ³ɤɢʀɜɫɶɤɚ
ɜɥɚɞɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɤɚɪɚɥɶɧɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ ɩɪɨɬɢ ɦɢɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹȾɨɧɛɚɫɭ´ɚ³ɩɨɜɫɬɚɧɰɿ´ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɦɿɫɰɟɜɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ³ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɛɚɬɚɥɶɣɨɧɿɜ ɤɢʀɜ
ɫɶɤɨʀ ɯɭɧɬɢ´ ɜɪɿɡɤɚ ³ɉɨɡɢɰɿɹ ɊɎ ɳɨɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ
ɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ´ɫ 

ɐɿ ɞɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ
Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹɦɚɽɧɚɦɿɪɢɹɤɳɨɧɟɟɫɤɚɥɚɰɿʀɬɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ³ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɹ´ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ Ƚɟɧɟ
ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ $PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO ɋɒɟɬɬɿ
³Ⱦɨɤɚɡɢ ɹɤɢɦɢ ɦɢ ɜɨɥɨɞɿɽɦɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ ɳɨ
Ɋɨɫɿɹ ɪɨɡɩɚɥɸɽ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɿɜ ɧɚ
ɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ´45

ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɞɚɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɫɩɟɰɫɥɭɠɛ ɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿɜ ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɳɨ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɚɫɬɨɪɨɧɚ
 ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɊɎ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɣɦɚɧɰɿɜ
ɞɥɹɭɱɚɫɬɿɜɛɨɣɨɜɢɯɞɿɹɯɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ

Ɂɛɪɨɣɧɚ ɚɝɪɟɫɿɹ Ɋɨɫɿʀ ɡɚɜɞɚɥɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɯ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɜɬɪɚɬɇɚɣɬɹɠɱɿɬɚɧɟɩɨɩɪɚɜɧɿ±ɜɬɪɚɬɢɥɸɞɟɣɇɚɪɚɡɿ
ɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɢɫɹɱɿɡɚɝɢɛɥɢɯɛɿɣɰɿɜɿɦɢɪɧɢɯɠɢɬɟɥɿɜ
ɜɤɥɸɱɧɨɡɞɿɬɶɦɢ46ɌɚɤɡɚɞɚɧɢɦɢɈɈɇɨɩɪɢɥɸɞɧɟ
ɧɢɦɢ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɱɢɫɥɨ ɠɟɪɬɜ ɛɨɣɨɜɢɯ
ɞɿɣɧɚȾɨɧɛɚɫɿɩɟɪɟɜɢɳɢɥɨɨɫɿɛ³Ⱥɥɟ±ɣɞɟɬɶɫɹ
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В Украине находится 7,5 тысяч российских военных. – УНИАН, 26 ноября 2014г.
На Донбасі воює 32 тисячі бойовиків: з них до 10 тисяч військових РФ – Генштаб. – Українська правда, 4 грудня 2014р.
42
СНБО рассматривает два сценария развития ситуации на Донбассе… – Интерфакс, 15 января 2015г.
43
На Донбасі загинули понад 5,5 тисяч російських солдатів – правозахисниця Васильєва. – Українські Новини, 6 січня 2015р., http://ukranews.com.
44
Зокрема, сьомий російський конвой (20 машин, 100 т вантажу) 16 листопада 2014р., за інформацією представників Луганської ОДА, доставив
на територію, захоплену сепаратистами, винятково боєприпаси: ящики з патронами, міни, снаряди. Див.: У сьомому російському гумконвої були
тільки боєприпаси – ЛОДА. – УНІАН, 17 листопада 2014р.
45
Amnesty International навела докази воєнних злочинів та втручання РФ. – Українська правда, 7 вересня 2014р.
46
Сторони конфлікту наводять різні дані як про свої втрати, так і втрати противника. Відомо, що під час війни протиборчим сторонам властиво
перебільшувати втрати противника і применшувати власні. Тому, за словами генерал-майора запасу П.Гаращука: “Справжню інформацію про те,
скільки військовослужбовців насправді загинуло в Україні, ми дізнаємося лише через роки”. Див.: Скільки бойовиків і військових РФ загинули в
Донбасі за час АТО. – Сайт Ліга.net, 23 січня 2015р., http://news.liga.net.
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РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ: СТАН, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДІЙ

ПОЗИЦІЯ РФ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Прямая линия с В.Путиным (17 апреля 2014г.)
1

К.Клеймёнов: Что Вы ответите на заявления, которые звучат на Западе и в Киеве о том, что за выступлениями на Востоке
Украины стоит Россия, буквально “рука Москвы” и организует
это, и финансирует? И более того, утверждается, что там действуют некие российские подразделения.
В.ПУТИН: Чушь это всё! Нет на Востоке Украины никаких российских подразделений, нет специальных служб, нет инструкторов. Это всё местные граждане. И самым лучшим доказательством этому является то, что люди, что называется, в прямом
смысле слова сняли маски.

Заявления для прессы и ответы на вопросы журналистов по
итогам встречи с Президентом Швейцарии, действующим
председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером (7 мая 2014г.)

В.ПУТИН:…Теперь в части, касающейся, что устроит Россию, что не устроит. Ведь это не мы участники этого конфликта,
не мы – сторона в этом конфликте, стороны внутри Украины.
Нам всё время говорили, что беспокоят наши войска у украинских границ. Мы их отвели, они находятся сегодня не на украинской границе, а в местах, где они проводят свои регулярные
учения – на полигонах.

Интервью Владимира Путина радио “Европа-1” и телеканалу TF1
(4 июня 2014г.)
Вопрос: …Но, господин Президент, США и Белый Дом говорят о том, что у них есть доказательства того, что Россия вмешалась в ситуацию на Украине, направляла туда свои вооружённые
формирования и поставляла оружие. У них есть доказательства.
Вы верите в это?
В.ПУТИН: Если у них есть доказательства, то пусть они их представят. Мы видели, весь мир видел, как госсекретарь Соединённых
Штатов демонстрировал в Совбезе ООН доказательства того, что
в Ираке есть оружие массового уничтожения, помахивая пробиркой с каким-то стиральным порошком. В конце концов, войска
Соединённых Штатов вошли в Ирак, повесили Саддама Хуссейна,
а потом выяснилось, что никаких средств массового уничтожения
в Ираке не было и нет. Вы знаете, говорить – это одно, а иметь
доказательства – это совершенно другое. Я вам ещё раз говорю:
никаких Вооружённых Сил Российской Федерации…
Вопрос: То есть американцы врут сейчас?
В.ПУТИН: Они врут. Никаких Вооружённых Сил, никаких
российских инструкторов даже на юго-востоке Украины нет.
Не было и нет.
Вопрос: Вы не хотите присоединить к себе Украину и вы
никогда не пытались дестабилизировать ситуацию там?
В.ПУТИН: Мы этим никогда не занимались и не занимаемся.
Украинским властям сегодняшним нужно наладить диалог со
своим собственным населением, и не с помощью оружия, танков,
самолётов и вертолётов, а с помощью переговорного процесса…

Президент России В.Путин обратился к ополчению Новороссии
(29 августа 2014г.)
Очевидно, что ополчение достигло серьёзных успехов в пресечении силовой операции Киева, представляющей смертельную
опасность для населения Донбасса и уже приведшей к огромным
жертвам среди мирных жителей.

Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”
(24 октября 2014г.)
В.ПУТИН: Началось с Майдана, сначала решили подавить там
Януковича силой, добились успеха, вызвали на поверхность вот
эту пену национализма, потом это всё трансформировалось в
какие-то батальоны националистические. Потом, когда людям
на юго-востоке Украины не понравилось, они начали пытаться
избирать свои органы власти и управления, их по ночам начали
арестовывать и увозить в тюрьму в Киев. Потом, когда люди это
1
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увидели, взялись за оружие, вместо того чтобы остановиться,
в конце концов начать мирный диалог – войска послали, танки,
самолёты... Сейчас нет таких слов, словосочетания “непропорциональное применение силы”. А ведь применяются кассетные
бомбы, применяется уже тактическое оружие…
Другое дело, что история формирования Украины в её сегодняшних границах – это довольно сложный процесс. А вы что,
разве об этом не знаете? Вы что, не знаете, что в 1922 году часть
земель, которую как раз вы и называете... в общем-то, всегда
исторически называли эти земли Новороссией. Почему? Потому
что это по существу был один регион с центром в Новороссийске,
поэтому назывался Новороссией. Это Харьков, Луганск, Донецк,
Николаев, Херсон, Одесская область. Эти земли были в 20-е годы,
в 21-22-м годах, при создании Советского Союза переданы от
России Украине. Формулировка простая была у коммунистов:
для того чтобы поднять процентное соотношение пролетариата
на Украине.

Интервью немецкому телеканалу ARD (17 ноября 2014г.)
Х.Зайпель: Вопрос, который сегодня возник, точнее, это
было заявление киевских властей о том, что Россия поддерживает сепаратистов вооружением и направляет туда своих
военнослужащих…
В.ПУТИН: …Откуда у них и бронетехника, и артиллерийские
системы? В современном мире люди, которые ведут борьбу и
которые считают эту борьбу справедливой для себя с их точки
зрения, всегда найдут вооружение…

Пресс-конференция В.Путина (18 декабря 2014г.)
Р.Цимбалюк: Первый вопрос относительно карательной
операции, которую вы устроили на востоке нашей страны, причем в основном против русскоязычного населения. Не секрет,
что там воюют российские военнослужащие и российские боевики, которые все это устраивают. Вопрос: сколько Вы туда
отправили российских военных? Сколько Вы отправили туда
техники? Сколько из них погибло на территории Украины? Вы
как Верховный Главнокомандующий что бы сказали семьям
погибших российских офицеров и солдат?
В.ПУТИН: …Все люди, которые по зову сердца исполняют
свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то
боевых действиях, в т.ч. и на Юго-востоке Украины, не являются
наемниками, потому что за это денег не получают.
В нашем общественном сознании то, что происходит на юговостоке Украины, действительно, карательная операция, но она
проводится сегодняшними киевскими властями, а не наоборот. Ведь это не ополченцы юго-востока направили свои боевые
подразделения к Киеву, а, напротив, киевские власти подогнали
вооруженные силы к юго-востоку, используют систему залпового огня, артиллерию и боевую авиацию.

Встреча со студентами Горного университета (26 января 2015г.)
В.ПУТИН: Вы затронули очень больную тему – тяжёлые, трагические события на Украине. По сути, там идёт гражданская война.
И на Украине, по-моему, многие уже это прекрасно понимают.
К сожалению, официальные киевские власти отказываются
идти по пути мирного урегулирования, не хотят решать политическими средствами…
Мы часто говорим: “Украинская армия, украинская армия”. На
самом деле кто там воюет? Действительно, частично официальные подразделения вооружённых сил, но в значительной степени
т.н. добровольческие националистические батальоны. По сути,
это даже не армия – это иностранный легион, в данном случае
иностранный натовский легион, который, конечно, не преследует национальных интересов Украины. Там совсем другие цели,
связаны они с достижением геополитических целей сдерживания России, что абсолютно не совпадает с национальными
интересами украинского народа.

Тут і далі, якщо не вказано інше, цитуються документи, розміщені на сайті Президента РФ, http://president.kremlin.ru. Виділення – ред.
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ɜ ɡɚɹɜɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȼɟɪɯɨɜ
ɧɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɚ ɈɈɇ ɡ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɊɄɨɥɜɿɥɥɚ ± ɦɢ
ɩɨɛɨɸɽɦɨɫɹ ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɚ ɰɢɮɪɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɿɫɬɨɬɧɨ
ɜɢɳɨɸ´47 ɈɈɇ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɞɨ ɱɢɫɥɚ
ɠɟɪɬɜ ɜɿɣɧɢ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɢɛɥɢɯ ɭ ɡɛɢɬɨɦɭ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɪɚɤɟɬɨɸɥɿɬɚɤɭɆɚɥɚɣɡɿɣɫɶɤɢɯɚɜɿɚɥɿɧɿɣ 
ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɧɟɤɫɿʀ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɞɿɣ ɧɚ
ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɤɭɩɨɜɚɧɨ  ɬɢɫ ɤɜ ɤɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɩɨɧɚɞ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ ɑɢɫɥɨ ɜɢɦɭɲɟɧɢɯ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɿɜ ɿ ɛɿɠɟɧɰɿɜ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢɈɈɇɩɟɪɟɜɢɳɢɥɨɦɥɧɨɫɿɛ48ɉɪɢɰɶɨɦɭ
ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɘɇȱɋȿɎ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɞɿʀ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɬɚɤ ɱɢ
ɿɧɚɤɲɟɬɨɪɤɧɭɥɢɫɹɦɥɧɞɿɬɟɣ49
ɇɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀȾɨɧɛɚɫɭɡɧɚɱɧɢɯɪɭɣɧɚɰɿɣɡɚɡɧɚɥɚɹɤ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɢ ɓɟ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɜɟɪɟɫɧɹ ɪ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ
ɛɭɥɨ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɨ  ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɡ ɧɢɯ  ɠɢɬɥɨ
ɜɢɯɛɭɞɢɧɤɿɜɨɛ¶ɽɤɬɿɜɨɫɜɿɬɢɨɛ¶ɽɤɬɿɜɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɨɛ¶ɽɤɬɢɫɢɫɬɟɦɢɟɧɟɪɝɨɜɨɞɨɣɬɟɩɥɨ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɤɭɥɶɬɭɪɢɿɫɩɨɪɬɭ±ɬɪɚɧ
ɫɩɨɪɬɭ ɿ ɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ50 Ɂɚ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪ ɩɚɞɿɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨ
ɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɤɥɚɥɨ 
ɜɅɭɝɚɧɫɶɤɿɣ±51
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɜɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɚɧɟɤɫɿʀ Ʉɪɢɦɭ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞ
ɧɿɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɫɤɥɚɥɢ ɩɨɧɚɞ  ɬɪɥɧ ɝɪɧ ɡɛɢɬɤɢ ɜɿɞ
ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɤɪɚʀɧɢ ± ɦɚɣɠɟ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ52
ɍ ɪ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɢɣɛɸɞɠɟɬɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɜɦɥɪɞɝɪɧɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȺɌɈ ɍɤɪɚʀɧɚ
ɜɬɪɚɱɚɽɛɥɢɡɶɤɨɦɥɧɝɪɧɳɨɞɟɧɧɨ
1.3. НЕВІЙСЬКОВІ СКЛАДОВІ РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɨɤɪɿɦ ɨɤɪɟɫɥɟ
ɧɢɯ ɜɢɳɟ ɚɧɟɤɫɿʀ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɧɚ ɋɯɨɞɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ  ɨɯɨɩɥɸɽ ɣ ɿɧɲɿ ɫɮɟɪɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ Ɂɨɤɪɟɦɚ
ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɽ ɩɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɪɨɧ
ɬɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟ ɩɪɨɬɢ
ɫɬɨɹɧɧɹɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚɚɝɪɟɫɿɹɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɜɿɣɧɚ
ɉɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɚɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿɹɉɨɫɭɬɿ
ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɍɤɪɚʀɧɚɊɎ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɚɛɨ ɡɚɨɱɧɨ ɚɛɨ ɜ ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɮɨɪ
ɦɚɬɚɯ ³ɠɟɧɟɜɫɶɤɢɣ´ ³ɧɨɪɦɚɧɞɫɶɤɢɣ´ ³ɦɿɧɫɶɤɢɣ´ 
ɍɧɟɦɨɠɥɢɜɥɟɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ
ɤɨɧɬɚɤɬɢ ± ɨɛɦɿɧ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɦɢ ɞɟɥɟɝɚɰɿɹɦɢ ɜ ɬɱ ɧɚ
ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɨɦɭ ɦɿɠɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨɦɭ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɨɦɭ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ  ɜɡɚɽɦɧɿ ɜɿɡɢɬɢ ɜɢɳɢɯ ɩɨɫɚ
ɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɍɧɟɦɨɠɥɢɜɥɟɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ± ɪɹɞ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɢɧɿɲɧɿ ɪɟɚɥɿʀ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɫɟɧɫ53

Ɂɚɝɚɥɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɿɚɥɨɝɭ ɦɨɠɧɚ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜɨɪɨɠɿ Ɍɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɹɜ ɧɚ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɛɦɿɧ ɧɨɬɚɦɢ ɦɿɠ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ ɞɜɨɯ ɞɟɪɠɚɜ ɽ
ɪɿɡɤɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸɇɟɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜɜɢɫɥɨɜ
ɥɸɜɚɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ
ɍɤɪɚʀɧɢȻɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɦɢɽɪɿɜɟɧɶɧɟɞɨɜɿɪɢɿɜɡɚɽɦ
ɧɢɯɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɶ
Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɞɜɨ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭ
ɰɿɣɧɢɯ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ Ɂɛɪɨɣɧɟ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ
Ɋɨɫɿʀɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿɸɍɤɪɚʀɧɢɮɚɤɬɢɱɧɨɡɪɭɣɧɭɜɚɥɨɛɚɡɨ
ɜɢɣ ³Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɞɪɭɠɛɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɩɚɪɬ
ɧɟɪɫɬɜɨ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ɊɎ´ ɜɿɞ ɪ ȱɞɟɬɶɫɹ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɨ ɫɬ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɫɬɨɪɨɧɢ
³ɩɨɜɚɠɚɸɬɶɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɨɞɧɚɨɞɧɨʀɿɩɿɞ
ɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɧɟɩɨɪɭɲɧɿɫɬɶɞɿɸɱɢɯɦɿɠɧɢɦɢɤɨɪɞɨɧɿɜ´
ɿɫɬɩɪɨ³ɧɟɜɬɪɭɱɚɧɧɹɭɜɧɭɬɪɿɲɧɿɫɩɪɚɜɢ´ ɉɨɫɭɬɿ
ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ³Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɹ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ´ ɥɢɩɟɧɶ ɪ 
Ⱦɟɪɠɞɭɦɚ ɊɎ ɞɟɧɨɧɫɭɜɚɥɚ ɍɝɨɞɭ ɩɪɨ ɛɚɡɭɜɚɧɧɹ
ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɮɥɨɬɭ ɊɎ ɜ Ʉɪɢɦɭ ɫɤɚɫɨɜɚɧɿ ɬɡɜ
³ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿ ɭɝɨɞɢ´ ɬɚ ɿɧ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ ɚɤɬɢ54 ȼɿɞɬɚɤ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɞɜɨɫɬɨ
ɪɨɧɧɿɯɜɿɞɧɨɫɢɧɹɤɚɧɚɪɚɯɨɜɭɽɩɨɧɚɞɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
Ⱦɨɪɟɱɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɳɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ
ȼɉɭɬɿɧɿȾɆɟɞɜɟɞɽɜɩɭɛɥɿɱɧɨɩɨɫɬɚɜɢɥɢɩɿɞɫɭɦɧɿɜɱɢɧɧɿɫɬɶɭɫɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɞɨɝɨɜɿɪɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɡɍɤɪɚʀɧɨɸɌɚɤɧɚɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɛɟɪɟɡɧɹ
ɪ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ ȼɉɭɬɿɧ ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɹɜɢɜ ³Ⱥ ɹɤɳɨ ɰɟ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɳɨ ɰɟ ɨɡɧɚ
ɱɚɽ"Ɇɟɧɿɬɨɞɿɜɚɠɤɨɧɟɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹɡɞɟɹɤɢɦɢɧɚɲɢɦɢ
ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɧɚ ɰɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɢɧɢ
ɤɚɽ ɿɧɲɚ ɞɟɪɠɚɜɚ Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɛɭɥɨ ɩɿɫɥɹ ɤɪɚɯɭ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɩɿɫɥɹ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ  ɪɨɤɭ ɜɢɧɢ
ɤɚɽɧɨɜɚɞɟɪɠɚɜɚȺɡɰɿɽɸɞɟɪɠɚɜɨɸɿɫɬɨɫɨɜɧɨɰɿɽʀ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɢ ɠɨɞɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɸɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɟ
ɩɿɞɩɢɫɭɜɚɥɢ´55
ɋɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ  ɬɪɚɜɧɹ ɪ ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪ
ɊɎ ȾɆɟɞɜɟɞɽɜ ɜ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɚɝɟɧɬɫɬɜɭ %ORRPEHUJ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɱɢ ɦɨɠɟ Ɇɨɫɤɜɚ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ
ɳɨ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɣ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɟ ɫɬɚɧɭɬɶ ɱɚɫɬɢ
ɧɨɸ Ɋɨɫɿʀ ɚ ɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɚɡɚɜ
“Ɇɢ ɧɿɱɨɝɨ ɧɿɤɨɦɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɬɨɦɭ
ɳɨɦɢɧɿɤɨɥɢɧɟɛɪɚɥɢɧɚɫɟɛɟɠɨɞɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ
ɧɚ ɰɸ ɬɟɦɭ ɚɥɟ ɦɢ ɜɢɯɨɞɢɦɨ ɡ ɬɨɝɨ ɳɨ ɧɚɣɝɨɥɨɜ
ɧɿɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ± ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɳɨɫɶ ɤɨɦɭɫɶ ɚ ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ
ɰɸɫɢɬɭɚɰɿɸ«´56
ȼɥɚɫɧɟ ɰɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ
ɨɫɿɛɦɨɠɧɚɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢɹɤɞɟɮɚɤɬɨɜɿɞɦɨɜɭɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
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ɬɪɚɧɡɢɬɭɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɝɚɡɭɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸɍɤɪɚʀɧɢɨɛɫɹɝɢ
ɣɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɢɡɧɢɡɢɥɢɫɹɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɧɚ

ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɿɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ± Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ
ɩɪɨ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɦ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɞɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɟɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ
Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɨɝɨ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ  ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ
ɤɪɚʀɧɢɩɿɞɩɢɫɚɧɬɢ Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ ± ɿ ɜ ɬɱ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ
Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ ± ³ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ʀɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ´ ɡɨɤɪɟɦɚ
³ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɡɚɝɪɨɡɢ ɫɢɥɨɸ ɱɢ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɪɨɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɱɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɧɟɡɚ
ɥɟɠɧɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢ´57
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ58 Ɍɪɢɜɚɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
Ɋɨɫɿɽɸ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛɦɟ
ɠɟɧɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɫɮɟɪ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ
ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɜɿɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿ
ɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ɍɚɤ
ɦɨɠɧɚ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɭ ɛɥɨɤɚɞɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɭ
ɊɎ ɜ ɫɟɪɩɧɿ ɪ ɧɢɡɤɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣ
ɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ  ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɦ¶ɹɫɧɢɯ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɢɯ ɨɜɨɱɟɜɢɯ ɩɪɨ
ɦɢɫɥɨɜɢɯɬɨɜɚɪɿɜɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɿɪɢɧɤɢɁɚɝɚɥɶɧɿɜɬɪɚɬɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɭ ɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɪɦɨɠɭɬɶɫɤɥɚɫɬɢɦɥɪɞɳɨɿɫɬɨɬɧɨɜɩɥɢɜɚɽ
ɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɧɟɝɚɬɢɜɧɭɞɢɧɚɦɿɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɢɛɿɪɤɨɜɿ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿ
ɡɭɸɱɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ± ɡɨɤɪɟɦɚ
ɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɟɤɫɩɨɪɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ ɫɮɟɪɿ ɜɢɪɨɛ
ɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɨɛɿɝɭ
ɬɚ ɜɚɥɸɬɧɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɬɨɳɨ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ
ɚɤɬɢɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ±
ɭ ɝɚɥɭɡɹɯ ɞɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɜɿɞɍɤɪɚʀɧɢɩɪɢɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹɞɿʀɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɪɨɤɨɨɩɟ
ɪɚɰɿɣɧɿɩɨɫɬɚɜɤɢ
ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ Ⱦɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɊɎ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɹɯ ɤɪɢ
ɬɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɚ ɰɟɣ ɱɚɫ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ʀɯ ɩɨɫɬɚ
ɱɚɧɧɹɽɨɞɧɢɦɡɨɫɧɨɜɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɜɟɞɟɧɧɹɜɿɣɧɢ
ɊɎ ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜɞɚɥɚɫɹ
ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɱɚɧɶ ɝɚɡɭ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɡ ɱɟɪɜɧɹ ɪ  ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ

ɑɟɪɟɡ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɞɿʀ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɭ ɪ
ɫɤɨɪɨɬɢɥɚ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɜɭɝɿɥɥɹ ɧɚ  ± ɞɨ  ɦɥɧɬ
ɳɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɡɚɩɚɫ
ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɢɣ ɫɟɡɨɧ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɧɟ ɫɥɿɞ ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ ɫɩɪɨɛɢ ɡ ɛɨɤɭ ɊɎ ɡɚɜɚɞɢɬɢ ɡɨɜ
ɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɦ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɭɝɿɥɥɹ
ɬɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Ɇɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɳɨ Ɋɨɫɿɹ
ɧɚɦɚɝɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ
ɜɭɝɥɟɜɢɞɨɛɭɜɧɢɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɬɚ ɡɚɛɥɨɤɭɜɚɬɢ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɚ
ɧɿɣ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɡ ɿɦɩɨɪɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ
ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜɌɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɿɝɪɭɩɢɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɪɭɣɧɭɸɬɶ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɧɚȾɨɧɛɚɫɿ±ɲɚɯɬɢɥɿɧɿʀ
ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ Ɍɚɤɨɠ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɚɫɬɨɪɨɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɜɫɿɧɚɹɜɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɡɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹɞɠɟɪɟɥɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀɩɨɫɬɚɜɨɤɩɚɥɢɜɚ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɟɜɟɪɫɭ ɝɚɡɭ ɡ
ȯɋ59ɈɬɠɟɫɥɿɞɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢɳɨɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɊɨɫɿʀ
ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɡɚ ɦɟɬɭ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭ ɛɥɨɤɚɞɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɨɫɭ ɬɚ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɿ
Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɚɝɪɟɫɿɹɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɜɿɣɧɚ60 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɟɤɫɩɚɧɫɿɸ ɿ ɝɭɦɚ
ɧɿɬɚɪɧɭ ɡɚɝɚɥɨɦ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ɋɨɫɿɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɩɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ Ⱥɥɟ ɨɫɨɛ
ɥɢɜɨ ɚɤɬɢɜɧɭ ɮɚɡɭ ɦɟɞɿɚɜɿɣɧɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɁɆȱ ɪɨɡɩɨ
ɱɚɥɢ ɜɨɫɟɧɢ ɪ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɡɝɚɞɚɧɨɝɨ ɜɢɳɟ
ȼɿɥɶɧɸɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɿɬɭ ɋɚɦɟ ɬɨɞɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ³Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɦɢɪ´ɹɤɭɞɨɬɨɝɨɱɚɫɭɚɤɬɢɜɧɨɩɪɨɩɚɝɭɜɚɥɢɪɨɫɿɣɫɶɤɿ
ɁɆȱ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚɫɹ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ³ɛɨɪɨɬɶɛɢ
ɡ ɮɚɲɢɡɦɨɦ´ ɹɤɢɣ ɧɚɱɟɛɬɨ ɫɬɪɿɦɤɨ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɨɲɢ
ɪɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɤɨɦɩɪɨɦɟɬɚɰɿʀ ³ɡɚɯɿɞɧɢɯ
ɩɫɟɜɞɨɰɿɧɧɨɫɬɟɣ´ ɿ ɧɚɦɿɪɿɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ Ʉɢɽɜɚ ɩɿɞ
ɩɢɫɚɬɢ ɍɝɨɞɭ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɡ ȯɋ Ȼɪɭɬɚɥɶɧɿ ɜɢɩɚɞɢ
ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɳɨ ɧɚɩɪɢ
ɤɿɧɰɿ ɪ ɧɚɜɿɬɶ ɬɨɞɿɲɧɿɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ȼəɧɭɤɨɜɢɱ
ɡɦɭɲɟɧɢɣ ɛɭɜ ɧɟɫɯɜɚɥɶɧɨ ɜɿɞɝɭɤɧɭɬɢɫɹ ɩɪɨ ɩɨɡɢɰɿɸ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɨɮɿɰɿɣɧɢɯɁɆȱɫɬɨɫɨɜɧɨɍɤɪɚʀɧɢ61
ɉɿɫɥɹ ɩɨɞɿɣ ɧɚ Ɇɚɣɞɚɧɿ ɫɿɱɧɹɥɸɬɨɝɨ ɪ ɪɨɡ
ɝɨɪɧɭɥɚɫɹ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚ ɚɧɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɣɧɚ ɟɤɫɩɚɧɫɿɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬ
ɫɶɤɨʀ ɦɚɲɢɧɢ ɬɚ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɁɆȱ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɧɨɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ ³ɚɧɬɢ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣɡɛɪɨɣɧɢɣɡɚɤɨɥɨɬ´³ɤɢʀɜɫɶɤɚɯɭɧɬɚ´ 
ɿɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ
ȼ ɚɧɟɤɫɨɜɚɧɨɦɭ Ʉɪɢɦɭ ɧɟɝɚɣɧɨ ɛɭɥɚ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨ
ɜɚɧɚ ɩɨɬɭɠɧɚ ɤɚɦɩɚɧɿɹ ɩɿɞ ɝɚɫɥɚɦɢ ³ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɄɪɢɦɭɞɥɹɊɨɫɿʀ´±³Ʉɪɢɦ±ɧɚɲȯɪɭɫɚɥɢɦ´
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɱɟɪɜɧɹ ɪ ɩɨɱɚɥɨ ɞɿɹɬɢ ɤɪɢɦɫɶɤɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɜɥɢɩɧɿɊɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɊɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɜɿɣɫɶɤɨɜɨ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɐɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ
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ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɭ Ʉɪɢɦɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɬɪɚɤ
ɬɭɜɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ Ʉɪɢɦɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ ɿɫɬɨɪɿɹ ±
ɨɞɧɚ ɡ ɨɫɧɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱ
ɧɨɫɬɿ ȼ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ ɛɭɜ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɡ
ɿɫɬɨɪɿʀ Ʉɪɢɦɭ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ
ɲɤɿɥ ɜɢɞɚɧɚ ɫɬɚɪɚɧɧɹɦɢ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɫɿɽɸ ɩɨɬɭɝɨɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɚɩɿɞ
ɬɪɢɦɤɚ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨ
ɪɿɹɯ ɩɪɢɩɢɧɹɥɨɫɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ
ɡɚɛɨɪɨɧɹɥɨɫɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ
ɁɆȱ ± ɨɬɠɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɨɡɛɚɜɥɹɥɚɫɹ ɠɨɞɧɢɯ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɧɟɫɬɢ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɬɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨ ɩɟɪɟɛɿɝ ȺɌɈ ɞɨ ɠɢɬɟɥɿɜ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
ɐɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɟɤɫɩɚɧɫɿɹ ɦɚɥɚ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɣ
ɪɭɣɧɿɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɨɬɭɠɧɭ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɁɆȱ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɿ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɪ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɭ ɬɪɚɧɫɥɸɜɚɥɨɫɹ  ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɧɚ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɪɭɤɭɜɚɥɨɫɹ
 ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ Ʌɢɲɟ ɭ
ɜɟɪɟɫɧɿ ɛɭɥɨ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɜ¶ʀɡɞ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ  ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɁɆȱ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ
ɟɮɿɪɧɢɯɿɤɚɛɟɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜɊɎɡɚɛɨ
ɪɨɧɟɧɨ ɩɨɤɚɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ
ɜɢɥɭɱɟɧɨ ɡ ɟɮɿɪɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɪɹɞ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɫɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɹɤɢɯ ɝɟɪɨʀɡɭɸɬɶɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ
ɫɢɥɨɜɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
Ɍɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɊɎ ɜɟɞɟ ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɫɨɜɚɧɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɜɿɣɧɭ ɜɢɡɧɚɥɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɨɦɚ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ )UHHGRP +RXVH ȼ ʀʀ ɳɨɪɿɱɧɨɦɭ
ɡɜɿɬɿ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɁɆȱ ɫɬɢɤɧɭɥɢɫɹ ɡ «
ɦɚɫɨɜɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɿɣɧɚɦɢ« ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɩɚ
ɝɚɧɞɭ ɬɚ ɞɟɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɛɨɤɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɁɆȱ´62
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɛɪɭɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɨ
ɹɤɢɯ ɜɞɚɜɚɥɢɫɹ ɦɟɞɿɚ Ɋɨɫɿʀ ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɬɡɜ ³ɮɟɣɤɿɜ´63 ɬɨɛɬɨ ɫɮɚɥɶɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɜɟɪɬɨ
ɛɪɟɯɥɢɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ  ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɡɧɢɡɢɥɢ ɪɿɜɟɧɶ
ɞɨɜɿɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɁɆȱ
ɉɨɤɚɡɨɜɨ ɳɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɠɢɬɟɥɿɜ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɹɤɿ
ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ ± ɉɿɜɞɧɹ
ɿɋɯɨɞɭɚɬɚɤɨɠȾɨɧɛɚɫɭɌɚɤɹɤɳɨɭɝɪɭɞɧɿɪ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɁɆȱ ɬɿɽɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɞɨɜɿɪɹɥɢ 
ɠɢɬɟɥɿɜɉɿɜɞɧɹɚɡɨɜɫɿɦɧɟɞɨɜɿɪɹɥɢ±ɬɨɭɝɪɭɞɧɿ
ɪ ɰɿ ɰɢɮɪɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɠɟ  ɿ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɇɚ ɋɯɨɞɿ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɡɚ ɪɿɤ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɡ  ɞɨ 
ɚ ɩɨɜɧɨʀ ɧɟɞɨɜɿɪɢ ± ɡɪɿɫ ɦɚɣɠɟ ɜɱɟɬɜɟɪɨ ɡ 
ɞɨɠɢɬɟɥɿɜ
ɇɚȾɨɧɛɚɫɿɬɿɽɸɱɢɿɧɲɨɸɦɿɪɨɸɭɪɞɨɜɿɪɹɥɢ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɁɆȱ  ɠɢɬɟɥɿɜ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɞɨɜɿɪɹɥɢ ±
 ɍ ɝɪɭɞɧɿ ɪ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɦɿɪɭ ɞɨɜɿɪɢ ɡɚɫɜɿɞ
ɱɢɥɢ ɦɟɧɲɟ ɠɢɬɟɥɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ±  ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɱɢɫɥɨ
ɬɢɯ ɯɬɨ ɡɨɜɫɿɦ ʀɦ ɧɟ ɞɨɜɿɪɹɽ ɡɪɨɫɥɨ ɡ  ɞɨ 
ɞɿɚɝɪɚɦɚ³əɤɨɸɦɿɪɨɸȼɢɞɨɜɿɪɹɽɬɟ«"´ɫ 

Ɉɞɧɚɤɩɨɩɪɢɡɧɢɠɟɧɧɹɧɚɪɚɡɿɞɨɜɿɪɢɞɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɁɆȱ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɚ ɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɜɿɣɧɚ
ɦɚɽ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ± ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɿ
ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɨɛɨɯ ɤɪɚʀɧ64 Ɍɚɤ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɚɝɪɟɫɿɹ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɫɬɿɣɤɟ ɪɿɡɤɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɨɫɨɛɿ ʀʀ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ ɜɜɚɠɚ
ɸɬɶɧɢɧɿɲɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɿɊɨɫɿɽɸ³ɜɨɪɨ
ɠɢɦɢ´ ɜɪɿɡɤɚ³Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɚɞɭɦɤɚ´65 
Громадська думка
Згідно з результатами соціологічного дослідження
Центру Разумкова (жовтень 2014р.), 57% українських громадян вважають нинішні відносини між Україною і РФ
ворожими. 58% – переконані в тому, що політика Росії
щодо України є “явно недружньою”. 83% опитаних вважають, що за останній рік відносини між народами України і
Росії погіршилися. Помітним є негативне ставлення до
керівництва РФ – 72% респондентів негативно ставляться
до Президента РФ, 69% – до Уряду Росії і Державної Думи

Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɭ
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɪɨɫɿɹɧɨɛɪɚɡɍɤɪɚʀɧɢɹɤɜɨɪɨɝɚɌɚɤɥɢɲɟ
ɡɚɩɟɪɿɨɞɥɸɬɨɝɨɬɪɚɜɧɹɪɱɢɫɥɨɝɪɨɦɚɞɹɧɊɨɫɿʀ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɨɪɨɬɢɥɨɫɹ
ɡ  ɞɨ  ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ±
ɡɪɨɫɥɨ ɡ  ɞɨ  Ɇɚɣɠɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ±
 ɝɪɨɦɚɞɹɧ Ɋɨɫɿʀ ɝɨɬɨɜɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ʀʀ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ
ɭɜɿɣɫɶɤɨɜɨɦɭɤɨɧɮɥɿɤɬɿɡɍɤɪɚʀɧɨɸ66
Ɇɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɰɿ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ
ɦɚɸɬɶɝɥɢɛɢɧɧɢɣɿɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɹɤɳɨɧɟɧɟɡɜɨɪɨɬɧɢɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ ȼɨɧɢ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ³ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿɣɧɢɣ ɜɨɞɨɞɿɥ´ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ
³ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ´ ɋɚɦɟ ɰɟ ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɟ
ɡɚ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɬɪɢɜɚ
ɥɢɣ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
ВИСНОВКИ
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚ ɊɎ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɞɟɮɚɤɬɨ
ɭ ɫɬɚɧɿ ɜɿɣɧɢ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɨʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɚɧɟɤɫɿɽɸ
Ʉɪɢɦɭ ɭɱɚɫɬɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ
ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɋɯɨɞɿ Ȼɥɨɤɨɜɚɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɨ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡɪɨɫɬɚɽ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿɹ ɜ
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɬɪɨ ɤɨɧɮɥɿɤ
ɬɧɢɦɢ ɽ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ
ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚ ɚɧɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɟɤɫɩɚɧɫɿɹɡɛɨɤɭɊɎ
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɜɞɚɧɨ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɯɥɸɞɫɶɤɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɬɪɚɬ
Ʉɪɢɬɢɱɧɢɦ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɽ ɬɨɣ
ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɨɛɨɯ ɤɪɚʀɧ ɧɚɪɨɫɬɚɸɱɟ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɦɿɠ ɭɤɪɚʀɧ
ɰɹɦɢ ɬɚ ɪɨɫɿɹɧɚɦɢ ɹɤɟ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟ
ɡɦɿɫɬɿɯɚɪɚɤɬɟɪɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɈɫɬɚɧɧɿɡɚɱɚɫɨɦɩɨɞɿʀɩɿɞɬɪɢɦɤɚɊɨɫɿɽɸɫɬɪɿɦ
ɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ³ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ´ ɫɟɩɚ
ɪɚɬɢɫɬɫɶɤɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ± ɬɡɜ ȾɇɊ ɿ ɅɇɊ ɫɜɿɞɱɚɬɶ
ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɚɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɟɫɤɚɥɚɰɿʀ
ɚɛɨ ³ɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ´ ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɢɧɿɲɧɹ
ɮɚɡɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ Ɋɨɫɿɽɸ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ
ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ
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Freedom House признает, что Россия ведет против Украины массированную информационную войну. – УНИАН, 6 декабря 2014г., http://www.unian.ua.
З англ. Fake — підробка. Термін широко використовується в журналістському середовищі.
64
Це визнає і російське керівництво – що, проте, жодним чином не спонукає його до припинення агресії, оскільки вину за відчуження народів
він покладає на українську сторону. Отже, 14 жовтня 2014р. на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини В.Путін,
характеризуючи події в Україні, заявив: “… Найголовніша трагедія – це відчуження українського та російського народів. Це найбільша трагедія”. Див.:
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. – Сайт Президента РФ, http://president.kremlin.ru/transcripts/46786.
65 Докладно див. матеріал “Проблеми та перспективи українсько-російських відносин очима громадян”, вміщений в цьому журналі.
66
За результатами спільного соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології і Левада-Центром (Москва)
в Україні та РФ. Див.: Ворожість між українцями і росіянами за останні три місяці дуже зросла. – Дзеркало тижня. Україна, 17 червня 2014р., http://zn.ua.
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РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ: СТАН, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДІЙ

Якою мірою Ви довіряєте...?*
% опитаних

Довіряю

Довіряю

Переважно Переважно Не довіряю
довіряю не довіряю

12,8%

13,0%

23,5%
56,3%

6,6%

3,4%

Важко
відповісти

1,2%

26,1%

Переважно Переважно Не довіряю
довіряю не довіряю

9,0%

7,2%

11,9%
15,3%

7,0%

5,1%

24,8%

Грудень 2014р.

23,9%

Грудень 2013р.

Грудень 2014р.

49,1%
46,7%

Грудень 2013р.

34,0%

ЗМІ Росії

23,2%

ЗМІ України

Важко
відповісти

РЕГІОНИ**
Довіряю

ЗАХІД

Довіряю
63,8%
69,5%

Переважно
довіряю
Переважно
не довіряю

ЗАХІД

13,0%
11,2%

Не довіряю

Важко відповісти

7,4%
7,4%

Важко відповісти

10,1%
6,1%

Важко відповісти

55,6%
52,2%

ЦЕНТР

14,4%
21,4%

8,0%
10,1%

33,3%
27,5%

49,2%

ПІВДЕНЬ

Важко відповісти

6,6%
6,0%

Довіряю

5,4%
5,9%

69,1%

15,5%
10,0%

44,1%
28,0%

17,8%

Не довіряю

41,2%

35,6%

6,9%
13,9%
3,7%

37,3%
30,5%
29,1%
9,7%

СХІД

42,2%

Довіряю 2,2%
Переважно
довіряю
7,0%
Переважно
не довіряю
Не довіряю

27,2%

5,4%
7,3%

Важко відповісти

4,7%

Довіряю 1,3%
Переважно
довіряю

Довіряю
31,4%
32,5%
40,1%
27,8%

Переважно
не довіряю

Важко відповісти

33,8%

25,3%

Довіряю 0,9%
Переважно
довіряю
8,3%

Важко відповісти

Переважно
довіряю

Не довіряю

16,6%

Переважно
не довіряю

41,2%

15,4%
17,6%

Переважно
не довіряю

ДОНБАС

21,4%

3,3%

Переважно
не довіряю

Важко відповісти

71,7%

13,5%
3,8%

Довіряю 0,4%
Переважно
довіряю 3,8%

Важко відповісти

Довіряю 1,9%
Переважно
довіряю

Не довіряю

40,7%

Не довіряю

1,3%

СХІД

32,8%
22,6%

Переважно
не довіряю

11,9%
10,2%

Не довіряю

11,7%
1,9%

4,0%

Переважно
довіряю

Не довіряю

1,3%
0,0%

Переважно
не довіряю

6,1%
4,8%

Переважно
не довіряю

ПІВДЕНЬ

Переважно
довіряю

Не довіряю

Довіряю

ЦЕНТР

9,7%
7,1%

18,7%
25,2%
5,0%
13,2%

ДОНБАС

Переважно
довіряю

28,5%

13,3%

Важко відповісти

50,0%

10,4%
20,0%
4,7%
3,8%
17,0%

34,8%

31,4%
29,0%

Переважно
не довіряю
Не довіряю

44,1%

20,8%

15,7%

29,3%

13,4%
20,8%

* Дослідження проведені соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” 20-24 грудня 2013р. в усіх регіонах України та
19-24 грудня 2014р. в усіх регіонах України, за винятком Криму. Опитано 2 010 та 2 008 респондентів віком від 18 років, відповідно. Теоретична похибка кожної вибірки – 2,3%.
** Використовується наступний розподіл територій за регіонами: Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області;
Центр: Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області; Південь: (АР Крим – у 2013р.), Миколаївська,
Одеська, Херсонська області; Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області; Донбас: Донецька та Луганська області.
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ЗАОЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

2. МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО
КОНФЛІКТУ
осійська агресія проти України кардинально змінила ситуацію в Європі і світі, стала викликом
Р
світовій безпеці, на який наразі адекватної відповіді не знайдено. Порушена ефективність
міжнародних механізмів запобігання розповсюдженню ядерної зброї (Будапештський мемо-

рандум), втрачена взаємна довіра та виникла гостра політико-дипломатична конфронтація між
Заходом і Росією.
Дії Російської Федерації не лише загрожують виникненням на європейському континенті
чергового “замороженого” конфлікту, але й створюють прецедент застосування сили у вирішенні
спорів між державами – вкрай небезпечний тим, що такий приклад подала держава - постійний
член Ради Безпеки ООН, член світового “ядерного клубу”, гарант безпеки, територіальної цілісності та суверенітету держав, які добровільно відмовилися від володіння ядерною зброєю.
Світове співтовариство не визнало анексію Криму, засудило дії російської сторони на Донбасі,
засвідчило практичними кроками свою солідарність з Україною. Зовнішня підтримка є вирішально
важливою для України, яка, перебуваючи в різних “вагових категоріях” з Росією, має обмежені
внутрішні ресурси для протистояння російській агресії.
2.1. МІЖНАРОДНА СОЛІДАРНІСТЬ
З УКРАЇНОЮ У ПРОТИСТОЯННІ
РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ
ȼɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮ
ɥɿɤɬɭ ɫɜɿɬɨɜɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜ
ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɜɿɬɭ ɛɭɥɢ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿ ɡ
ɍɤɪɚʀɧɨɸɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢɚɤɬɢɜɧɭɩɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɭ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɧɟɡɚɥɟɠ
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɧɚɞɚɸɱɢ ʀɣ ɜɚɝɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɬɚɜɨɞɧɨɱɚɫ±
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɱɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɫɬɪɢɦɭɸɱɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɚɧɤɰɿʀɩɪɨɬɢɞɟɪɠɚɜɢɚɝɪɟɫɨɪɚ
ɉɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɋɜɿɬɨɜɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɡɚɫɭɞɢɥɚ ɚɧɟɤɫɿɸ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ
ɩɨɞɚɥɶɲɭɪɨɫɿɣɫɶɤɭɚɝɪɟɫɿɸɩɪɨɬɢɍɤɪɚʀɧɢɌɚɤɭɠɟ
 ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ Ƚɟɧɚɫɚɦɛɥɟɹ ɈɈɇ ɫɯɜɚɥɢɥɚ ɪɟɡɨ
ɥɸɰɿɸ ɜ ɹɤɿɣ ɜɢɫɥɨɜɢɥɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ³ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɽɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ʀʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ ɜɢɡɧɚɧɢɯ
ɤɨɪɞɨɧɿɜ´1 Ɋɟɡɨɥɸɰɿɸ ɈɈɇ ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ  ɞɟɪɠɚɜ
ɫɜɿɬɭ  ± ɭɬɪɢɦɚɥɢɫɹ ɉɪɨɬɢ Ɋɟɡɨɥɸɰɿʀ ɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ
 ɞɟɪɠɚɜ Ɋɨɫɿɹ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ Ȼɨɥɿɜɿɹ ȼɟɧɟɫɭɟɥɚ ȼɿɪ
ɦɟɧɿɹ Ɂɿɦɛɚɛɜɟ Ʉɭɛɚ ɇɿɤɚɪɚɝɭɚ ɉɿɜɧɿɱɧɚ Ʉɨɪɟɹ
ɋɢɪɿɹɋɭɞɚɧ
Ɍɚɤɨɠ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɬɭɩɢɥɚ ³ȼɟɥɢɤɚ
ɫɿɦɤɚ´2Ɂɨɤɪɟɦɚɜɡɚɹɜɿɜɿɞɛɟɪɟɡɧɹɪɤɪɚʀɧɢ
G-7ɡɚɤɥɢɤɚɥɢɊɎ³ɩɪɢɩɢɧɢɬɢɜɫɿɡɭɫɢɥɥɹɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ

ɧɚɡɦɿɧɭɫɬɚɬɭɫɭɄɪɢɦɭɳɨɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɬɚ ɩɨɪɭɲɭɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɚɜɨ´3 Ɂɝɨ
ɞɨɦɧɚȻɪɸɫɫɟɥɶɫɶɤɨɦɭɫɚɦɿɬɿ ɱɟɪɜɧɹɪ ɝɥɚɜɢ
ɞɟɪɠɚɜ G-7 ɡɚɫɭɞɢɥɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ Ɋɨɫɿɽɸ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ
ɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɍ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɡɚɹɜɿ
ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ³ɇɟɡɚɤɨɧɧɚ ɚɧɟɤɫɿɹ Ɋɨɫɿɽɸ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ
ɞɿʀ ɡ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɧɟɩɪɢɣ
ɧɹɬɧɢɦɢɣɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɡɭɩɢɧɟɧɿ´4
Ɋɟɡɨɥɸɰɿʀ ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɫɭɞɠɭɽɬɶɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɚɝɪɟ
ɫɿɹ ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɯɜɚɥɢɥɢ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɚ ɚɫɚɦɛ
ɥɟɹɈȻɋȯ ɤɜɿɬɧɹɪ 5ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɚɚɫɚɦɛɥɟɹ
ɇȺɌɈ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪ 6
Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɤɟɪɿɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ȯɋ±ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɊɚɞɚȯɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ
ɄɨɦɿɫɿɹɁɨɤɪɟɦɚȯɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭɯɜɚɥɢɜɧɢɡɤɭɪɟɡɨ
ɥɸɰɿɣɡɜɢɦɨɝɚɦɢɡɭɩɢɧɢɬɢɪɨɫɿɣɫɶɤɭɚɝɪɟɫɿɸɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɢɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɩɪɨɜɚ
ɞɢɬɢ ɠɨɪɫɬɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɩɪɨɬɢ ɊɎ Ƚɥɚɜɢ ɞɟɪɠɚɜɭɪɹɞɿɜ
ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶ
ɧɨɬɢ ɿɡ ɡɚɹɜɚɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ
Ɍɚɤ  ɜɟɪɟɫɧɹ ɪ ɥɿɞɟɪɢ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɭɯɜɚɥɢɥɢ
³ȼɢɫɧɨɜɤɢȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɊɚɞɢɳɨɞɨɫɢɬɭɚɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿ´
ɞɟɪɿɲɭɱɟɡɚɫɭɞɠɭɽɬɶɫɹ ³ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɚ ɚɧɟɤɫɿɹ Ʉɪɢɦɭ«
ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɛɿɣɰɿɜ ɬɚ ɡɛɪɨʀ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɊɎ ɭ ɋɯɿɞɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɝɪɟɫɿɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ ɧɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿɸ´7
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ȱɡ ɡɚɹɜɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɬɭɩɢɥɢ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ± ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ Ɋɚɞɢ ɏȼɚɧ Ɋɨɦɩɟɣ Ƚɨɥɨɜɚ ȯɜɪɨɤɨɦɿɫɿʀ
ɀɆȻɚɪɪɨɡɭ Ƚɟɧɫɟɤ Ɋɚɞɢ ȯɜɪɨɩɢ Ɍəɝɥɚɧɞ Ƚɟɧɫɟɤ
ɇȺɌɈ Ƀɋɬɨɥɬɟɧɛɟɪɝ ɥɿɞɟɪɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ
ɞɟɪɠɚɜ±ɋɒȺɄɚɧɚɞɢəɩɨɧɿʀȺɜɫɬɪɚɥɿʀɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧ
ɫɜɿɬɭ
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪɨɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞ
ɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɥɢ
ɋɒȺɍɩɪɨɞɨɜɠɪɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣɄɨɧɝɪɟɫɭɯɜɚ
ɥɢɜ ɪɹɞ ɪɟɡɨɥɸɰɿɣ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɩɨɞɿɹɯ
ɥɸɬɨɝɨɜɟɪɟɫɧɹ ɪ8 ɍ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ ɞɨ Ʉɨɧɝɪɟɫɭ
ɜɧɟɫɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɨɽɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɋɒȺ ȻɈɛɚɦɚ ȼɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ
ȾȻɚɣɞɟɧ ɝɨɥɨɜɚ Ⱦɟɪɠɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ȾɄɟɪɪɿ ɍɩɨɜ
ɧɨɜɚɠɟɧɢɣ Ⱦɟɪɠɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɋɯɿɞɧɨʀ ɿ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ȼɇɭɥɚɧɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ Ʉɢɽɜɚ
ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɲɢɪɨɤɭ ɤɚɦɩɚɧɿɸ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿ
ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜɟɥɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɩɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɥɢɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɩɚɪɬɧɟɪɿɜ
ɞɨɛɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɢɯɞɿɣɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɡɞɿɣ
ɫɧɸɜɚɥɢ ɩɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɬɨɳɨ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɫɚɦɿɬɿ * ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪ ɥɿɞɟɪɢɋɒȺəɩɨɧɿʀɬɚȺɜɫɬɪɚ
ɥɿʀ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɭɫɢɥɥɹ ɭ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ
ȻɈɛɚɦɚ ɡɚɹɜɢɜ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɬɢɫɤ
ɧɚɊɎ±ɡɚɣɨɝɨɫɥɨɜɚɦɢ³ɥɸɞɢɦɚɸɬɶɩɨɛɚɱɢɬɢɳɨ
ɦɢɡɦɨɝɥɢɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢȯɜɪɨɩɭɜɩɢɬɚɧɧɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɫɚɧɤɰɿɣɿɩɨɤɚɪɚɧɧɹɊɨɫɿʀɡɚʀʀɩɨɜɟɞɿɧɤɭ´9
ɌɚɤɿɩɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɞɿʀɁɚɯɨɞɭɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɨɜɤɨɥɚ ɊɎ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚ ɤɪɟɦɥɿɜɫɶɤɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɋɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɤɪɚʀɧ
Ɂɚɯɨɞɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɛɟɡɭɦɨɜɧɨɦɚɽɜɚɝɨɦɢɣɫɬɪɢɦɭɸɱɢɣɟɮɟɤɬȼɢɪɚɡɧɢɦɿɞɨɫɢɬɶɪɟɡɨɧɚɧɫ
ɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɝɨ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɊɎ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɪɨɯɨɥɨɞɧɢɣ
ɩɪɢɣɨɦ ȼɉɭɬɿɧɚ ɧɚ ɡɝɚɞɚɧɨɦɭ ɜɢɳɟ ɫɚɦɿɬɿ * ɜ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ
ȼɨɞɧɨɱɚɫɧɚɪɚɡɿɧɟɦɨɠɧɚɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɩɨɜɧɭɿɡɨ
ɥɹɰɿɸɊɨɫɿʀɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɚɪɟɧɿɡɨɝɥɹɞɭɧɚɩɨɡɢɰɿʀ
ɤɪɚʀɧɫɨɸɡɧɢɤɿɜɊɨɫɿʀɩɨɋɇȾɿȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨɦɭɫɨɸɡɭ
ɞɟɪɠɚɜɝɪɭɩɢȻɊȱɄɋ
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɩɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ Ɂɚɯɨɞɭ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɢ ɛɚɝɚɬɨ
ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿɡ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ əɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɨɫɹ
ɜɢɳɟɜɿɞɛɭɥɚɫɹɫɟɪɿɹɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜɿɡɭɫɬɪɿɱɟɣɜɪɿɡɧɢɯ
ɮɨɪɦɚɬɚɯ ± ɜ ɀɟɧɟɜɿ ɍɤɪɚʀɧɚȯɋɋɒȺɊɨɫɿɹ 
ɇɨɪɦɚɧɞɿʀ ɍɤɪɚʀɧɚɇɿɦɟɱɱɢɧɚɎɪɚɧɰɿɹɊɨɫɿɹ  Ɇɿɧɫɶɤɭ
ɍɤɪɚʀɧɚɈȻɋȯɊɨɫɿɹ  ɇɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɡɧɚɣɬɢ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɲɥɹɯɢ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡɚɜɟɪɲɭ
ɸɬɶɫɹɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨɨɞɧɚɤɫɜɿɬɨɜɿɚɤɬɨɪɢɩɪɨɞɨɜɠɭ
ɸɬɶɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɞɨɤɥɚɞɚɬɢɡɭɫɢɥɶɭɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿ

ɋɚɧɤɰɿʀɁɚɯɨɞɭɩɪɨɬɢɊɨɫɿʀȼɚɝɨɦɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ
ɧɚ ɜɢɤɥɢɤ ɡ ɛɨɤɭ ɊɎ ɽ ɫɚɧɤɰɿʀ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɩɪɨɬɢ
ɧɟʀ ɤɪɚʀɧɚɦɢɁɚɯɨɞɭɬɚɨɤɪɟɦɢɦɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɨɪɝɚ
ɧɿɡɚɰɿɹɦɢȺɫɚɦɟ
 ɨɛɦɟɠɟɧɚɡɭɩɢɧɟɧɚ ɭɱɚɫɬɶ Ɋɨɫɿʀ ɜ ɞɟɹɤɢɯ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɉȺɊȯ ɩɨɡɛɚɜɢɥɚ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɞɟɥɟɝɚɰɿɸ ɩɪɚɜɚ ɝɨɥɨɫɭ ɬɚ ɜɢɜɟɥɚ
ɪɨɫɿɹɧ ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ ɜɫɿɯ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ɋɨɫɿɹ
ɜɢɤɥɸɱɟɧɚ ɡ ³ȼɟɥɢɤɨʀ ɜɿɫɿɦɤɢ´ ɡɚɛɥɨɤɨɜɚɧɨ
ɩɪɨɰɟɫɜɫɬɭɩɭɊɎɞɨɫɤɥɚɞɭɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɇɿɠɧɚ
ɪɨɞɧɨɝɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨɚɝɟɧɬɫɬɜɚɬɚɿɧ
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿɚɞɪɟɫɧɿɫɚɧɤɰɿʀɡɛɨɤɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯ
ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ɋɒȺ əɩɨɧɿɹ Ʉɚɧɚɞɚ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ ɩɪɨɬɢɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɞɟɪɠɚɜɧɢɯɱɢɧɨɜ
ɧɢɤɿɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɿɜ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɿɜ
ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɧɚ ɜ¶ʀɡɞ ɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɭ
ɛɚɧɤɚɯɰɢɯɤɪɚʀɧ 
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɟɥɢɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ
ɛɚɧɤɿɜ ɿ ɛɿɡɧɟɫɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɚɧɤɰɿʀ ȯɋ
ɞɿɸɬɶ ɩɪɨɬɢ  ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɿ ɛɚɧɤɿɜ
ɫɚɧɤɰɿʀ ɋɒȺ ± ɩɪɨɬɢ  Ʉɚɧɚɞɢ ± 
ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ±Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ± 10
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɪɹɞ ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ
Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɫɩɿɜ
ɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ
ɫɮɟɪɿ ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧ
ɫɶɤɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ([[RQ0RELO ɡɭɩɢɧɢɥɚ ɞɟɜ¶ɹɬɶ ɡ
 ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ Ɋɨɫɿʀ ȯɋ ɡɚɛɥɨɤɭɜɚɜ ɮɿɧɚɧɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɚɥɢɜɧɨ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣɌɚɤɨɠɪɹɞɤɪɚʀɧɁɚɯɨɞɭ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɭɩɢɧɢɥɢ ɫɩɿɜ
ɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɡ ɊɎ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ ɤɨɫɦɿɱɧɿɣ ɜɿɣ
ɫɶɤɨɜɿɣɫɮɟɪɚɯɇȺɌɈɡɝɨɪɧɭɜɭɫɿɫɩɿɥɶɧɿɩɪɨ
ɝɪɚɦɢɡɊɎ ɞɨɞɚɬɨɤ³ɋɚɧɤɰɿʀɤɪɚʀɧɁɚɯɨɞɭ«´
ɫ 
ɋɚɧɤɰɿʀ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɜɿɞɱɭɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɊɎ
ɁɚɨɰɿɧɤɚɦɢɦɿɧɿɫɬɪɚɮɿɧɚɧɫɿɜɊɎȺɋɿɥɭɚɧɨɜɚɱɟɪɟɡ
ɡɚɯɿɞɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ Ɋɨɫɿɹ ɭ ɪ ɜɬɪɚɬɢɥɚ  ɦɥɪɞ
ɚ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɩɚɞɿɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɧɚɮɬɭ
ɜɬɪɚɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɦɥɪɞ ȼɨɞɧɨɱɚɫ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɨɜɤɨɥɚ
ɊɎ ɱɢɫɬɢɣ ɜɿɞɩɥɢɜ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ
ɐɟɧɬɪɨɛɚɧɤɭɊɎɫɤɥɚɜɦɥɪɞ11
ɉɨɝɿɪɲɭɽɬɶɫɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ Ɍɚɤ  ɫɿɱɧɹ
ɪ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ 6WDQGDUG 3RRU¶V ɡɧɢ
ɡɢɥɨɤɪɟɞɢɬɧɢɣɪɟɣɬɢɧɝɊɨɫɿʀɞɨɪɿɜɧɹ³ȼȼ´ɡɧɟɝɚ
ɬɢɜɧɢɦɩɪɨɝɧɨɡɨɦɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɩɨɧɢɠɟɧɧɹȺɧɚɥɿɬɢɤɢ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ ɬɚɤɨɠ ɳɨ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨ
ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɽ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɟɤɨ
ɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɨɫɥɚɛɢɥɢɫɹɊɚɧɿɲɟɤɪɟɞɢɬɧɢɣ
ɪɟɣɬɢɧɝɊɎɡɧɢɡɢɥɨɬɚɤɨɠɚɝɟɧɬɫɬɜɨ)LWFK12
Ɂ ɰɢɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɣ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɹɤɚ ɫɬɪɿɦɤɨ ɜɬɪɚɱɚɽ ɞɨɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɧɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɭ ɊɎ ɤɨɠɟɧ ɩ¶ɹɬɢɣ ɛɚɧɤ ± ɡɛɢɬɤɨɜɢɣ13
Ⱦɨɫɢɬɶ ɜɢɬɪɚɬɧɢɦ ɽ ɜɢɦɭɲɟɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿɦɩɨɪɬɨ
ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ± ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɥɢɲɟ ɩ¶ɹɬɢɪɿɱɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ

8
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ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ȺɉɄ ɤɨɲɬɭɜɚɬɢɦɟ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɦɥɪɞɪɭɛ14 ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɧɚɝɚ
ɞɚɬɢ ɩɪɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɤɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ±
ɦɥɪɞɪɭɛ ɳɨ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɫɭɛɜɟɧɰɿɹɦɢ ɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
Ɉɬɠɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ Ɋɨɫɿʀ
ɩɨɦɿɬɧɨɩɨɝɿɪɲɭɽɬɶɫɹɄɭɪɫɞɨɥɚɪɚɞɨɪɭɛɥɹɫɹɝɧɭɜ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ± ɭ ɝɪɭɞɧɿ ɪ ɩɨɞɨɥɚɧɚ
ɩɨɡɧɚɱɤɚɪɭɛɡɚɁɪɨɫɥɢɰɿɧɢɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɯɚɪ
ɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɤɨɪɢɥɢɫɶ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ± ɪɿɱɧɢɣ
ɪɿɜɟɧɶɿɧɮɥɹɰɿʀɜɊɎɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟɩɨɧɚɞɐɟɩɨɡɧɚ
ɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɝɪɨ
ɦɚɞɹɧ ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪ ɊɎ ȾɆɟɞɜɟɞɽɜ ɜɢɡɧɚɜ ɳɨ ɜ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɩɨɦɿɬɧɢɦ ɽ ³ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɧɟɝɚɬɢɜ
ɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ´ ɿ ɧɚɝɨɥɨɫɢɜ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ɛɸɞɠɟɬɭɧɚɪ15Ɂɚɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɛɚɧɤɿɜ
ɫɶɤɢɯɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜɊɎɱɟɤɚɽɬɪɢɪɿɱɧɚɪɟɰɟɫɿɹ±ɭɪ
ȼȼɉɡɧɢɡɢɬɶɫɹɧɚɭɪ±ɧɚɭɪ±
ɧɚ  Ʌɢɲɟ ɭ ɪ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ȼȼɉ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ
16 ɉɪɨɝɧɨɡɢ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ ɽ ɛɿɥɶɲ ɩɟɫɢɦɿɫ
ɬɢɱɧɢɦɢɌɚɤɡɝɚɞɚɧɟɜɢɳɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨ)LWFKɩɪɨɝɧɨɡɭɽ
ɩɚɞɿɧɧɹɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɭɪɧɚɪɿɜɧɿ17
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ ɫɚɧɤɰɿʀ Ɂɚɯɨɞɭ ɩɪɨɬɢ Ɋɨɫɿʀ ɦɚɸɬɶ
ɜɚɝɨɦɢɣ³ɫɬɪɢɦɭɸɱɢɣ´ɟɮɟɤɬɡɹɤɢɦɤɪɟɦɥɿɜɫɶɤɟ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ɪɚɯɭɜɚɬɢɫɹ ɉɪɨɬɟ ɨɰɿɧɸ
ɸɱɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶʀɯɜɩɥɢɜɭɧɚɊɎɫɥɿɞɦɚɬɢɧɚɭɜɚɡɿ
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿɤɿɥɶɤɚɜɚɠɥɢɜɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧ
ɉɨɩɟɪɲɟɫɚɧɤɰɿʀɧɟɦɚɸɬɶɦɢɬɬɽɜɨɝɨɤɭɦɭɥɹɬɢɜ
ɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ± ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡ ɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɤɨɪɨɬɤɨ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɐɟ ɜɢɡɧɚ
ɸɬɶ ɿ ɥɿɞɟɪɢ ɤɪɚʀɧɿɧɿɰɿɚɬɨɪɿɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɢɯ
ɫɚɧɤɰɿɣ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɫɥɿɞ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɳɨ Ɋɨɫɿɹ ɦɚɽ ɞɨɫɢɬɶ
ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ȱɞɟɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɨ
ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɿ
ɡɧɚɱɧɿ ɡɨɥɨɬɨɜɚɥɸɬɧɿ ɪɟɡɟɪɜɢ ȼɢɦɭɲɟɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɤɭɪɫɭ ɪɭɛɥɹ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɞɨɫɢɬɶ ɜɿɞɱɭɬɧɢɯ
ɚɥɟ ɧɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɶ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɳɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɡɨɥɨɬɨ
ɜɚɥɸɬɧɢɯɪɟɡɟɪɜɿɜɐȻɊɎɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɞɟɳɨɲɜɢɞɲɟ
ɧɿɠ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɥɨɫɹ Ɍɚɤ ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ )LWFK 5DWLQJV ɡɨɥɨɬɨɜɚɥɸɬɧɿ ɪɟɡɟɪɜɢ ɐȻ
ɊɎɞɨɤɿɧɰɹɪɦɚɥɢɫɤɨɪɨɬɢɬɢɫɹɞɨɦɥɪɞ18
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɠ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɐɟɧɬɪɨɛɚɧɤɭ ɊɎ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ
 ɫɿɱɧɹ ɪ ɪɟɡɟɪɜɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ  ɦɥɪɞ ɚ ɧɚ
ɫɿɱɧɹ±ɦɥɪɞ19 ɡɚɝɚɥɨɦɜɬɪɚɬɢɪɟɡɟɪɜɿɜɡɚ
ɪɫɤɥɚɥɢɦɥɪɞ 
ɉɨɬɪɟɬɽ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɨɫɢɬɶ ɟɮɟɤ
ɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɹɤ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨ
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɥɹɱɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɭ ɬɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɚɧɬɢɡɚɯɿɞɧɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɊɎɌɚɤɝɪɭɞɧɹɪȼɉɭɬɿɧɭɳɨɪɿɱɧɨɦɭɉɨɫɥɚɧɧɿ
ɎɟɞɟɪɚɥɶɧɢɦɁɛɨɪɚɦɡɚɹɜɢɜ³Ⱦɨɪɟɱɿɩɪɨɫɚɧɤɰɿʀɐɟ
ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɪɜɨɜɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɋɒȺ ɚɛɨ ʀɯ ɫɨɸɡɧɢɤɿɜ ɧɚ

ɧɚɲɭɩɨɡɢɰɿɸɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɨɞɿɹɦɢɬɚɞɟɪɠɩɟɪɟɜɨɪɨɬɨɦ
ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɡɜ ³ɤɪɢɦɫɶɤɨɸ
ɜɟɫɧɨɸ´ ȼɩɟɜɧɟɧɢɣ ɳɨ ɹɤɛɢ ɜɫɶɨɝɨ ɰɶɨɝɨ ɧɟ
ɛɭɥɨ« ɬɨ ɩɪɢɞɭɦɚɥɢ ɛ ɹɤɢɣɫɶ ɿɧɲɢɣ ɩɪɢɜɿɞ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɫɬɪɢɦɚɬɢ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Ɋɨɫɿʀ
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɧɟʀ ɚ ɳɟ ɤɪɚɳɟ ± ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɭ
ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ« Ɍɚɤ ɡɜɚɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ± ɰɟ ɫɬɢɦɭɥ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɰɿɥɟɣ´20
 ɋɚɧɤɰɿʀ ɩɪɨɬɢ ɊɎ ɦɚɸɬɶ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɟɨɰɿɧɟɧɧɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ± ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ
ɳɨ ɜɨɧɢ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɜɿɞɱɭɬɧɢɣ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɧɟɝɚ
ɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧ Ɂɚɯɨɞɭ ɳɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ ɪɢɧɤɚɦɢ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜ
ɫɟɪɩɧɿ ɪ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɩɚɤɟɬ ɫɚɧɤɰɿɣ ɩɪɨɬɢ ɪɹɞɭ ɤɪɚʀɧ Ɂɚɯɨɞɭ ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɜɩɥɢɜɚɽɧɚʀɯɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɟɤɨɧɨɦɿɤɢ21
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɤɪɚʀɧ Ɂɚɯɨɞɭ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ
ɡɧɚɱɧɭɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɭɟɤɫɩɟɪɬɧɭ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɤɪɚʀɧ Ɂɚɯɨɞɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞ
ɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɸ ɽ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ȯɋ ȯɜɪɨ
ɩɟɣɫɶɤɚɄɨɦɿɫɿɹɜɛɟɪɟɡɧɿɪɭɯɜɚɥɢɥɚɩɥɚɧɞɨɩɨ
ɦɨɝɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɞɨ ɪ
¼ɦɥɪɞ ɭ ɬɱ ¼ɦɥɪɞ ± ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɨɡɢɤɢ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɬɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ
ɛɚɧɤɭɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɿɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɚɜɠɟɨɬɪɢɦɚɥɚ
ɱɨɬɢɪɢ ɬɪɚɧɲɿ ɦɚɤɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɛɫɹɝɨɦ
¼ɦɥɪɞȼɨɞɧɨɱɚɫȯɋɜɿɞɤɪɢɜɫɜɿɣɪɢɧɨɤɞɥɹɭɤɪɚ
ʀɧɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɜɲɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿ
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬ
ɬɨɜɚɪɿɜɞɨȯɋɡɚɦɿɫɹɰɿɜɪɡɪɿɫɧɚɩɨɪɿɜ
ɧɹɧɨ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɪ22 ɐɟ ɞɚɽ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɜɢɝɪɚɲ ɭ ɛɥɢɡɶɤɨ ¼ɦɥɧ ȯɋ ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɬɚɤɨɠ ɧɢɡɤɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɤɢɩɪɨɟɤɬɢɞɨɩɨɦɨɝɢɪɟɮɨɪɦɚɦɜɍɤɪɚʀɧɿɜɪɿɡ
ɧɢɯɫɮɟɪɚɯ ɿɞɟɬɶɫɹɩɪɨɩɿɞɬɪɢɦɤɭɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿ
ɬɢɤɢ ɪɟɮɨɪɦɭ ɫɭɞɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ ɦɿɥɿɰɿʀ
ɬɚ ɿɧ  ɍ ɝɪɭɞɧɿ ɪ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɱɚɥɚ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ
ɦɿɫɿɹȯɋɡɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɟɤɬɨɪɭɰɢɜɿɥɶɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢ
ɇɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɚɝɨɦɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɡ ɛɨɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɆȼɎ ɜɿɞ
ɤɪɢɜ ɞɜɨɪɿɱɧɭ ɤɪɟɞɢɬɧɭ ɥɿɧɿɸ VWDQGE\  ɨɛɫɹɝɨɦ
ɦɥɪɞ ɞɥɹ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ± ɜɠɟ
ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɦɥɪɞ ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɚɧɤ ɧɚɞɚɜ ɦɥɪɞ
ɩɨɡɢɤɢ ɡ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɜɟɪɟɫɟɧɶ ɪ ɧɚɞɿɣɲɥɨ
ɦɥɪɞ Ɍɚɤɨɠ ɛɚɧɤ ɮɿɧɚɧɫɭɽ ɧɢɡɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɫɶɤɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚ
ɰɿɹ ɦɟɪɟɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɨɳɨ  Ɂɨɛɨɜ¶ɹɡɚɥɢɫɹ
ɧɚɞɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɡɢɤɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ
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ɇɚɪɚɡɿɨɛɧɚɞɿɸɽɬɚɨɛɫɬɚɜɢɧɚɳɨɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɤɪɚ
ʀɧɢ ɫɜɿɞɨɦɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ɍɚɤ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɉɉɨɪɨɲɟɧɤɨ
ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɪ ɭ ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ Ɋɚɞɿ ɡ
ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɦɉɨɫɥɚɧɧɹɦɡɚɡɧɚɱɢɜ³ȱɹɤɳɨɝɨɜɨɪɢɬɢ
ɩɪɨ ɤɥɸɱɨɜɢɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɜɢɤɥɢɤ ɬɨ ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ
ɧɢɦɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɤɨɪɭɩɰɿɹəɯɨɬɿɜɛɢɜɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤ
ɫɬɿɧɚɡɜɚɬɢɳɟɣɛɿɞɧɿɫɬɶɨɞɧɚɤɹɫɧɨɳɨɩɟɪɲɨɩɪɢɱɢ
ɧɨɸɜɤɪɚɣɧɢɡɶɤɨɝɨɪɿɜɧɹɠɢɬɬɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɽ ɬɨɬɚɥɶɧɚ ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɩɚ
ɪɚɬɭɫɮɟɪɢɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɨɫɥɭɝ´25

ɛɚɧɤ ¼ ɦɥɪɞ  ɬɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɛɚɧɤ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɿʀ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ¼ ɦɥɪɞ  Ɍɚɤɨɠ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɮɿɧɚɧɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞ
ɧɢɯɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ Ɏɨɧɞɋɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɡɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɞɨɜɤɿɥɥɹɎɨɧɞɱɢɫɬɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɉɿɜɧɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɨɪɩɨ
ɪɚɰɿɹɬɚɿɧ 
Ɋɹɞ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɧɚɞɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɩɨ
ɦɨɝɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɩɨɡɢɤ ɤɪɟɞɢ
ɬɿɜ ɝɪɚɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɿɧ ɐɟ ɡɨɤɪɟɦɚ ±
ɋɒȺ ɦɥɪɞ əɩɨɧɿɹ ɦɥɪɞ Ʉɚɧɚɞɚ ɩɨɧɚɞ
ɦɥɧ  ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ ɩɨɧɚɞ ɦɥɧ  ɇɨɪɜɟɝɿɹ
ɦɥɧ  Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɞ
ɯɨɞɹɬɶ ɩɚɪɬɿʀ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɚɯɢɫɧɟ ɟɤɿ
ɩɿɪɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɭɧɞɢɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɨɛɥɚɞ
ɧɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɥɿɤɢ ɧɚɦɟɬɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿ
ɩɚɣɤɢ  Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɡ ɛɨɤɭ ɋɒȺ ɽ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
Ⱥɤɬɭɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭɫɜɨɛɨɞɢɜɍɤɪɚʀɧɿɹɤɢɣɪɨɡɲɢ
ɪɸɽɤɚɧɚɥɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɡɍɤɪɚʀɧɨɸɜɪɿɡɧɢɯɫɮɟ
ɪɚɯ ɩɨɥɿɬɢɤɚɟɤɨɧɨɦɿɤɚɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɛɟɡɩɟɤɚ ɬɚɜɿɞ
ɤɪɢɜɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢɡɚɝɚɥɨɦɧɚɫɭɦɭɦɥɧ
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɈɈɇ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɦɥɧ ɞɥɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɢɦɭɲɟɧɢɦ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɹɦ ɿɡ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɡɚɤɭɩɥɟɧɨ  ɬ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɧɚɛɨɪɿɜ23 Ⱦɨɤɥɚɞɧɨ ɞɢɜ ɞɨɞɚɬɨɤ 
“Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɞɨɩɨɦɨɝɚɍɤɪɚʀɧɿ«´ɫ 
Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɚɝɪɟɫɿʀ Ⱥɥɟ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɬɚɤɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɦɚɬɢɦɟ ɛɚɠɚɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ
ɪɟɮɨɪɦ ɿ ± ɝɨɥɨɜɧɟ ± ɜɠɢɬɬɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɯ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɡɩɨɞɨɥɚɧɧɹɤɨɪɭɩɰɿʀɨɫɤɿɥɶɤɢʀʀ
ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɜɨɞɢɬɢɦɭɬɶ ɧɚɧɿɜɟɰɶɮɿɧɚɧɫɨɜɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɡɡɨɜɧɿ
ɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɥɿɞɧɚɝɚɞɚɬɢɳɨɍɤɪɚʀɧɚɡɚɥɢ
ɲɚɽɬɶɫɹɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɛɿɥɶɲɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɢɯɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ
ɍ ɪɟɣɬɢɧɝɭ 7UDQVSDUHQF\ ,QWHUQDWLRQDO ɪ ɍɤɪɚʀɧɚ
ɩɨɫɿɞɚɽ  ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ  ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɩɨɪɭɱ ɡ
ɍɝɚɧɞɨɸɿɄɨɦɨɪɫɶɤɢɦɢɨɫɬɪɨɜɚɦɢ24

2.2 ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ
ȺɧɟɤɫɿɹɄɪɢɦɭɬɚɜɿɣɧɚɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɡɦɿɧɢɥɢ
ɛɟɡɩɟɤɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɿ ɿ
ɫɜɿɬɿɜɰɿɥɨɦɭɜɢɹɜɢɥɢɪɹɞɤɪɢɬɢɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
əɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɈɈɇ  ɬɚɤ ɿ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɈȻɋȯ  ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɚɝɪɟɫɿɸ
ɊɎ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɟɡɩɟɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɚ ± Ɋɚɞɚ Ȼɟɡɩɟɤɢ ɈɈɇ ± ɡɚɛɥɨɤɨɜɚɧɚ Ɋɨɫɿɽɸ
ɊɨɫɿɣɫɶɤɚɫɬɨɪɨɧɚɛɥɨɤɭɜɚɥɚɪɿɲɟɧɧɹɊɚɞɢɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭɜɄɪɢɦɭɫɢɬɭɚɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɥɿɬɚɤɚ Ɇɚɥɚɣɡɿɣɫɶɤɢɯ ɚɜɿɚɥɿɧɿɣ ɜɢɛɨɪɿɜ
ɭ ɬɡɜ ɅɇɊ ɿ ȾɇɊ ɬɨɳɨ  ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɈȻɋȯ ɜɢɹɜɢɜɫɹ
ɝɨɫɬɪɢɣɞɟɮɿɰɢɬɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɍɤɪɚʀɧɚɊɎ ɇɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɩɨɦɿɬɧɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭɧɚɩɨɡɢɰɿɸɊɎɫɚɧɤɰɿʀɉȺɊȯ
ɝɪɭɞɧɹɪɜɿɧɬɟɪɜ¶ɸɚɜɫɬɪɚɥɿɣɫɶɤɨɦɭɬɟɥɟ
ɤɚɧɚɥɭȺȼɋɉɪɟɡɢɞɟɧɬɍɤɪɚʀɧɢɉɉɨɪɨɲɟɧɤɨɤɨɧɫɬɚ
ɬɭɜɚɜ³«Ʉɨɧɮɥɿɤɬɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɫɥɹɜɨɽɧɧɨʀ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡ
ɩɟɤɢ ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ Ɋɚɞɨɸ Ȼɟɡɩɟɤɢ ɈɈɇ ȱ ɰɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ
ɬɨɦɭɳɨɨɞɢɧɡɩɨɫɬɿɣɧɢɯɱɥɟɧɿɜɹɤɢɣɦɚɽɩɪɚɜɨɜɟɬɨ
ɽɚɝɪɟɫɨɪɨɦ´26
ɉɨɤɚɡɨɜɨ ɳɨ ɨɩɢɬɚɧɿ ɐɟɧɬɪɨɦ Ɋɚɡɭɦɤɨɜɚ ɭɤɪɚ
ʀɧɫɶɤɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɫɟɪɟɞ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɫɚɦɟ ³ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫ
ɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ´ ɜɪɿɡɤɚ ³Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭ«´27 
ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО
КОНФЛІКТУ ОЧИМА ЕКСПЕРТІВ
На думку експертів, головними викликами російськоукраїнського конфлікту є наступні:
• руйнування регіональної і глобальної системи безпеки
(79%);
• зростання ймовірності застосування сили у вирішенні спорів між державами (59%), створення чергового “замороженого” конфлікту в Європі (45%);
• посилення політико-економічної конфронтації по осі
Захід-РФ (36%); зниження ефективності міжнародних механізмів запобігання розповсюдженню ядерної зброї (27%).
Водночас, більшість (73%) експертів вважають, що російська
військова експансія на українському напрямі може поширитися
на іншу країну.

Ɋɨɫɿɹ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɚ ɦɨɞɟɥɶ ɿɧɫɩɿɪɭɜɚɧɧɹ ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɣ ɧɚɞɚɥɿ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɿ
³Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣɫɢɧɞɪɨɦ´ɡɚɝɪɨɠɭɽɥɚɧɰɸɝɨɜɨɸɪɟɚɤɰɿɽɸ

23

Страны ООН выделили около $17 миллионов для помощи переселенцам в Украине. – Информагентство Форум, 20 ноября 2014г.
У 2013р. Україна посідала 144 місце із 177 країн. Див.: Украину признали более коррумпированной страной, чем Россия – Transparency International. –
УНИАН, 3 декабря 2014г.
25
Позачергове Послання Президента України до Верховної Ради “Про внутрішнє та зовнішнє становище України”. Див.: Офіційний сайт Президента
України, http://www.president.gov.ua/news/31656.html.
26 Порошенко: конфликт в Украине показал неэффективность Совбеза ООН. – УНИАН, 13 декабря 2014г.
27
Докладно див. матеріал “Російсько-український конфлікт: позиції експертів”, вміщений в цьому журналі.
24
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МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɡɨɧɚɯ ³ɞɪɿɦɚɸɱɢɯ´ ɚɛɨ ³ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɯ´
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ Ⱦɨɪɟɱɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɜ ɥɸɬɨɦɭ ɪ
ɜ Ƚɚɝɚɭɡɿʀ Ɇɨɥɞɨɜɚ  ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɧɚ ɹɤɨɦɭ
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶɠɢɬɟɥɿɜɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢɜɫɬɭɩɞɨɆɢɬɧɨɝɨɫɨɸɡɭ
ɚ ɜ ɤɜɿɬɧɿ ɪ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ¶ɹ ɡɜɟɪ
ɧɭɥɚɫɹ ɞɨ ɊɎ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɬɢ ʀʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ ɳɨ Ɋɨɫɿɹ ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɞɨɫɜɿ
ɞɨɦ ɞɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɣ ɧɚɞɚɥɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɦɟ ɩɨɥɿɬɢɤɭ
³ɝɿɛɪɢɞɧɨɝɨ´ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ
Ɍɚɤɥɢɩɧɹɪɭɜɢɫɬɭɩɿɧɚɧɚɪɚɞɿɩɨɫɥɿɜɿɩɨɫɬɿɣ
ɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɊɨɫɿʀȼɉɭɬɿɧɡɚɹɜɢɜ³«ɇɚɲɚɤɪɚ
ʀɧɚɛɭɞɟɣɧɚɞɚɥɿɟɧɟɪɝɿɣɧɨɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢɩɪɚɜɚɪɨɫɿɹɧ
ɧɚɲɢɯ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɟɫɶ ɚɪɫɟɧɚɥ ɧɚɹɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɱ
ɧɢɯɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ±ɞɨɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ
ɩɪɚɜɿɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɛɨɪɨɧɭ´28
ɉɿɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɚɝɪɟɫɿɹ ɡɪɭɣɧɭɜɚɥɚ ɧɢɡɤɭ
ɞɜɨɯ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɿ ɭɝɨɞ ɍ ɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɚɯ ɭɯɜɚɥɟɧɢɯ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɡɧɚ
ɱɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɨɪɭɲɢɥɚ ɮɭɧɞɚ
ɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɭ
ɋɬɚɬɭɬɿɈɈɇɋɬɚɬɭɬɿɊɚɞɢȯɜɪɨɩɢɁɚɤɥɸɱɧɨɦɭɚɤɬɿ
ɇȻɋȯ ɪ  ɍɝɨɞɿ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɋɇȾ ɪ 
Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɿɩɪɨɝɚɪɚɧɬɿʀɛɟɡɩɟɤɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɪɢɽɞ
ɧɚɧɧɹɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɟɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ
ɹɞɟɪɧɨʀɡɛɪɨʀ ɪ Ⱦɨɝɨɜɨɪɿɩɪɨɞɪɭɠɛɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬ
ɧɢɰɬɜɨɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɿɊɨɫɿɽɸ ɪ 29
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɹɞɟɪɧɨʀɡɛɪɨʀɍɤɪɚʀɧɚɩɨɡɛɚɜɢɜɲɢɫɶɬɪɟɬɶɨɝɨɭɫɜɿɬɿɹɞɟɪ
ɧɨɝɨɚɪɫɟɧɚɥɭɩɿɞɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɝɚɪɚɧɬɿʀ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɢɣ
ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ  ɫɬɚɥɚ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɚɝɪɟɫɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɹɤɚ ɰɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɧɚɞɚɥɚ  ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ ɧɚ ɋɚɦɿɬɿ ɡ
ɹɞɟɪɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ  Ƚɟɧɫɟɤ ɈɈɇ ɉɚɧ Ƚɿ Ɇɭɧ
ɡɚɹɜɢɜɳɨ³ɍɜɢɩɚɞɤɭɍɤɪɚʀɧɢɝɚɪɚɧɬɿʀɛɟɡɩɟɤɢɛɭɥɢ
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ʀʀ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ
ɩɪɨɧɟɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɹɞɟɪɧɨʀɡɛɪɨʀ´ɧɢɧɿɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ
ɰɢɯɝɚɪɚɧɬɿɣ³ɫɟɪɣɨɡɧɨɩɿɞɿɪɜɚɧɚ´ɩɨɞɿɹɦɢɭɄɪɢɦɭ30
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫɹ ɜɿɞ ɤɨɧ
ɫɭɥɶɬɚɰɿɣɦɿɠɤɪɚʀɧɚɦɢɳɨɩɿɞɩɢɫɚɥɢȻɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɢɣ
ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ  ɫɟɪɩɧɹ ɪ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɆɁɋ ɧɚɞɿ
ɫɥɚɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɫɬɨɪɨɧɿɧɨɬɭɜɹɤɿɣɩɨɜɿɞɨɦɢɥɨɳɨ
³ɊɎɧɟɛɚɱɢɬɶɩɿɞɫɬɚɜɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɰɶɨɝɨ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ´31 Ɉɬɠɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɜɤɪɚɣ
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬ ³ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɧɿɝɿ
ɥɿɡɦɭ´ɡɛɨɤɭɹɞɟɪɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢ
ɉɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɩɨɥɿɬɢɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿɹɩɨɨɫɿɁɚɯɿɞɊɎɹɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɸ ɜɬɪɚɬɨɸ ɜɡɚɽɦɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ ɬɚ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ
ɧɨɜɨʀ ³ɯɨɥɨɞɧɨʀ ɜɿɣɧɢ´ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɝɥɢɛɥɸɽɬɶɫɹ
ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɿɹ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɛɥɨɤɨɜɿɫɬɶ  ɧɚ ɽɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨɦɭ
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɿ ɇɨɜɨɝɨ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɛɭɜɚ
ɸɬɶ ɹɤ ɮɨɪɫɨɜɚɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɣ ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɢɣ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɢɣ ɫɨɸɡ ɬɚɤ ɿ ɈȾɄȻ Ɋɨɫɿɹ ɦɨɛɿɥɿɡɭɽ ɫɨɸɡɧɢɤɿɜ
ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɥɹ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɿɡɁɚɯɨɞɨɦ
ȼɢɹɜɢɥɨɫɹ ɳɨ ȯɋ ɿ ɇȺɌɈ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɊɎ ɿ ɧɟ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɞɨɫɬɚɬɧɿɯɡɚɯɨɞɿɜɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ±
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɦɿɥɿɬɚɪɢɡɨɜɚɧɚ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɚ
ɣ ɚɝɪɟɫɢɜɧɚ ɹɞɟɪɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɡ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɸ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ȼ ȯɋ ɿ ɇȺɌɈ ɧɚɪɚɡɿ ɫɩɨɫɬɟ
ɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ³ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɚ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ´ ɭ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿ

ПОЗИЦІЯ ЕКСПЕРТА

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ
НАПРЯМІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РФ

Павло КІР’ЯКОВ,
Посол з особливих доручень
МЗС України,
Надзвичайний і
повноважний Посол
Дії РФ щодо окупації АР Крим та міста Севастополь, дестабілізації ситуації у східних регіонах України, фінансування та підтримка діяльності терористичних організацій “ЛНР” та ”ДНР”,
взяття заручників, дискримінації українського та кримськотатарського населення на тимчасово окупованій території України,
порушення норм міжнародного гуманітарного права свідчать
про системний характер міжнародних правопорушень з її боку.
Зазначена правова кваліфікація дає підстави говорити про
порушення Російською Федерацією її міжнародно-правових
зобов’язань відповідно до міжнародних договорів України та
інших норм міжнародного права.
Сьогодні Україна має всі підстави порушувати питання про
міжнародно-правову відповідальність РФ за збройну агресію,
незаконну анексію АР Крим, інші порушення норм міжнародного права та вимагати припинення правопорушень, поновлення
порушених прав України (реституції), компенсації та сатисфакції.
Визначення перспективних напрямів реалізації відповідальності РФ полягає в ідентифікації переліку міжнародних договорів, які передбачають обов’язкову для України та РФ процедуру
вирішення спорів та, в перспективі, дозволять досягти очікуваної мети. Також повинні бути враховані наявні ресурси, доказові
бази та перспективи отримання рішення щодо правової кваліфікації діянь РФ.
Головною метою реалізації відповідальності РФ має бути
отримання рішення, яке створить правові підстави порушити
питання перед РФ про припинення окупації частини території
України, скасування незаконної анексії АР Крим і міста Севастополь та їх повернення Україні, припинення збройної агресії
РФ та фінансування і підтримку нею незаконних терористичних організацій на Сході України, встановлення відповідальності
РФ у зв’язку з падінням літака “Malaysia Airlines” рейсу MH17,
а також відшкодування шкоди, завданої Україні неправомірними
діями РФ.
Обов’язкова юрисдикція судових та арбітражних органів
щодо вирішення спорів передбачена низкою Міжнародних конвенцій:
• Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням
тероризму 1999р.
• Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації 1966р.
• Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944р.
• Конвенцією ООН з морського права 1982р.
• Конвенцією ООН проти корупції 2003р.
• Конвенцією проти катувань та інших жорстких, нелюдських
або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарань
1984р.
• Міжнародною конвенцією про боротьбу із захопленням
заручників 1979р.
• Міжнародною конвенцією про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997р.
Для досягнення зазначеної вище мети найбільш перспективними напрямками є ініціювання звернення до міжнародних судових та арбітражних органів у рамках Міжнародної конвенції про
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РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ: СТАН, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДІЙ

боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації – що, однак,
не означає, що не може бути застосований механізм реалізації відповідальності РФ у рамках Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію та Конвенції ООН з морського права.
Виходячи з аналізу положень міжнародних договорів України, які передбачають обов’язкову юрисдикцію Міжнародного
суду ООН і враховуючи рекомендації фахівців у сфері міжнародного суду, найменш перспективними напрямами можуть
бути названі міжнародні договори, якими не передбачена відповідальність РФ: Конвенція проти катувань та інших жорстких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарань, Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників і Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом.
Перспективним напрямом імплементації відповідальності РФ
за катування та захоплення заручників є звернення до Європейського суду з прав людини в рамках Міжнародної конвенції про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Результати аналізу зобов’язань РФ згідно з наведеним переліком міжнародних договорів свідчать, що ініціювання звернення до міжнародних судових та/або арбітражних органів
без належної підготовки є вкрай небезпечним. Звернення без
належної доказової бази, відповідного правового обгрунтування
та без дотримання обов’язкових процедур досудового врегулювання може мати вкрай негативні наслідки, включно з прийняттям судом рішення про відмову у відкритті провадження.
Негативне рішення, навіть на підставі формальних процедурних
вимог, дасть значні політичні та правові переваги РФ, а надалі
може бути використано РФ як аргумент, що всі спірні питання
з Україною вже вирішено судом відповідно до принципів
Res Judicanta та Collateral Estoppel.
Стаття 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму встановлює наступний порядок досудового
врегулювання:
• формування спору двома чи більше державамиучасницями щодо тлумачення або застосування Конвенції;
• врегулювання спору шляхом переговорів протягом розумного періоду часу;
• звернення до арбітражу, який має бути сформовано впродовж шести місяців.
Отже, на першому етапі обов’язковою вимогою є формування спору між сторонами щодо тлумачення або застосування
Конвенції. Другим етапом має бути врегулювання спору шляхом переговорів упродовж розумного періоду часу. На третьому
етапі Україна має запропонувати РФ звернутися до процедури
арбітражного врегулювання спору.
Якщо впродовж шести місяців із дня звернення з проханням
про арбітраж сторони не зможуть домовитися про його організацію, Україна має право передати спір до Міжнародного Суду,
звернувшись із заявою відповідно до Статуту Суду (стаття 24
Конвенції).
Механізм вирішення спорів за Конвенцією про ліквідацію
усіх форм расової дискримінації, формальні та часові вимоги є,
загалом, аналогічними попереднім, за одним винятком: у цьому
випадку є альтернативний шлях вирішення спорів через звернення до Комітету по ліквідації расової дискримінації.
Предметом спору відповідно до Конвенції є тлумачення та
застосування її положень. Одними з ключових зобов’язань, які
Конвенції покладає на держави-сторони, є протидія всіма можливими методами проявам расової дискримінації, а також здійснення кримінального переслідування причетних до неї осіб.
Українська сторона вже започаткувала роботу із захисту прав
та інтересів України в рамках Конвенції про ліквідацію усіх форм
расової дискримінації, ініціювала процедуру вирішення спорів
щодо порушення РФ своїх зобов’язань, взятих за Міжнародною
конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Водночас, підготовка звернення до міжнародних судових та
арбітражних органів вимагає ефективної координації діяльності
органів державної влади. На нинішньому етапі важливо зосередитися на формуванні належної доказової бази, підготовці
сильної правової позиції Української сторони та імплементації
процедури досудового врегулювання.

20

ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɜɢɤɥɢɤɭ Ɇɨɠɥɢɜɢɦ ɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢ
ɪɿɱɦɿɠɤɪɚʀɧɚɦɢ³ɫɬɚɪɨʀ´ɿ³ɧɨɜɨʀ´ȯɜɪɨɩɢ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɰɟɜɢɹɜɢɥɨɫɹɩɿɞɱɚɫɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɨɝɨɩɚɤɟɬɭ
ɫɚɧɤɰɿɣȯɋɫɟɪɩɧɹɪ 
ȼɿɣɧɚɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɡɿɡɧɚɱɧɨɸɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ
ɦɨɠɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ³ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɣ´ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ± ɞɠɟɪɟɥɨ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɡɚɝɪɨɡɢ
ɞɥɹȯɜɪɨɩɢ±ɩɥɚɰɞɚɪɦɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɟɤɫɩɚɧɫɿʀɊɎ
Ɇɚɪɧɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɢɤɨɧɚɽ ɮɭɧɤɰɿɸ ɛɭɮɟɪ
ɧɨʀɡɨɧɢɚɛɨ³ɩɨɞɭɲɤɢɛɟɡɩɟɤɢ´ɞɥɹȯɜɪɨɩɢ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɤɨɧɮɥɿɤɬɡɚɝɪɨɠɭɽɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɢɥɢɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿ
ɫɩɨɪɿɜɦɿɠɞɟɪɠɚɜɚɦɢ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɹɤɢɣ ɫɬɚɜ ɜɢɤɥɢ
ɤɨɦ ɿ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɚɥɟ ɿ ɞɥɹ
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɜɢɹɜɢɜ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɈɈɇ  ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɈȻɋȯ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿ
ɡɚɰɿʀ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɥɢ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɚɝɪɟɫɿɸ ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹɦ
ɚɧɟɤɫɿʀɄɪɢɦɭɬɚɨɫɭɞɨɦɞɿɣɊɨɫɿʀɧɚȾɨɧɛɚɫɿ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɜɚɝɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɭ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɬɢ ɤɪɚʀɧɢ
ɚɝɪɟɫɨɪɚ ɛɭɥɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ³ɫɬɪɢɦɭɸɱɢ ɫɚɧɤɰɿʀ´
Ɉɞɧɚɤɰɿɞɿʀɩɨɩɪɢɜɫɸʀɯɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɿɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ
ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɹɤɢɣ ɧɚɪɚɡɿ
ɡɚɝɨɫɬɪɸɽɬɶɫɹ
Ɉɬɠɟ ɰɿ ɡɚɯɨɞɢ ɽ ɪɚɞɲɟ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ
ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ
ɛɟɡɩɟɤɢɧɚɤɨɧɬɢɧɟɧɬɿɿɫɜɿɬɿɜɰɿɥɨɦɭɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɫɢɥɨɜɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ±
ɽɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɸɜɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɦɭɞɥɹɫɜɿɬɨɜɨɝɨ
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ВИСНОВКИ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɜɢɤɥɢɤɚɜ
ɝɨɫɬɪɭ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿɸ ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ
ɿ ɤɪɚʀɧɚɦɢ Ɂɚɯɨɞɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ±
ɡ ɿɧɲɨɝɨ Ɂɚɯɿɞ ɧɟ ɜɢɡɧɚɜ ɚɧɟɤɫɿɸ Ʉɪɢɦɭ ɡɚɫɭɞɢɜ
ɞɿʀ ɊɎ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ
ɋɒȺ Ʉɚɧɚɞɚ əɩɨɧɿɹ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ  ɜɩɥɢɜɨɜɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɈɈɇ ɇȺɌɈ ȯɋ ɉȺɊȯ ɈȻɋȯ 
ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭʀʀɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭɬɚɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɽ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
Ʉɢɽɜɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɊɎ Ɉɞɧɚɤ ɰɹ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
ɦɚɬɢɦɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɡɚ ɭɦɨɜ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɮɨɪɦ ɿ
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨɡɧɢɠɟɧɧɹɪɿɜɧɹɤɨɪɭɩɰɿʀ
ȼɚɝɨɦɢɣ ɟɮɟɤɬ ɦɚɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɊɎ
ɫɬɪɢɦɭɸɱɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɐɿ ɡɚɯɨɞɢ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɶ
ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɊɎ ɡ ɱɢɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ɪɚɯɭɜɚɬɢɫɹ Ʉɪɟɦɥɶ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɪɚɡɿ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ³ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ´ ɭ ɬɱ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɧɚɱɧɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɫɬɿɣɤɨɫɬɿɊɨɫɿʀ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɇɚɪɚɡɿ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɿ ɫɜɿɬɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɚɝɪɟɫɿɸ ɊɎ ɑɟɪɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ Ɋɨɫɿɽɸ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɨɝɨ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ ɩɿɞ
ɡɚɝɪɨɡɭ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ȼɿɣɧɚ ɧɚ
ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɦɨɠɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ³ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɣ´ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ±
ɞɠɟɪɟɥɨ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ
ȯɜɪɨɩɢɿɫɜɿɬɨɜɨɝɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɰɿɥɨɦɭ
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МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА
УКРАЇНІ КРАЇН ЗАХОДУ, МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (станом на грудень 2014р.)
Міжнародні
організації,
країни
ЄС

Додаток 1

Допомога
Загальний план допомоги Україні від ЄС, ухвалений 6 березня 2014р., передбачає надання
упродовж 2014-2020рр. €11,175 млрд., у т.ч. €1,565 млрд. як допомога в питаннях розвитку
(гранти), €1,610 млрд. – макрофінансова допомога (позики), до €3 млрд. – позики Європейського
інвестиційного банку та €5 млрд. – позики Європейського банку реконструкції та розвитку.
1. Станом на 8 грудня 2014р., виділено чотири транші за двома програмами макрофінансової допомоги: у травні – €100 млн., у червні – €500 млн., в листопаді – €260 млн., на
початку грудня 2014р. – €500 млн. Залишилося отримати ще €250 млн. до весни 2015р. (за умови
проведення в Україні обіцяних реформ). Виділені кошти спрямовані на підтримку важливих
структурних реформ, що передбачають поліпшення державного управління, забезпечення
сталого розвитку та правову гармонізацію з ЄС, зокрема, в таких сферах, як управління
державними фінансами, боротьба з корупцією, торгівля, оподаткування, розвиток енергетичного
сектору та реформа фінансової сфери. Сьогодні Єврокомісія розпочала підготовку третьої
програми надання Україні додаткової макрофінансової допомоги, яка може бути прийнята в разі
демонстрації українським керівництвом волі до проведення реформ.
2. Відбувається надання допомоги також за новою програмою “Контракт з розбудови
держави” (State Building Contract) вартістю €355 млн., яку доповнює програма підтримки
громадянського суспільства (€10 млн.), оголошена 29 квітня 2014р. Відповідна фінансова угода
відносно “Контракту з розбудови держави” була підписана Прем’єр-міністром України А.Яценюком
і президентом Єврокомісії Ж.М.Баррозу 13 травня 2014р. Цей механізм спрямований на надання
допомоги Уряду України в процесі стабілізації економіки та підготовки до проведення реформ
у контексті Угоди про асоціацію та створення поглибленої та всебічної зони вільної торгівлі, що
передбачає покращення державного управління, боротьбу з корупцією, проведення судової
реформи та адміністративної реформи.
13 червня 2014р. Єврокомісія виділила перший транш за цією програмою; другий транш (€105
млн.) може бути виділений у 2015р. у разі прогресу в боротьбі з корупцією, проведенні реформ
в управлінні публічними фінансами, державної служби, конституційної та судової реформ,
реформування виборчого законодавства.
3. Крім цього, 23 квітня 2014р. ЄС надав Україні односторонні торговельні преференції
за рахунок тимчасового (до введення в дію положень угоди про вільну торгівлю) скасування
імпортного мита на український експорт до ЄС, що дає Україні додатковий виграш у фінансовому
виразі в розмірі до €500 млн., з яких €400 млн. припадає на агропродовольчий сектор.
Експорт товарів до ЄС зріс за 9 місяців 2014р., порівняно з аналогічним періодом 2013р., на
12,3%, або на $1 459 млн. При цьому, за даними Держстату України, зріс обсяг поставок жирів та
олії тваринного або рослинного походження на 55,6%, зернових культур – на 35,4%, механічних
машин – на 22,6%, електричних машин – на 11,4%, одягу та додаткових речей до одягу, текстильних
товарів – на 5,3%.
4. 27 листопада 2014р. підписана Угода щодо фінансування програми підтримки секторальної
політики – Підтримка регіональної політики України. Це дозволить залучити допомогу ЄС на
суму €55 млн. (з них €50 млн. – кошти секторальної бюджетної підтримки, €5 млн. – технічна
допомога), яка буде спрямована на вдосконалення нормативно-правової бази регіональної
політики; забезпечення стабільного та передбачуваного фінансування регіонального розвитку;
зміцнення фінансової автономії місцевої влади; запровадження ефективної системи моніторингу
та оцінки ефективності реалізації регіональної політики; посилення конкурентоспроможності
регіонів України; покращення економічної, соціальної та територіальної згуртованості регіонів.
Кошти секторальної бюджетної підтримки надходитимуть до державного бюджету траншами,
починаючи з 2015р. і до 2020р.
Консультативна місія з питань реформ для підтримки спільної політики оборони та безпеки
ЄС була направлена до України з загальним бюджетом €2,68 млн. (реалізація реформ судової
системи, прокуратури, міліції тощо).
Розроблено та здійснено проекти гуманітарної підтримки, надання нелетальної допомоги,
проекти технічної підтримки, розвитку реформ у різних сферах.
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Міжнародні
організації,
країни
Міжнародний
валютний фонд

Допомога

Додаток 1
(Продовження)

У квітні 2014р. з боку МВФ надано дворічну кредитну лінію “стенд-бай” (stand-by) загальним
обсягом 11 млрд. “спеціальних прав запозичення” (СПЗ)1 (близько $16,7 млрд.) для макроекономічної стабілізації: станом на 8 грудня 2014р., отримані два транші загальним обсягом майже
3 млрд. СПЗ ($4,5 млрд.).
Наразі ведуться переговори про надання Україні найближчим часом коштів поєднаного
третього та четвертого траншів загальним обсягом понад 1,8 млрд. СПЗ (понад $2,7 млрд.).
Наразі лунають заклики до перегляду програми допомоги МВФ Україні в бік її суттєвого
збільшення, що пов’язане з істотним ускладненням економічної ситуації в умовах затяжного
збройного конфлікту з РФ та її сателітами на Сході України (див. додаток “Щодо можливого
збільшення фінансової допомоги Україні з боку МВФ”)2.

Світовий банк

У березні 2014р. Світовий банк оголосив про пакет заходів підтримки для України в обсязі
до $3,5 млрд. позики до кінця 2014р., включаючи мільярдну бюджетну позику, фінансування
або гарантування проектів у галузі водопостачання та утилізації, енергетики, дорожньої
інфраструктури.
Станом на середину вересня 2014р., загалом із вказаної суми було виділено $2,5 млрд.
Поточна програма інвестиційних і гарантійних проектів Світового банку в Україні, станом на
22 травня 2014р., складала близько $3,7 млрд., включаючи:
• Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР): $1,96 млрд. за 8 активними
інвестиційними проектами, спрямованими на підвищення якості базових державних послуг
у сферах водопостачання, водовідведення, енергетики та дорожньої інфраструктури.
• Міжнародна фінансова корпорація (МФК): $1,06 млрд. за проектами у сфері промисловості,
агробізнесу та суміжних послуг, фінансових ринків та інфраструктури.
• Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ): гарантії на суму $750 млн.
У травні 2014р. затверджена низка нових проектів Світового банку в Україні:
22 травня 2014р. інвестиційні проекти до 2020р. – “Підвищення енергоефективності в секторі
централізованого теплопостачання України” ($332 млн.) та “Другий проект розвитку міської
інфраструктури” ($330 млн.). Була також надана перша позика в рамках політики розвитку
($750 млн.).
16 червня 2014р. затверджена допомога Національній комісії з регулювання комунальних послуг
для підтримки регуляторних реформ у галузі централізованого теплопостачання ($2,23 млн.).
17 червня 2014р. проект модернізації мереж соціального захисту ($300 млн.).
7 серпня 2014р. перша позика на підтримку фінансового сектору України в обсязі $500 млн.
2 жовтня 2014р. схвалено надання дорадчих послуг і технічної допомоги “Нафтогазу” та Уряду
України в питаннях реформи сектору природного газу (вартість проекту $1,16 млн.).
До кінця 2014р. мала бути надана багатосекторна позика на цілі розвитку в обсязі $250 млн.
Загалом нові зобов’язання Світового банку щодо України на 2014р. склали за 5 проектами
$1 384,73 млн. і на 2015р. за 3 проектами – $801,16 млн., тоді як у 2013р. було $466,35 млн.
за 4 новими проектами.
Загалом, станом на 31 жовтня 2014р., Україна отримала від МБРР за 40 поточними кредитними
проектами $5 639 млн., і ще $1 589 млн. підлягають виділенню в майбутньому.

1

Умовна одиниця кредитів МВФ. Має відповідний еквівалент долара.
Американський фінансист Дж.Сорос у статті під назвою “Прокинься, Європо!”, розміщеній на сайті журналу New York Review of Books 23 жовтня
2014р., закликав МВФ негайно виділити Україні не менше $20 млрд. За його словами, $4 млрд. мають піти на покриття дефіциту бюджету, $2 млрд. – на
ремонт вугільних шахт на Сході України, які залишаються під контролем держави, ще $2 млрд. – на закупівлю Україною додаткового газу на зимовий
період. Сума, що залишилася, повинна, на його думку, поповнити резерви Національного банку країни. Фінансист відзначає, що МВФ повинен також
допомогти Україні перевести її борг в єврооблігаціях, що становить майже $18 млрд., в менш ризиковані довготермінові цінні папери, що полегшить
боргове навантаження країни. Раніше, у своєму вересневому огляді МВФ передбачив, що за гіршого сценарію Україна матиме зменшення обсягу
резервів, порівняно з базовим сценарієм розвитку, в обсязі $19 млрд. (IMF Country Report No. 14/263). У своєму огляді від 14 жовтня 2014р. фахівці
Bank of America–Merill Lynch також вважають за необхідне перегляд розміру допомоги Україні – з додатковим наданням близько $10 млрд. переважно
для покриття розривів у зовнішніх розрахунках (EEMEA FI & FX Strategy Watch, 14 October 2014).

2
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Допомога

Додаток 1
(Продовження)

Зобов’язався надати Україні у 2014р. позики в розмірі €1 млрд.
19 травня 2014р. ЄІБ виділив позику в розмірі €55 млн. для фінансування спорудження нового
залізничного тунелю (1,8 км) в рамках розвитку мереж Східного партнерства та покращення
транспортного сполучення України з ЄС.
17 жовтня 2014р. ЄІБ надав €50 млн. фірмі “Астарта-Київ”, яка є провідним в Україні виробником
в агропродовольчому секторі.
18 листопада 2014р. був схвалений проект (€108 млн.) фінансування будівництва та ремонту
навчальних, дослідницьких і допоміжних споруд, з особливим наголосом на заходи з підвищення
енергоефективності, в семи університетах України (Чернігівському державному технологічному
університеті, Харківському політехнічному університеті, Київському національному педагогічному
університеті ім.М.Драгоманова, Львівському національному політехнічному університеті,
Полтавському національному технічному університеті ім.Ю.Кондратюка, Сумському державному
університеті та Вінницькому національному технічному університеті). Інвестиції передбачають
також реновацію та модернізацію дослідницьких лабораторій, придбання та встановлення
обладнання для досліджень.
1 грудня 2014р. були підписані угоди про надання позик Україні:
• на модернізацію інфраструктури транспортування газу трубопроводом “Уренгой-ПомариУжгород” (€150 млн.), включно із заміною кількох секцій (119 км) та двох газокомпресорних
станцій (загальна вартість проекту €355 млн.);
• на модернізацію інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції та харчового
виробництва (€85 млн.), включно зі спорудженням двох зерносховищ, заводу з виробництва
кормів та заводу з подрібнення соняшникового насіння.
У стадії підготовки знаходяться проекти:
• підтримки фінансування експортно-імпортної торгівлі (€400 млн.);
• підтримки інвестицій у відновлення районів, постраждалих від конфлікту в Донбасі та
головної інфраструктури, що обслуговує потреби переміщених осіб, включно з енергетичними
об’єктами, водопостачанням та водовідведенням, промисловими потужностями та загальної
інфраструктури (€200 млн.);
• фінансування проектів, які здійснюють малі підприємства та підприємства із середнім рівнем
капіталізації, маючи на увазі пріоритетні сфери, визначені мандатом ЄІБ, – місцевий розвиток
приватного сектору, зменшення впливу кліматичних змін, розвиток соціальної та економічної
інфраструктури (€400 млн.).
Україна на сьогодні є найбільшим реципієнтом кредитних коштів ЄІБ серед усіх країн Східного
партнерства (накопичений обсяг отриманих кредитів – €2,1 млрд.).
Крім цього, країна користується іншими механізмами допомоги, зокрема 4 грудня 2014р. ЄІБ
увів у дію Програму підтримки відряджень у рамках Східного партнерства для професіоналів як
приватного, так і державного секторів, яка створена за допомогою Трастового фонду Східного
партнерства при ЄІБ (Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund – EPTATF).

ЄБРР

Загалом ЄБРР передбачав надання Україні в 2014р. €1 млрд.
З березня по 11 листопада 2014р. ЄБРР підписав угоди про початок реалізації 4 нових проектів
(2 у сфері агробізнесу, 1 – в галузі централізованого теплопостачання, 1 – у сфері страхування);
3 (у сфері обробної промисловості та агробізнесу) схвалені правлінням банку (включно з
проектом розвитку корпоративного бізнесу “Нібулон” вартістю до $400 млн.); ще 6 знаходилися у
стадії розгляду, включно з проектом фінансування підвищення енергоефективності в житловому
секторі (вартістю $100 млн.), розвитку теплоенергетики в Полтаві (вартістю €28,5 млн., позика
ЄБРР – €15 млн.), видобування газу зі стічних вод у Львові (вартістю €31,5 млн., позика ЄБРР –
€15 млн.) та модернізації магістральних трубопроводів НАК “Нафтогаз” (вартістю $600 млн., буде
профінансований МФО на 2/3, у т.ч. ЄБРР – у сумі $200 млн.).
Загалом, станом на серпень 2014р., портфель ЄБРР в Україні складав 329 проектів із сукупною
чистою вартістю інвестицій банку в €9,2 млрд. та сукупним вже здійсненим виділенням коштів
у розмірі €6 млрд. 28% інвестицій ЄБРР призначені для секторів промисловості, торгівлі та
агробізнесу, по 24% – енергетичного сектору, фінансових інститутів та розвитку інфраструктури.

Фонд Східноєвропейського
партнерства
з енергоефективності та
довкілля (E5P)3

Очікується фінансування низки грантів для України, зокрема на розвиток централізованого
теплопостачання в Луцьку (€4 млн.) та Полтаві (€5 млн.), видобування газу зі стічних вод у
Львові (€7,5 млн.).

3

Фонд у загальному розмірі €95 млн. керується ЄБРР та призначений для просування енергоефективних інвестицій в Україні та інших країнах Східного
Партнерства. Вкладниками E5P є ЄС, Швеція, Україна, АМР США, Данія, Норвегія, Фінляндія, Польща, Естонія, Ісландія, Литва та Латвія.
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Фонд чистих
Очікується фінансування спільно з ЄБРР проектів розвитку централізованого теплопостачання
технологій (Clean в Луцьку (частка фонду €3 млн.) та Полтаві (€4 млн.).
Technology Fund),
довіреною особою
якого є Світовий
банк4
Країни ООН

Країни ООН виділили $17 млн. допомоги переселенцям в Україні. В рамках продовольчої
програми було придбано 40 т продовольчих наборів та здійснено допомогу понад 120 тис.
переселенців.

Північна екологічна
Передбачається співфінансування з ЄБРР проекту видобування газу зі стічних вод у Львові
фінансова
(вартістю €31,5 млн.), де частка витрат корпорації може скласти €5 млн.
корпорація
25 вересня 2014р. NEFCO уклала з Житомиром кредитний договір на €3,5 млн. для виконання
(Nordic Environment енергоефективних заходів у 19 будівлях бюджетної сфери міста.
Finance Corporation
Загалом кредитний портфель NEFCO в Україні складається з 45 активних проектів у різних
NEFCO)5
сферах, включаючи 35 муніципальних проектів з підвищення енергоефективності.
Австралія

Під час візиту Президента України до Австралії 11 грудня 2014р. було оголошено про надання
Україні фінансової допомоги в розмірі $100 млн. в рамках МВФ, а також допомоги українській
армії на суму понад $2 млн.

Канада

Канада виділила понад $220 млн. допомоги Україні, крім того $9,2 млн. було надано на
реалізацію спільних проектів із зміцнення демократії в Україні.
Було надано нелетальну допомогу в розмірі $11 млн., що спрямовані на придбання захисного
екіпірування, зимового обмундирування, засобів зв’язку, обладнання для знешкодження
вибухових речовин тощо.

США

Загальна сума допомоги, що надійшла в Україну цього року від США склала понад $320 млн.:
• $46 млн. було виділено на підтримку сфери безпеки, $116 млн. у вигляді обладнання для
допомоги силовикам, $7 млн. надано гуманітарним організаціям для допомоги людям,
постраждалим на Сході України;
• $1 млрд. фінансових гарантій та пакет технічної допомоги;
• допомогу Збройним Силам у вигляді обладнання (бронежилети, шоломи, транспортні засоби,
прилади нічного бачення, важка інженерна техніка, рації, патрульні машини, пайки, намети,
перша медична допомога6);
• розроблено програми навчання українських військовослужбовців; пакети фінансовотехнічної допомоги українським міністерствам і відомствам; плани співпраці у сферах
безпеки, економіки, енергетики, що передбачають консультації потужних команд зарубіжних
експертів;
• у нижній палаті Конгресу США діє міжпартійна група підтримки України, що розробляє
законопроекти допомоги Україні.

Швейцарія

Україні було надано фінансову допомогу в розмірі понад $22 млн. у рамках підтримки ініціатив
Уряду з реформування економіки. Були також розроблені пакети програм технічної та гуманітарної
співпраці країн.

Японія

Японія 24 березня 2014р. прийняла рішення про надання допомоги Україні в розмірі $1,5 млрд.
на підтримку низки програм, що охоплює позики, кредитні лінії страхування торгівлі, грантові та
технічні допомоги, а також навчальні програми міжнародного співробітництва.
18 липня 2014р. в рамках цього пакета було укладено угоду про позику на суму 10 млрд. єн
(близько $100 млн.).
Також було виділено понад €800 тис. для відновлення стабільності на Сході, 500 з яких призначались
на підтримку моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

4

Створений в 2008р., є лідером в інноваційних інвестиціях у сфери чистих технологій, відновлювальної енергетики, сталого використання лісів
та розвитку, сприятливого для клімату. 14 країн гарантували вкладення в цей фонд у сукупному розмірі $7,6 млрд., які, як очікується, дозволять
мобілізувати ще $57 млн. з інших джерел. Фонд є партнером ряду багатосторонніх банків розвитку, включно зі Світовим банком, ЄБРР, Азійським
банком розвитку, Міжамериканським банком розвитку та Групою Африканського банку розвитку.
5
Міжнародна фінансова організація, заснована в 1990р. п’ятьма країнами Північної Європи: Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією і Швецією.
NEFCO надає кредити та інвестиційний капітал з метою поліпшення стану довкілля Північного регіону. NEFCO фінансує різні екологічні проекти у країнах
Центральної та Східної Європи, включно з Росією, Білоруссю та Україною. До пріоритетних напрямів належать заходи зі скорочення викидів парникових
газів, поліпшення екологічного стану Балтійського моря, скорочення забруднення токсичними речовинами. На сьогодні портфель корпорації містить
близько 400 малих і середніх проектів різної тематики. З Україною працює на базі рамкової угоди, ратифікованої Верховною Радою України в 2010р.
6
Фінансову допомогу, гуманітарні вантажі, оплату лікування військовим надали Україні, в т.ч. Велика Британія, Швеція, Норвегія, Австралія та ін. країни.
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МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

САНКЦІЇ КРАЇН ЗАХОДУ І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СТОСОВНО РФ1 (станом на грудень 2014р.)
Міжнародна
організація,
країна
ЄС

Додаток 2

Зміст санкцій
Запроваджено три етапи санкцій стосовно РФ. 119 фізичним особам заборонено в’їжджати на
територію ЄС, їх банківські рахунки в європейських банках заморожено. Економічні санкції діють
стосовно 32 російських банків і компаній.
Зупинено переговори про безвізовий режим з Росією.
Заблоковано вступ Росії до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і
Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Секторальні санкції ЄС охоплюють ембарго на поставки озброєнь до Росії і вивезення з РФ
зброї, “а також пов’язаних з нею матеріалів”, заборону на ввезення до РФ “товарів і технологій
подвійного призначення”, які можуть використовуватися у військових цілях, надання РФ інноваційних технологій для нафтовидобувної промисловості. ЄС запровадив режим ліцензування експорту до Росії товарів і технологій для нафтової галузі.
Запроваджені обмеження у сфері фінансових послуг: громадянам ЄС забороняється купувати або
продавати облігації, акції або аналогічні фінансові інструменти з терміном погашення понад 90 днів,
видані державними російськими банками, банками розвитку, їх дочірніми компаніями та тими, хто
діє від їх імені.
Запроваджені санкції проти Криму (з 31 липня 2014р.), які охоплюють заборону на нові інвестиції
у проекти в Криму та Севастополі в галузі транспорту, інфраструктури, телекомунікацій, енергетики,
а також у сфері видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів. Заборонені не лише прямі та
непрямі інвестиції, але й надання страхових послуг будь-яким проектам у цих сферах, а також
посередницькі послуги з укладання угод з третіми (що не належать до ЄС) країнами і транзит вантажів
для цих країн. Крім того, забороняється надання будь-яких видів технічного сприяння цим проектам.
Затверджено список кримських товарів, заборонених до торгівлі. Він охоплює мінеральні корисні
копалини та їх похідні, вуглеводні, а також промислову продукцію для їх видобутку (загалом у переліку
понад 250 позицій).
Посольствам і візовим центрам країн ЄС, розташованим на території РФ, заборонено видавати
жителям Криму всі види європейських віз, включно з шенгенською.
Туроператорам країн ЄС заборонено надавати туристичні послуги в Криму, а круїзним суднам
країн ЄС заходити до кримських портів.
Заборонено боргове фінансування трьох паливно-енергетичних компаній – “Роснафти”,
“Транснафти”, “Газпром нафти”, а також запроваджено обмеження на торги їх облігаціями, що мають
термін обігу понад 30 днів, і на участь у випуску таких цінних паперів. Санкції торкнулися також
оборонних концернів.
Запроваджено обмеження на надання позик і інвестиційних послуг п’яти російським банкам –
“Ощадбанку”, “ВТБ”, “Газпромбанку”, “ВЕБу” та “Россельхозбанку”.
Заборонено в’їзд до країн ЄС і заморожені активи 13 лідерів т.зв. ЛНР і ДНР, а також заморожені
активи ряду громадських об’єднань, що брали участь у виборах на території цих т.зв. республік
2 листопада 2014р.
Ряд країн ЄС (Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Франція та ін.) зупинили співпрацю
з Росією в оборонній сфері.

ПАРЄ

ПАРЄ 10 квітня 2014р. позбавила російську делегацію права голосу та вивела росіян з усіх
керівних органів до кінця 2014р.
Російській делегації заборонено брати участь в якості спостерігачів на виборах.

НАТО

Згорнуті всі спільні програми з РФ, включно із самітами, конференціями, форумами, двосторонніми
програмами співробітництва. Обмежені можливості дипломатичного діалогу – вислано російських
дипломатів з територій країн НАТО (зокрема Великої Британії, Естонії, Німеччини, Польщі, Румунії,
Чехії та ін.).

“Велика
вісімка”

У спільній заяві на саміті в Брюсселі 4 червня 2014р. лідери G7 (Велика Британія, Італія, Канада,
Німеччина, США, Франція, Японія) засудили Росію за порушення суверенітету України, а також вивели
зі складу Великої вісімки через військову агресію щодо України. Саміт “Вісімки”, запланований на
червень 2014р. у Сочі, було скасовано.
ОЕСР зупинила процес вступу до свого складу Росії через її дії стосовно України.

ОЕСР
1

У таблиці використані матеріали з наступних сайтів: Информационное Агенство России-ТАСС (itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1055587
?page=2); Национальный антикоррупционный портал (antikor.com.ua/articles/5494-sanktsiji_proti_rosiji_jak_tse_pratsjuje_infografika); Кореспондент
(korrespondent.net/ukraine/politics/3417899-obnarodovan-polnyi-spysok-novykh-sanktsyi-es-protyv-rossyy); Обозреватель (obozrevatel.com/politics/64317novyie-sanktsii-protiv-rossii-gotovyi-vvesti-vse-19-stran-g20.htm).
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РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ: СТАН, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДІЙ

Міжнародна
організація,
країна

Зміст санкцій

Додаток 2
(Продовження)

Австралія

Запроваджені фінансові санкції та заборона на в’їзд до країни 50 фізичним і 11 юридичним
особам, які “відіграють ключову роль у визначенні російської політики, що загрожує суверенітету та
територіальній цілісності України”.

Канада

Санкції Канади передбачають заморожування банківських активів і заборону на отримання віз
для в’їзду до країни для 116 російських та українських осіб, які “сприяли порушенню українського
суверенітету та територіальної цілісності країни”, а також обмеження стосовно 46 російських банків і
компаній.
Санкції стосуються “широкого кола компаній російського військово-промислового комплексу,
а також фінансового та енергетичного секторів”.
Країна не лише припинила військову співпрацю з Росією, а й вислала зі своєї території дев’ять
російських військовослужбовців, які перебували там у рамках програми двосторонніх обмінів.
Канада внесла до санкціонного списку діячів т.зв. ДНР і ЛНР, а також банківські та ін. юридичні
структури, що знаходяться на цих територіях, та їх представників.

США

Президент США Б.Обама підписав прийнятий Конгресом закон про використання каральних
заходів проти осіб, які підривають суверенітет і територіальну цілісність України, а також конкретно
проти “людей в РФ, залучених до корупції істотних масштабів або відповідальних за неї”. Ці заборони
діють і стосовно ділових партнерів таких осіб, а також на членів їх сімей. Санкції передбачають
заморожування активів, що перебувають під юрисдикцією США, відмову у видачі американських
в’їзних віз.
Запроваджені санкції стосовно 56 осіб (громадяни Росії та України) і 36 російських компаній і
банків, а також т.зв. ДНР і ЛНР.
Заморожено військові контакти з Росією. Пентагон відмовився від проведення спільних навчань,
двосторонніх зустрічей, обміну військово-морськими делегаціями та планування конференцій.
Скасовано угоду про співпрацю у ядерній сфері, про що заявило американське Міненергетики
(офіційна причина – анексування Криму).
Призупинено співпрацю з Росією у сфері боротьби з наркотиками.
Запроваджені обмеження на експорт до Росії продукції військового та подвійного призначення.
Призупинена співпраця з Росією в космічній галузі.
Обмежено співробітництво в енергетичній сфері (зокрема, американська нафтова компанія
ExxonMobil заморозила 9 з 10 проектів у Росії).
Змінені вимоги до заявок на експортні ліцензії для будь-якої технологічної продукції, здатної
посилити російський військовий потенціал, відкликані діючі експортні ліцензії.
Росія позбавлена торгових пільг у рамках генеральної системи преференцій.
Заборонено експорт товарів, послуг і технологій до Криму.

Швейцарія

Запроваджені санкції стосовно 87 фізичних та 20 юридичних осіб, до яких буде застосовано
обмеження щодо фінансових операцій на території країни.
Призупинені переговори з Росією щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі.
Припинено видачу дозволів на експорт до Росії продукції військового призначення; Швейцарія
відмовилась від реалізації навчальних програм з підготовки російських військовослужбовців.
Швейцарія скасувала участь російської групи “Російські вітязі” в авіашоу Air 2014, присвяченому
100-річчю ВПС Швейцарії.
Постійно оновлюються діючі обмеження таким чином, щоб “швейцарська територія не
використовувалась для обходу санкцій”.
Запроваджено ряд обмежень на розміщення довготермінових цінних паперів п’яти держбанків
Росії, до яких застосовані санкції.

Японія

Призупинені консультації з РФ стосовно візового режиму; Японія заморозила початок переговорів
про можливе укладення договорів про інвестиційну співпрацю, співпрацю в освоєнні космосу та
запобіганню небезпечній військовій діяльності.
Запроваджені санкції стосовно 40 фізичних осіб та 2 компаній, “причетних до дестабілізації
ситуації в Україні та анексування Росією Криму”.
Запроваджені обмеження на операції з цінними паперами, зокрема, заборона на їх емісію,
“Ощадбанку”, “Зовнішекономбанку”, “ВТБ”, “Газпромбанку” та “Россельхозбанку” і на експорт до РФ
зброї та відповідних технологій.
Заборонено імпорт груп товарів з Криму.
Додатково запроваджені санкції стосовно 26 осіб і 14 організацій, пов’язаних з т.зв. ДНР і ЛНР.
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СТАВЛЕННЯ ЖИТЕЛІВ КРИМУ ДО ПИТАНЬ, ЯКІ МАЮТЬ ЗНАЧНИЙ КОНФЛІКТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

3. ВІДНОСИНИ УКРАЇНА-РФ:
ПЕРСПЕКТИВИ,
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ
І ПРАКТИЧНІ КРОКИ
к зазначалося вище, російська агресія проти України призвела до кардинальних змін у
двосторонніх відносинах. Попередні ідеологеми “стратегічного партнерства, добросусідства,
Я
братніх держав, взаємної поваги до суверенітету і територіальної цілісності”, закріплені у спільних

угодах і домовленостях, втратили сенс.
Ситуація, що склалася на цей час, потребує нової оцінки й перегляду засад, принципів, усієї
системи відносин з Російською Федерацією з урахуванням того, що головною загрозою для України
є нинішній правлячий режим РФ.
Українська влада має сформулювати чітку, прозору, виважену політику щодо сусідньої держави,
з якою Україна має величезний кордон, численні фінансово-економічні, культурні, міжлюдські,
історичні зв’язки. Очевидно, що ця політика має бути вбудована в системи регіональної і
глобальної безпеки (в широкому сенсі цього поняття), враховувати підходи та позиції західних країнпартнерів, міжнародних організацій, які підтримують Київ у російсько-українському конфлікті.
Зрозуміло, що будувати новий формат співіснування України з Росією доведеться не з
“чистої сторінки”, а з мінусової позначки. При цьому, слід виходити з того, що це – формат співіснування не з Росією як такою, а з нинішнім путінським режимом, з “путінською Росією”.
У цьому розділі розглядаються сценарії подальшого розвитку російсько-українського конфлікту
та, відповідно – пропонуються певні концептуальні підходи і практичні кроки України на російському
напрямі.
3.1. ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОСИН УКРАЇНА-РФ:
СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ПОДІЙ
ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɽ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɸɿɜɚɠɤɨɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɸɉɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢ
ɬɨɤɩɨɞɿɣɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɛɚɝɚɬɶɨɯɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɿɡɨɜɧɿɲ
ɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɊɨɫɿʀɞɿɣɤɪɚʀɧɁɚɯɨɞɭɬɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿɡ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɦɿɠɆɨɫɤɜɨɸɿɄɢɽɜɨɦ ɭɬɱɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɛɚɝɚɬɨɫɬɨ
ɪɨɧɧɶɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɧɚ ɨɫɿ ɁɚɯɿɞɊɎ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɩɥɚɧɿɜ Ʉɪɟɦɥɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɚɦɛɿɰɿɣ ȼɉɭɬɿɧɚ  ɝɟɨ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɬɚɝɟɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɢɜɪɟɝɿɨɧɿɿ
ɫɜɿɬɿɬɨɳɨ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ
ɧɢɧɿɲɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨ
ɫɬɪɨɤɨɜɿ ɪɨɤɢ ɫɰɟɧɚɪɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɞɿɣɭɜɿɞɧɨɫɢ
ɧɚɯɄɢɽɜɚɬɚɆɨɫɤɜɢ
 ɉɨɫɬɭɩɨɜɚ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɊɎɍɤɪɚʀɧɚ
Ɍɚɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɦɚɥɨɣɦɨɜɿɪɧɢɦ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ
ɩɪɢɱɢɧ
ɉɨɩɟɪɲɟ Ɇɨɫɤɜɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɚɝɪɟɫɿɸ ɩɪɨɬɢ
Ʉɢɽɜɚ ɜɟɞɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɜɿɣɧɭ ɡɚɩɪɨɜɚ
ɞɠɭɽɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɚɧɤɰɿʀɡɞɿɣɫɧɸɽɬɢɫɤɭɫɮɟɪɿɟɧɟɪ
ɝɟɬɢɤɢ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɟɤɫ
ɩɚɧɫɿɸ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɜɚɠɟɥɿ ɜɩɥɢɜɭ
ɞɥɹ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ

ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɇɟɦɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜ ɜɜɚɠɚɬɢ ɳɨ
ɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɡɦɿɫɬ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ɋɨɫɿʀ ɡɦɿ
ɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɚɳɟ ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɪɹɞ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶ
ɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ  ɝɪɭɞɧɹ ɪ ɭ ɳɨɪɿɱ
ɧɨɦɭɉɨɫɥɚɧɧɿɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɎɎɟɞɟɪɚɥɶɧɢɦɁɛɨɪɚɦ
ɍ ɉɨɫɥɚɧɧɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɣ ɜɚɠɥɢ
ɜɨɫɬɿɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɄɪɢɦɭɜɤɨɬɪɟɡɚɫɭɞɠɭɽɬɶɫɹ³ɫɢɥɨɜɟ
ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɥɚɞɢ ɜ Ʉɢɽɜɿ´ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ
ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚ Ɂɚɯɿɞ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɭɽɬɶɫɹ ɭ
ɫɩɪɨɛɚɯ ³ɫɬɪɢɦɚɬɢ´ Ɋɨɫɿɸ1  Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ Ʉɪɟɦɥɶ ɿ
ɧɚɞɚɥɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɦɟ ɚɝɪɟɫɢɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɧɚɦɚɝɚ
ɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɫɿɦɚ
ɦɨɠɥɢɜɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɧɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜ
ɧɿɫɬɸɪɹɞɭ³ɱɟɪɜɨɧɢɯɥɿɧɿɣ´ɬɨɛɬɨɩɪɨɛɥɟɦɞɟɤɨɦɩ
ɪɨɦɿɫ ɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɧɟɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɭɦɨɜɿɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ɇɚɪɚɡɿ ɧɟ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧ ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɢɚɧɟɤɫɨɜɚɧɨɝɨɄɪɢɦɭ
Ⱦɥɹ Ɋɨɫɿʀ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸ ɽ ɽɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɚ ɿɧɬɟ
ɝɪɚɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫɹ ɜɿɞ ɩɨɡɚɛɥɨ
ɤɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɤɭɪɫ
ɧɚ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɞɨ ɇȺɌɈ  ɝɪɭɞɧɹ
ɪ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɭɯɜɚɥɢɥɚ Ɂɚɤɨɧ ³ɉɪɨ ɜɧɟ
ɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɜɿɞɦɨɜɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɡɚɛɥɨɤɨɜɨɫɬɿ´

1 Див.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ. – Сайт Президента РФ, http://kremlin.ru/news/47173.
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ɉɨɬɪɟɬɽ ɜ ɨɫɹɠɧɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ
ɜɞɚɫɬɶɫɹ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɜ ɬɱ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ əɤ ɧɚɝɨ
ɥɨɲɭɜɚɥɨɫɹ ɜɢɳɟ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɜɞɚɧɨ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɯ ɥɸɞ
ɫɶɤɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɬɪɚɬɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɣ ³ɬɪɚɜɦɚ
ɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ´ ȼɢɧɢɤɥɨ ɝɥɢɛɢɧɧɟ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɦɿɠ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢɬɚɊɨɫɿʀ
ɋɤɟɩɬɢɱɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɚ ɞɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɦɿɧɿɦɿɡɚ
ɰɿʀ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɬɚɤɨɠ ɟɤɫ
ɩɟɪɬɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ± ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ   ɨɩɢ
ɬɚɧɢɯ ɐɟɧɬɪɨɦ Ɋɚɡɭɦɤɨɜɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ ɜ
ɬɨɦɭ ɳɨ ɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ  ɪɨɤɢ  ɡɦɿɧ ɧɚ ɤɪɚɳɟ ɜ
ɩɨɥɿɬɢɰɿɊɨɫɿʀɳɨɞɨɍɤɪɚʀɧɢɧɟɛɭɞɟ6
ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ³ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɉɿɜɧɿɱɧɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɥɟɧ
ɫɬɜɚ ɭ ɰɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ´2 ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɧɨɜɿɣ ȼɨɽɧɧɿɣ
ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɊɎ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɣ ɞɨ ɪɟɱɿ ɭ ɪ ɫɤɚ
ɡɚɧɨ ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɡɚɝɪɨɡɨɸ Ɋɨɫɿʀ ɽ
³ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɉɿɜɧɿɱɧɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɇȺɌɈ « ɧɚɛɥɢ
ɠɟɧɧɹɜɨɽɧɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜɇȺɌɈɞɨ
ɤɨɪɞɨɧɿɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɲɥɹɯɨɦ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɛɥɨɤɭ´3
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɋɨɫɿɹ ɫɩɪɢɣ
ɦɚɽ ɹɤ ɜɢɤɥɢɤ ɿ ɡɚɝɪɨɡɭ ɜɥɚɫɧɢɦ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɩɥɚ
ɧɚɦ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɋɇȾ ɉɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚ
ɰɿɸɍɤɪɚʀɧɚȯɋɿʀʀɫɢɧɯɪɨɧɧɚɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿɹɜɟɪɟɫɧɹ
ɪȯɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦɿȼɟɪɯɨɜɧɨɸɊɚɞɨɸɍɤɪɚʀɧɢ
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɭɱɚɫɬɶ Ʉɢɽɜɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɽɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɧɚɱɨɦɭɧɚɩɨɥɹɝɚɽɄɪɟɦɥɶ
ɄɢʀɜɧɟɩɨɝɨɞɢɬɶɫɹɧɿɧɚɜɢɡɧɚɧɧɹɬɡɜɅɇɊɿȾɇɊ
ɧɚɜɿɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ  ɧɿ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ
ɜɚɪɿɚɧɬɮɟɞɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ
Декларація Верховної Ради “Про боротьбу за звільнення
України” від 20 березня 2014р.4 “…Український народ ніколи не
визнає анексію невід’ємної частини своєї території – Автономної
Республіки Крим, захопленої Росією з брутальним порушенням фундаментальних норм міжнародного права та загальновизнаних принципів співжиття держав”.
Президент України П.Порошенко
“У питанні Криму компромісу не буде. У питанні національних інтересів України компромісу не буде. У питанні територіальної цілісності України, її суверенітету, в питанні незалежності
України компромісу не буде”5.

 Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ ³ɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ´ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
Ɍɚɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɿɦɨɜɿɪɧɢɦ ɡ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɪɢɱɢɧ
ɉɨɩɟɪɲɟ Ɋɨɫɿɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɚ
ɧɟɽɫɬɨɪɨɧɨɸɤɨɧɮɥɿɤɬɭɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɬɚɡɚɩɟɪɟ
ɱɭɸɱɢɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɬɚɦʀʀɡɛɪɨɣɧɢɯɫɢɥɚɤɬɢɜɧɨɧɚɦɚ
ɝɚɽɬɶɫɹ ɥɟɝɿɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɬɡɜ ȾɇɊ ɿ ɅɇɊ ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɤ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɜɥɚ
ɞɨɸ ɊɎ ɧɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɰɿ
ɧɢɥɚɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɢɜɅɭɝɚɧɫɶɤɿɣɿȾɨɧɟɰɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɹɯ
 ɬɪɚɜɧɹ ɬɚ ɜɢɛɨɪɢ ɜ ɬɡɜ ȾɇɊ ɿ ɅɇɊ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ
ɪɬɚɡɚɤɥɢɤɚɥɚɨɮɿɰɿɣɧɢɣɄɢʀɜɞɨɞɿɚɥɨɝɭɿɡɫɚɦɨ
ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɢɦɢ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɦɢ7 ɋɚɦɟ ɰɟ ɽ ɛɚɡɨɜɢɦ
ɩɨɫɬɭɥɚɬɨɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɤɪɢɡɢ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɱɨɦɭ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɧɚɝɨ
ɥɨɲɭɜɚɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ ȼɉɭɬɿɧ ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ ɬɚɤɨɠ ɽ
ɮɚɤɬɜɢɡɧɚɧɧɹɬɡɜȾɇɊɿɅɇɊɫɚɬɟɥɿɬɨɦɄɪɟɦɥɹɫɚɦɨ
ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨɸ ɚɥɟ ɜɢɡɧɚɧɨɸ Ɋɨɫɿɽɸ  Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɨɸ
ɉɿɜɞɟɧɧɚɈɫɟɬɿɹ8
ɉɨɞɪɭɝɟ ɦɢɪɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ ɛɥɨ
ɤɭɸɬɶɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɣ ɿɝɧɨɪɭɸɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜ
ɧɢɰɬɜɨɦɬɡɜȾɇɊɿɅɇɊɁɨɤɪɟɦɚɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɧɚɪɨ
ɳɭɜɚɧɧɹ ɛɨɣɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɨɣɨɜɢɤɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɧɚɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɽɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɜɨɝɧɸɫɢɥȺɌɈɛɥɨɤɭ
ɜɚɧɧɹɦɢɪɧɨɝɨɩɥɚɧɭɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɉɉɨɪɨɲɟɧɤɚɡɪɢɜ
Ɇɿɧɫɶɤɢɯ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ Ɂɨɤɪɟɦɚ  ɫɿɱɧɹ ɪ
³ɝɥɚɜɚȾɇɊ´ɈɁɚɯɚɪɱɟɧɤɨɡɚɹɜɢɜ³ɋɩɪɨɛɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢ
ɩɪɨ ɩɟɪɟɦɢɪ¶ɹ ɡ ɧɚɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɛɿɥɶɲɟ
ɧɟ ɛɭɞɟ« Ɇɢ ɛɭɞɟɦɨ ɛɢɬɢ ɞɨɬɢ ɞɨɤɢ ɧɟ ɜɢɣɞɟɦɨ
ɧɚ ɤɨɪɞɨɧ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ´9  ɫɿɱɧɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ
Ɍɪɢɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɬɡɜ
ȾɇɊ ɿ ɅɇɊ ɡɿɪɜɚɥɢ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
Ɇɿɧɫɶɤɢɯɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ10

2

Закон № 35-VIII – Сайт ВР України, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/35-19.
Военная доктрина Российской Федерации. – Сайт Президента РФ, http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf.
4
Декларація – Сайт Верховної Ради, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1139-18
5
Порошенко: У питанні Криму компромісу не буде, у питанні газу – так. – Українська правда, 1 серпня 2014р.
6
Див. матеріал “Російсько-український конфлікт: позиції експертів”, вміщений в цьому журналі.
7
Зокрема, в коментарі МЗС РФ від 12 травня 2014р. наголошується: “Попередні підсумки підрахунку бюлетенів переконливо свідчать про реальний
настрій громадян Донецької і Луганської областей мати право на самостійне ухвалення рішень з питань, що стосуються життєво важливих для них
проблем. Вважаємо, що запровадження в життя підсумків референдумів має проходити в рамках діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом”.
Див.: Офіційний сайт МЗС РФ, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/689302E9CA440EAA44257CD6005711A4. У Заяві МЗС РФ від 3 листопада 2014р.
підкреслюється: “Ми поважаємо волевиявлення жителів Півдня-Сходу. Обрані представники отримали мандат для рішення практичних завдань з
відновлення нормального життя в регіонах. …Украй важливо зробити активні кроки з налагодження стабільного діалогу між центральною українською владою і представниками Донбасу”. Див.: Офіційний сайт МЗС РФ, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/64C03E1336C1B4D3C3257D85002792D8
8
Южная Осетия признала ДНР и ЛНР из-за войны против мирных жителей. – РИА Новости, 3 июля 2014г.
9
Захарченко угрожает полномасштабной войной – хотят захватить всю Донецкую область. – УНИАН, 23 января 2015г., unian.net/politics/1035369zaharchenko-budem-bit-do-teh-por-poka-ne-vyiydem-na-granitsu-donetskoy-oblasti.html.
10
Див.: Зустріч у Мінську зірвалася через лідерів бойовиків – Кучма. – УНІАН, 31 січня 2015р.
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ɉɨɬɪɟɬɽ ɪɹɞ ɪɿɲɟɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ ɫɜɿɞ
ɱɚɬɶ ɩɪɨ ɜɢɦɭɲɟɧɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɟ ɩɪɢɧɚɣ
ɦɧɿ ɤɨɪɨɬɤɨ ɚɛɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɟ  ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ
ɊɇȻɈɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɜɡɨɧɿȺɌɈɩɪɢ
ɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ³ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɭɫɬɚ
ɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ʀɯ ɮɿɥɿɣ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ  ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɰɬɜ´Ɂɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɟɜɚɤɭɚɰɿɹɫɭɞɞɿɜɫɶɤɨɝɨɤɨɪɩɭɫɭ
ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɫɥɭɠɛɢ
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɉɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɨɛɫɥɭɝɨ
ɜɭɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɚɦɢ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɭ ɬɱ ɤɚɪɬɤɨɜɢɯ ɜɿɞɤɪɢ
ɬɢɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɜ ɡɨɧɿ ȺɌɈ11  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɪ ɍɪɹɞ
ɭɯɜɚɥɢɜ ɉɨɫɬɚɧɨɜɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ³«ȼɢɞɚɬɤɢ ɡ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɛɸɞɠɟɬɭɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɬɚɛɸɞɠɟɬɿɜɿɧɲɢɯɮɨɧɞɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɞɟɪ
ɠɚɜɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɥɢɲɟ
ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡɝɚɞɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ´12 Ɉɬɠɟ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɣɞɟɬɶɫɹ
ɩɪɨ ɡɚɫɨɛɢ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ
ɧɟɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɜɥɚɞɿɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɽ ɨɡɧɚɤɢ ³ɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ´ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ± ɬɨɛɬɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɧɟɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ
Ʉɢɽɜɭ ɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɚɧɤɥɚɜɭ ɹɤɢɣ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢɦɟ
Ɋɨɫɿʀ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɿ ɩɥɚɰɞɚɪɦɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ Ɇɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɳɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɧɚ ɬɟ
ɳɨ ³ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɣ´ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɢɫɧɚɠɭɜɚɬɢɦɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɩɨɝɿɪɲɢɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɭɩɨɜɿɥɶɧɢɬɶ ɡɭɩɢɧɢɬɶ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭɿɽɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɭɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɄɢɽɜɚ
Громадська та експертна думки про
перспективи українсько-російських відносин
Більшість (60%) українських експертів прогнозують у найближчій перспективі консервацію конфлікту з наступним періодом конфронтації без застосування зброї. Водночас, чверть із
них наголошують на подальшій ескалації конфлікту, його переході в широкомасштабну “гарячу” фазу.
Відносна більшість (45%) громадян України вважають, що
найближчими роками відносини України та Росії погіршаться,
19% – переконані, що ці відносини залишаться без змін. Водночас, більшість (57%) громадян вважають, що слід або зменшувати співпрацю з РФ і її вплив на Україну (34%), або згорнути
співробітництво з РФ (23%)13.

 ɉɨɞɚɥɶɲɚ ɟɫɤɚɥɚɰɿɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ± ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚ ɡɛɪɨɣɧɚ ɚɝɪɟɫɿɹ14 ȱɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ
ɫɰɟɧɚɪɿɸɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ
ɉɨɩɟɪɲɟ ɝɨɥɨɜɧɿ ɰɿɥɿ Ʉɪɟɦɥɹ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɚɦɛɿ
ɰɿʀ ȼɉɭɬɿɧɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɇɚ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɦɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ³ɇɨɜɨɪɨɫɿʀ´
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɿɜɞɟɧɧɨɋɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ əɤ
ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ Ʉɪɟɦɥɶ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭ
ɜɚɬɢɨɩɬɢɦɿɡɦɿɚɛɫɨɥɸɬɧɭɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ

ɿ ɩɪɚɜɨɬɿ ɫɜɨʀɯ ɞɿɣ ɉɪɢɯɨɜɚɧɟ ɚɛɨ ɠ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɡɚɫɬɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ Ɋɨɫɿɽɸ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɫɢɥɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɝɪɨɡɢ ʀʀ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ ɡɚɥɢ
ɲɚɸɬɶɫɹɧɚɣɛɿɥɶɲɞɿɽɜɢɦɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿ
ɉɨɞɪɭɝɟɜɫɿɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɡɭɫɢɥɥɹɡɭɦɢ
ɪɨɬɜɨɪɟɧɧɹɚɝɪɟɫɨɪɚɜɢɹɜɢɥɢɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɟɮɟɤɬɢɜ
ɧɢɦɢɳɨɛɡɦɿɧɢɬɢɩɨɥɿɬɢɤɭɊɨɫɿʀ ɇɚɦɚɝɚɧɧɹɁɚɯɨɞɭ
ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɪɹɦɨʀ ɜɨɽɧɧɨʀ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀ ɡ Ɋɨɫɿɽɸ ɜɿɞ
ɦɨɜɚɜɿɞɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯɿɧɫɬɪɭ
ɦɟɧɬɿɜ ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɭɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ
ɡ³ɅɇɊ´ɿ³ȾɇɊ´ɥɢɲɟɞɨɞɚɸɬɶɭɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿɤɟɪɿɜɧɢ
ɰɬɜɭɊɎɭɜɥɚɫɧɿɣɫɢɥɿɬɚɛɟɡɤɚɪɧɨɫɬɿ
ɉɨɬɪɟɬɽ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɿɫɬɶ ɿ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɤɪɚ
ʀɧɢ³ɨɛɦɟɠɟɧɚ´ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɁɚɯɨɞɭɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢɍɤɪɚʀɧɭ
ɩɪɨɜɨɤɭɸɬɶ Ɋɨɫɿɸ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɞɿɣ Ɉɤɪɟɦɿ ɜɩɥɢ
ɜɨɜɿ ɡɚɯɿɞɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɨɦ¶ɹɤɲɟɧɧɹ ɫɚɧɤɰɿɣ ɩɪɨɬɢ ɊɎ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɞɿɚ
ɥɨɝɭ ɡ ɩɭɬɿɧɫɶɤɨɸ Ɋɨɫɿɽɸ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚ ɮɨɧɿ ɫɤɥɚɞ
ɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɿ ɿɧɲɢɯ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɩɨɞɿɣ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ Ȼɥɢɡɶɤɨɦɭ ɋɯɨɞɿ  ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɚɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɚ³ɜɬɨɦɚ´ɜɿɞɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɡɚɝɚɥɨɦ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɸɬɶɫɹ ɡ
ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɢɦɢ ɋɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɊɇȻɈ
ɈɌɭɪɱɢɧɨɜɢɦɫɿɱɧɹɪɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɭȼɟɪɯɨɜ
ɧɿɣ Ɋɚɞɿ ɈɌɭɪɱɢɧɨɜ ɨɤɪɟɫɥɢɜ ɞɜɚ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɩɨɞɚɥɶ
ɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ ³ɉɟɪɲɢɣ ± ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɨɪɨ
ɝɨɦ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɞɿɣ ɿ ɧɚɫɬɭɩ ɡɚ
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ ɊɎ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɱɨɝɨ
ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɩɨɜɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɚ ɜɿɣɧɚ
«Ⱦɪɭɝɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɩɪɨɛɢ Ʉɪɟɦɥɹ ɧɟ
ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ« ɩɟɪɟɬɜɨ
ɪɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɡɛɪɨɣɧɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ
ɡ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɍɤɪɚʀɧɢ´15

11
Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року “Про невідкладні заходи щодо
стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях” №875 від 14 листопада 2014р. – Сайт Президента України, president.gov.ua.
12 Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання
фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей”. №595 від 7 листопада 2014р. – Сайт Кабінету міністрів
України, http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd.
13
Див. результати експертного і загальнонаціонального опитувань, вміщені в цьому журналі.
14
В Аналітичній доповіді НІСД (листопад 2014р.) наголошується: “Не можна виключати, що на можливому черговому етапі агресії проти України
Росія задіє потужні військово-морську та військово-повітряну компоненти… Наміри Росії сформувати в АР Крим ударне військове угруповання
створюють реальну загрозу продовження збройної агресії РФ проти України, метою якої може бути прокладання сухопутного коридору з Криму
через материкову Україну до Росії, а потім з Росії до Придністров’я”. – Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до
позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки,
с.21-22. – Сайт НІСД, http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_book/Dopovid_Prezudent.pdf.
15
СНБО рассматривает два сценаря развития ситуации на Донбассе: нападение войск РФ и полномасштабная война, а также длительный вооруженный конфликт на истощение. – Интерфакс. 15 января 2015г. – http://interfax.com.ua/news/general/244664.html.

ЦЕНТР РАЗУМКОВА

• НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА • №5-6, 2014 •

29

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ: СТАН, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДІЙ

ɇɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɧɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɨɡɧɚɤɢ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ± ɧɚ
Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɬɪɢɜɚɽ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɚɝɪɟɫɿɹ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɿ ɧɚɪɨɳɭɽ ɚɝɪɟɫɢɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɍɤɪɚʀɧɢ Ȼɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɫ ɳɨɞɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ
ɩɨɤɢɧɟɩɪɢɧɿɫɛɚɠɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
Ɉɬɠɟ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɪɟɚɥɿɣ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɤɚɬɢ ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɦɨɜɿɪɧɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɽ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ
³ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɣ´ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɋɚɦɟ ɜɿɧ ɩɨɤɥɚɞɚɜɫɹ ɜ
ɨɫɧɨɜɭɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɉɪɨɬɟ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɲɢɪɨɤɨ
ɦɚɫɲɬɚɛɧɭ ɟɫɤɚɥɚɰɿɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
3.2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ
ТА ПРАКТИЧНІ КРОКИ У
ВІДНОСИНАХ З РФ
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɰɿɽʀ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɫɬɚɧ ɿ
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɚɧɟɤɫɿɹ Ʉɪɢɦɭ ɡɛɪɨɣɧɚ ɟɤɫɩɚɧɫɿɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ
ɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɍɰɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɚɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ
ɭ ɤɪɢɡɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ
ɫɬɚɧɿ ɛɟɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɪɢ
ɜɚɥɢɣɱɚɫɞɿɹɥɚɜɪɟɠɢɦɿɡɚɩɿɡɧɟɧɢɯɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ
ɿ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɚɝɪɟɫɿɸ ɊɎ ɍɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɛɪɚɤɭɜɚɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɿ ɬɚɤɬɢɱ
ɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɳɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚ
ɸɬɶ ɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɨɩɢɬɚɧɿ ɐɟɧɬɪɨɦ Ɋɚɡɭɦɤɨɜɚ ɜɪɿɡɤɚ
“ȿɤɫɩɟɪɬɧɚɞɭɦɤɚ´ 
Експертна думка
Експерти досить критично оцінюють стратегію і тактику дій
керівництва України на російському напрямі. Більшість (61%)
експертів вважають, що керівництво не має стратегії дій на російському напрямі. Що стосується тактики, то 39% опитаних упевнені, що її немає, 35% – вважають, що керівництво країни таку
тактику має.
При цьому, більшість (65%) експертів переконані, що Москва
має стратегію дій щодо України, 88% – поділяють аналогічну
думку стосовно тактики російських дій на українському напрямі.

ȼɨɞɧɨɱɚɫɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɡɚɩɨ
ɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɦɿɧ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ ɬɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɩɚɪɚɞɢɝɦ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ &ɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ

ɽ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ
ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɹɞ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɯɜɚɥɟɧɿ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɜɢɞɚɧɿɭɤɚɡɢɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɹɤɢɦɢɜɜɨ
ɞɹɬɶɫɹɜɞɿɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪɿɲɟɧɧɹɊɇȻɈ 16Ɉɤɪɟɦɿɤɨɧ
ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɫɬɹɬɶɫɹɬɚɤɨɠɭɩɟɪɟɞɜɢɛɨɪɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɯ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɫɢɥɳɨɩɪɢɣɲɥɢɞɨɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭɧɚɜɢɛɨ
ɪɚɯɭɠɨɜɬɧɿɪɐɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɿ ɡɦɿɫɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɧɚ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ Ⱦɢɜ ɞɨɞɚɬɨɤ ³Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ«´ɫ 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɜɢɳɟ  ɫɿɱɧɹ ɪ ȼɟɪɯɨɜɧɚ
Ɋɚɞɚ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɉɨɫɬɚɧɨɜɭ ³ɉɪɨ Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ
Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ɉɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɇɚɰɿɣ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀȺɫɚɦɛɥɟʀ
ɊɚɞɢȯɜɪɨɩɢɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀȺɫɚɦɛɥɟʀɇȺɌɈɉɚɪɥɚ
ɦɟɧɬɫɶɤɨʀ Ⱥɫɚɦɛɥɟʀ ɈȻɋȯ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ Ⱥɫɚɦɛɥɟʀ
ȽɍȺɆ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜ ɫɜɿɬɭ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ
ɊɨɫɿɣɫɶɤɨʀɎɟɞɟɪɚɰɿʀɞɟɪɠɚɜɨɸɚɝɪɟɫɨɪɨɦ´17
ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɰɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɞɿʀ ɜ ɨɤɪɟ
ɦɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɽ
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɩɨɥɿ
ɬɢɤɢɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿ
ɉɨɬɪɟɛɚ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɤɪɨɤɿɜɭɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɡɧɢɧɿɲɧɶɨɸ
Ɋɨɫɿɽɸ ɞɢɤɬɭɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ ɉɟɪɲɚ ±
ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɚɝɪɟɫɿɽɸ Ⱦɪɭɝɚ ± ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɤɨɧɬɪɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ
ɧɚɩɪɹɦɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɧɢɧɿɲɧɽ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ
ɊɎ ɣ ɧɚɞɚɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ
ɜɚɠɟɥɿɞɥɹɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɩɨɞɚɥɶɲɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɡ
ɊɎɦɚɸɬɶʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɯɡɚɫɚɞɚɯ
 ɊɎɽɤɪɚʀɧɨɸɚɝɪɟɫɨɪɨɦɹɤɚɡɞɿɣɫɧɢɥɚɚɧɟɤɫɿɸ
ɱɚɫɬɢɧɢɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢɿɩɪɨɞɨɜɠɭɽɡɞɿɣɫɧɸ
ɜɚɬɢɚɤɬɢɚɝɪɟɫɿʀɭɮɨɪɦɚɬɿ³ɝɿɛɪɢɞɧɨʀɜɿɣɧɢ´
 ɦɟɬɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɢɧɿɲɧɶɨʀ Ɋɨɫɿʀ ɽ ɡɧɢɳɟɧɧɹ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪ
ɠɚɜɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɭ
ɫɚɬɟɥɿɬɚɊɎ
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Декларація Верховної Ради “Про боротьбу за звільнення України” від 20 березня 2014р.; Закон “Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України” від 15 квітня 2014р.; Виступ Президента на засіданні РНБО 16 червня 2014р.; Указ
Президента “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014р. “Про невідкладні заходи щодо захисту України та
зміцнення її обороноздатності” №744 від 24 вересня 2014р.; Позачергове Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє
та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки” від 27 листопада 2014р. Указ Президента “Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 12 вересня 2014р. “Про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави та пропозиції до проекту Закону України
“Про Державний бюджет України на 2015р.” по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України” №842 від 3 листопада
2014р.; Указ Президента “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014р. “Про невідкладні заходи щодо стабілізації
соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях”№875 від 14 листопада 2014р.; Закон “Про внесення змін до деяких законів України
щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості” від 23 грудня 2014р.
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Слід зазначити, що дії, вчинені РФ у Криму та на Сході України, підпадають під ознаки агресії згідно з резолюцією 3314 (ХХIХ) Генеральної Асамблеї
ООН “Визначення агресії” від 14 грудня 1974р. Стаття 3 Резолюції називає агресією наступне: “а) вторгнення, або напад збройних сил держави
на територію іншої держави або будь-яка воєнна окупація, хоч би який тимчасовий характер вона мала, що є результатом такого вторгнення чи
нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або частини її;…с) блокада портів або узбережжя держави збройними
силами іншої держави; G) напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави;
е) застосування збройних сил однієї держави, які перебувають на території іншої держави за угодою з приймаючою державою, на порушення умов,
передбачених в угоді або будь-яке перебування на такій території після припинення дії угоди; g) засилання державою, або від імені держави збройних
банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави…”. Див. Определение агрессии:
Конвенции и соглашения. – Сайт ООН, http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
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 ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɟɦɨɠ
ɥɢɜɚ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ
ȼɉɭɬɿɧɚ  ɬɚ ɦɚɥɨɣɦɨɜɿɪɧɚ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɜɧɭ
ɬɪɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɡɦɿɧɭɊɨɫɿʀ 
 ɡɨɝɥɹɞɭɧɚɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿɿɫɬɨɪɢɱɧɿɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɧɟɪɝɟ
ɬɢɱɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɚ ɥɢɲɟ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ
ɚɥɟɧɟɩɨɜɧɚɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɮɚɤɬɨɪɭɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɛɟɡɩɟɤɭ
 ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɡɚɝɪɨɡɿ
ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ
ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɫɨɸɡɧɢɤɢɩɚɪɬɧɟɪɢ 
 ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɽ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ
ɊɎɊɨɫɿɹ±ɹɤɤɪɚʀɧɚ±ɧɟɩɨɜɢɧɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ
ɹɤ ɜɨɪɨɝ ɚɥɟ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɝɪɨɡɢ ɜɿɞ ɧɟʀ ɋɥɿɞ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
ɦɨɠɥɢɜɿɤɚɧɚɥɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɫɭɫɩɿɥɶ
ɫɬɜɨ ɛɿɡɧɟɫ  ɹɤ ɛɚɡɢɫ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɧɨɪɦɚɥɿ
ɡɚɰɿʀɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
 ɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɽɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɚɦɨɞɟɥɶ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
 ɍɤɪɚʀɧɚɧɟɛɪɚɬɢɦɟɭɱɚɫɬɶɜɛɭɞɶɹɤɢɯɿɧɬɟɝɪɚ
ɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɯ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɊɎ ɧɚ ɩɨɫɬɪɚ
ɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ
ɍɤɪɚʀɧɢɽɛɟɡɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɸɿɧɟɡɜɨɪɨɬɧɨɸ
 ɇɚɪɚɡɿ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢ ɽ ɮɨɪɦɭɥɢ ³ɛɪɚɬɧɿ
ɞɪɭɠɧɿ ɤɪɚʀɧɢ´ ³ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ´ ɹɤ
ɛɚɡɨɜɿɡɚɫɚɞɢɞɟɪɠɚɜɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
 ɧɢɧɿɲɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɨɛɬɹ
ɠɟɧɿ ɧɢɡɤɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫ ɽ ɧɟɦɨɠ
ɥɢɜɢɦ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɢɬɚɧɧɹ Ʉɪɢɦɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɿ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɤɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡ ɊɎ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɿ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣɫɮɟɪɚɯ
 Ɂɨɜɧɿɲɧɹɩɨɥɿɬɢɤɚ
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɍ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɣ ɩɥɨ
ɳɢɧɿ ɩɟɪɟɞ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɨ
ʀɬɶ ɫɤɥɚɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɹɤɿ ɛ ɧɚɣ
ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ
ɿ ʀɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɡ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ
ɩɟɜɧɢɯ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɹɯ ɨɰɿɧɨɤ ɹɤ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɚ ɋɯɨɞɿ
ɍɤɪɚʀɧɢɬɚɤɿɲɥɹɯɿɜɣɨɝɨɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɳɨɩɟɜɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɟɫɬɢ
ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɿ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɿɚɥɨɝ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɥɚ ɤɪɚʀɧɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɹɤɿ ɝɨɬɨɜɿ
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɜɫɟɛɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ʀʀ ɩɪɨɬɢɫɬɨ
ɹɧɧɿɡɊɨɫɿɽɸɚɛɨɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ±ɡɦɟɬɨɸɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɥɨɛɿɜɽɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɨɦɭɬɚɛɨɪɿ
ɉɨɥɿɬɢɤɚɍɤɪɚʀɧɢɧɚɫɜɿɬɨɜɿɣɚɪɟɧɿʀʀɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
18
Таку модель “обмеженого” партнерства підтримали 67% українських
експертів. Див.: результати експертного опитування вміщені в цьому
журналі.

ЦЕНТР РАЗУМКОВА

ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɡɨɜ
ɧɿɲɧɿɯɭɦɨɜɞɥɹ
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɟɡɚɥɟɠ
ɧɨɫɬɿ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ
ɍɤɪɚʀɧɢʀʀɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɥɚɞɭɛɟɡɩɟɤɢɩɪɚɜ
ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
 ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨʀ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɜɿɞɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɪɢɧɤɿɜɡɛɭɬɭ
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ± ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ  ɤɪɢ
ɬɢɱɧɨʀ ɧɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɜɿɞɊɎ
Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɧɚ ɤɥɸ
ɱɨɜɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞ
ɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ
ɭ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɚɝɪɟɫɿʀ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɤɨɥɚ
ɤɪɚʀɧɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɿ ɫɨɸɡɧɢɤɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɇɚɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɩɨɥɿɬɢɤɚɍɤɪɚʀɧɢɦɚɽɛɭɬɢ
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɸ ɫɩɪɹ
ɦɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɜɩɥɢɜɭɄɨɧɬɚɤɬɢɧɚɜɢɫɨɤɨɦɭɬɚɜɢɳɨɦɭ
ɪɿɜɧɹɯ ɦɚɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɡɨɪɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɛɟɡ
ɤɭɥɭɚɪɧɢɯ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɧɨɪ
ɦɚɦɢ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ Ⱦɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɊɎ
ɫɥɿɞ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɤɪɚʀɧɢɩɚɪɬɧɟɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɇɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɫɥɿɞ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɮɨɪɦɚɬ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ³ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ´
Ɂɨɤɪɟɦɚɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɣɩɟɪɟɝɥɹɞɤɨɧɬɚɤ
ɬɿɜɭɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯɿɝɚɥɭɡɹɯɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɧɢɧɿɲɧɿɯ
ɪɟɚɥɿɣ ɠɨɪɫɬɤɟ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟ
ɫɿɜ ɡ ɪɨɡɭɦɧɢɦɢ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɚɦɢ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɚɤɟɬ ɩɢɬɚɧɶ ɞɟ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫ ɽ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɄɪɢɦɭɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢʀʀɞɟɪɠɚɜɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɭɫɬɪɨɸɬɨɳɨ 18
Експертна думка
Модель “обмеженого партнерства” й жорсткого відстоювання
національних інтересів у відносинах з Росією підтримують дві третини (67%) експертів, опитаних Центром Разумкова.
Водночас, чверть (24%) експертів наголошують на більш радикальному варіанті – згортанні співробітництва, контактів з РФ як з
країною-агресором, запровадженні режиму “ворожого співіснування, стримування Росії”. Де-факто – перебування у стані “холодної війни”.
Показово, що жоден з представників експертної спільноти
України не вважає можливим повернення до попередньої практики
декларативного стратегічного партнерства.
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ɉɪɚɤɬɢɱɧɿɤɪɨɤɢɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿ
 ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶɤɨɪɢɫ
ɬɭɸɱɢɫɶ Ɋɟɡɨɥɸɰɿɽɸ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ Ⱥɫɚɦɛɥɟʀ
ɈɈɇ 9 ɜɿɞɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪ³ȯɞɧɚɧɧɹ
ɡɚɪɚɞɢɦɢɪɭ´ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɡɜɟɪ
ɧɟɧɧɹ ɞɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ Ⱥɫɚɦɛɥɟʀ ɈɈɇ ɡ ɿɧɿɰɿ
ɚɬɢɜɨɸ ɜɢɡɧɚɧɧɹ Ɋɨɫɿʀ ɞɟɪɠɚɜɨɸɚɝɪɟɫɨɪɨɦ
ɐɟ ɦɨɝɥɨ ɛ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ Ɋɚɞɢ
Ȼɟɡɩɟɤɢ ɈɈɇ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡ ɛɨɤɭ
ɊɎ ɜɪɿɡɤɚ ³ɓɨɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨ
ɞɿɜɡɩɪɢɦɭɲɟɧɧɹɊɨɫɿʀɞɨɦɢɪɭ´ 
 Ⱥɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɡȯɋɭɛɟɡɩɟɤɨɜɿɣ
ɫɮɟɪɿ ɋɩɿɥɶɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚɛɟɡɩɟɤɢɿɨɛɨɪɨɧɢȯɋ 
ɭɬɱɜɪɚɦɤɚɯɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀɍɝɨɞɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸ

ɪɨɡɞɿɥ  ɫɬ  ɉɨɲɢɪɢɬɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ
ɡ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɛɟɡɩɟɤɨɜɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ
ɡɨɤɪɟɦɚɡȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸɨɛɨɪɨɧɧɨɸɚɝɟɧɰɿɽɸ
 ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɞɨɦɨɜɥɟ
ɧɨɫɬɟɣ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɿɱɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɢɍɤɪɚʀɧɚɇȺɌɈ ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬ
ɧɢɰɬɜɨɡɇȺɌɈɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɬɪɚɫɬɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɨɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
Ɂɛɪɨɣɧɢɯ ɋɢɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɛɨɤɭ ɤɪɚʀɧ Ⱥɥɶɹɧɫɭ ɩɪɨɬɢ
ɫɬɨɹɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ ɿ
ɤɿɛɟɪɡɚɝɪɨɡɚɦ
 ɍ ɪɟɠɢɦɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡ
ɜɢɜɚɬɢ ɩɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ

ЩОДО ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ЗАХОДІВ З ПРИМУШЕННЯ РОСІЇ ДО МИРУ
Ідеться про підвищення ролі РБ ООН у цьому процесі,
яка сьогодні обмежується правом Росії ветувати спрямовані проти неї проекти резолюцій РБ. Пропонується не
ініціювати будь-які реформи ООН (це тривала та контраверсійна процедура), а скористатися наявними можливостями, прописаними у Статуті ООН.
У статті 27 Статуту визначено:
3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам (окрім процедурних, про які йдеться в
п.2. ст.27 – ред.) считаются принятыми, когда за них
поданы голоса девяти членов Совета, включая
совпадающие голоса всех постоянных членов
Совета, причем сторона, участвующая в споре,
должна воздержаться от голосования при принятии решения…1
Тобто головною проблемою є визнання Росії стороною конфлікту. У принципі, для цього потрібне звернення України до РБ ООН з проханням визнати факт агресії Росії. Але Росія, користуючись правом вето, постійно
блокує процес розгляду російсько-українського конфлікту та будь-які рішення РБ ООН, що містять хоча б натяки
на звинувачення її в агресії. Проте, Україна може звернутися не до РБ ООН, а до Генеральної Асамблеї ООН. Росія
і цього разу може спробувати загальмувати переформатування обговорення конфлікту (в ГА замість РБ ООН),
посилаючись на статтю 12 Статуту ООН:
Когда Совет Безопасности выполняет возложенные
на него настоящим Уставом функции по отношению
к какому-либо спору или ситуации, Генеральная
Ассамблея не может делать какие-либо рекомендации, касающиеся данного спора или ситуации, если
Совет Безопасности не запросит об этом1.
Однак, на цей випадок є процедура (і прецеденти,
зокрема стосовно палестино-ізраїльського конфлікту,
коли правом вето скористалися США) ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН заветованих проектів резолюцій РБ. Ця процедура визначена Резолюцією 377 (V) Генеральної Асамблеї ООН “Единство на пользу мира” від
3 листопада 1950р.2:
1

Тут цитується Статут ООН. – Офіційний сайт ООН, http://www.un.org/ru.
Виділення – ред.
Веб-сторінка Генеральної Асамблеї ООН. – http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/RESOLUTION/GEN/NR0/062/19/IMG/NR006219.pdf?OpenElement.
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… если Совет Безопасности, в результате разнонгласия постоянных членов, оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по
поддержанию международного мира и безопасности во всех случаях, когда имеются основания
усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт
агрессии, Генеральная Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам
Организации необходимые рекомендации относительно коллективных мер, включая – в случае
нарушения мира или акта агрессии – применение,
когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания или восстановления международного
мира и безопасности. В период между сессиями
Генеральная Ассамблея может собраться на чрезвычайную специальную сессию, созываемую в течение двадцати четырех часов со времени поступления требования о таком созыве. Такая чрезвычайная специальная сессия созывается по требованию Совета Безопасности, поддержанному голосами
любых семи членов Совета, или по требованию большинства членов Организации Объединенных Наций.
Таким чином, алгоритм дій України як сторони-жертви
полягає в законодавчому визнанні нею самою Росії стороною конфлікту (до чого готові й багато інших держав).
Верховна Рада це зробила 27 лютого 2015р., ухваливши
відповідне звернення із закликом до міжнародного співтовариства “визнати факт агресії проти України, окупації
її території і посилити вимоги щодо повернення до міжнародно визнаних кордонів України, запобігши створенню
небезпечного прецеденту у вигляді грубого порушення
світового порядку та системи безпеки, що склалися після
Другої світової війни”.
Це є потрібним, але не достатнім кроком. Треба адресно
звернутися до Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН
з вимогою скликати надзвичайну спеціальну сесію, до
порядку денного якої внести питання визнання конфлікту
внутрішнім інтернаціоналізованим, інспірованим Росією і
таким, що точиться за її участі (звичайно з наданням незаперечних доказів вини Росії). Після ухвалення позитивного
рішення – заради чого Президенту, МЗС та іншим державним і суспільним інститутам України слід наполегливо
попрацювати, – у ГА та РБ ООН будуть усі підстави запроваджувати проти Росії адекватні (аж до силових, відповідно
до Глави VII Статуту ООН) заходи, від голосування стосовно
яких вона усувається.
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ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɳɨ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɬɚ ɡɚɫɭɞɢɥɢ ɚɝɪɟɫɿɸ ɊɎ
ȯɋ ɋɒȺ Ʉɚɧɚɞɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ əɩɨɧɿɹ ɬɚ ɿɧ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɤɪɚʀɧ
ɫɨɸɡɧɢɤɿɜɭɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿɡɊɎ
 ȱɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɿɡ ɋɒȺ Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɭɦɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ³Ⱥɤɬɭ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɜɨɛɨɞɢ
ɜɍɤɪɚʀɧɿ´ɹɤɢɣɪɨɡɲɢɪɸɽɤɚɧɚɥɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢ
ɰɬɜɚɜɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯ ɩɨɥɿɬɢɤɚɟɤɨɧɨɦɿɤɚɟɧɟɪ
ɝɟɬɢɤɚ ɛɟɡɩɟɤɚ  ɬɚ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɜɨɽɧɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ȱɧɿɰɿɸɜɚɬɢ ɨɧɨɜ
ɥɟɧɧɹɿɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɏɚɪɬɿʀɍɤɪɚʀɧɚɋɒȺɩɪɨ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɪ ɡɦɟɬɨɸɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɰɿɥɟɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ɬɚɤɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɜɧɢɧɿɲɧɿɯɭɦɨɜɚɯ
 ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ȯɋ
ɋɒȺɈȻɋȯɈɈɇɿɧɲɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɞɥɹɭɱɚɫɬɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɞɿɚɥɨɡɿ
ȱɧɿɰɿɸɜɚɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨ
ɰɟɫɭɜɞɿɸɱɢɯɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯɮɨɪɦɚɬɚɯ
 Ⱥɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ
ɋɩɪɢɹɬɢ ³ɪɟɚɧɿɦɚɰɿʀ´ ȽɍȺɆ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɤɨɧ
ɬɚɤɬɢɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɝɪɚɦɢ³ɋɯɿɞɧɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ´
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ
ɍɤɪɚʀɧɚȼɢɲɟɝɪɚɞɫɶɤɚ ɝɪɭɩɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɤɨɧ
ɬɚɤɬɢɡȻɚɥɬɿɣɫɶɤɨɸɚɫɚɦɛɥɟɽɸ
 ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɟ ɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟɣ
ɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ʉɪɟɦɥɹ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɱɿɬɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧ
ɧɿɯɜɿɞɧɨɫɢɧɡɊɎɭɬɱɩɨɥɿɧɿʀɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯɜɿɞɨɦɫɬɜ
ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ȼɿɣɫɶɤɨɜɟ ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɡ Ɋɨɫɿɽɸ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɨ ɧɚɞɬɨ
ɜɪɚɡɥɢɜɢɦ ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɥɨ
ɛɟɡɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ19ɚɜɧɢɧɿɲɧɿɯɭɦɨɜɚɯɞɟɮɚɤɬɨɜɨɽɧ
ɧɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭ±ɫɚɦɟɰɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɪɚɞɢ
ɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ Ⱦɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɤɨɧ
ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɧɶɨɝɨ
 ɍ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɽ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ
ɜɿɞɨɦɫɬɜɫɩɿɥɶɧɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɢɤɨɪ
ɞɨɧɧɢɯɩɢɬɚɧɶɨɛɨɪɨɧɧɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚɤɨɨɩɟɪɚ
ɰɿɹɫɩɿɥɶɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀɜɛɨɪɨɬɶɛɿɡɧɚɪɤɨɬɢɤɚɦɢ
ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɸ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɸ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣɬɨɳɨ 

 ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɦɿɠ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ
ɡ ɤɪɚʀɧɨɸɚɝɪɟɫɨɪɨɦ ɿ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɤɚɧɚɥɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɝɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɫɥɿɞɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɨɛɟɪɟɠɧɨɫɩɪɢɣ
ɦɚɬɢ ɛɭɞɶɹɤɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ³ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ´ ɡ ɛɨɤɭ ɊɎ
ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɢɯ ɽ ɿɦɿɬɚɰɿɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɞɿɚɥɨɝɭɜɿɞɜɨɥɿɤɚɧɧɹɭɜɚɝɢɜɿɞɫɩɪɚɜɠɧɿɯɧɚɦɿ
ɪɿɜ Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɫɬɚɥɨ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ³ɋɩɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɭɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦɜɨɝɧɸ´
ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɹɤɨɝɨ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɜɢɹ
ɜɢɥɚɫɹ ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɚɥɟ ɞɚɥɚ ɡɦɨɝɭ ³ɩɿɞɿ
ɝɪɚɬɢ´ Ɋɨɫɿʀ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɦɿɞɠɭ ɦɢɪɨɥɸɛɧɨʀ
ɞɟɪɠɚɜɢ
 əɤɳɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶ
ɧɨɫɬɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨ
ɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɊɎ ɳɟ ɞɢɫɤɭɬɭɜɚɥɨɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɛɢɬɤɢ ɨɛɨɪɨɧɧɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞ
ɩɪɢɽɦɫɬɜɦɨɠɥɢɜɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɞɟɫɬɚ
ɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɦɢ ɬɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢɧɚɦɢ
ɬɨɳɨ  ɬɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ
ɜɢɦɨɝɚ ɩɨɜɧɨʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɜɿɞ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡ ɞɟɪɠɚɜɨɸɚɝɪɟɫɨɪɨɦ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ20
 ɑɟɪɟɡ ɛɪɚɤ ɫɜɨɽɱɚɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɛɨɤɭ ɨɤɪɟ
ɦɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɛɨɪɨɧɧɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞ
ɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɚɥɭɡɡɸ ɡ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿ
ɤɚɰɿʀ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ
ɡ ɊɎ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɜɡɚɽɦɧɢɯ ɩɨɫɬɚɱɚɧɶ ɩɪɨɞɭɤ
ɰɿʀ ɡɭɦɨɜɢɬɶ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ

19 Докладніше див.: Безпекові аспекти відносин Україна-Росія-ЄС. – Національна безпека і оборона, 2012р., №4-5, с.40; Украинско-российское
военное сотрудничество. – Національна безпека і оборона, 2006р., №5, с.28-32.
20 До останнього часу Росія, за даними Укроборонпрому, була одним із найкрупніших імпортерів української оборонної продукції – близько 11%
загального українського експорту військової продукції на суму понад $200 млн. (з урахуванням товарів подвійного використання – до 40% на суму
близько $1 млрд.). Експорт товарів військового та подвійного використання з Росії до України у 2013р. становив близько $700 млн.
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ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɬɪɚɬɢ21 ɇɟɦɢɧɭɱɚ ɜɬɪɚɬɚ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɢɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ
ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚ
ɰɿʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɧɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɁɚɩɨɪɿɠɠɹ
ɏɚɪɤɿɜ  ɐɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɍɪɹɞɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ±
ɡɨɤɪɟɦɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɟɨɛɨɪɨɧɧɟɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɬɚɪɟɦɨɧɬɨɡɛɪɨɽɧɶɞɥɹȺɌɈ
Довідково
У 2013р. в оборонно-промисловій кооперації брали участь
79 українських і 859 російських підприємств. Згортання військово-технічного співробітництва з Росією торкнеться таких
галузей, як ракето-космічна (“Южмаш”, “Хартрон”), літакобудування (“Антонов”), виробництво авіадвигунів (“Мотор Січ”),
корабельних силових установок (“Зоря-Машпроект”). Критичною сферою для Росії є обслуговування міжконтинентальних
балістичних ракет, які стоять на бойовому чергуванні в російських
ракетних військах стратегічного призначення (КБ “Південне”,
“Південмаш”). Збитки від неотриманих прибутків за річний період
через розрив кооперації можуть скласти: для України – близько
$600 млн., для Росії – не менше $2 млрд.22
Попри різні думки, альтернативи скороченню обороннопромислової кооперації з Росією не було (як зараз немає альтернативи її припиненню). Під тиском західних та українських санкцій Росія планує вжити заходів з імпортозаміщення, які лише
прискорять проголошену ще в середині 1990-х років політику
запровадження замкнутих циклів у російському ОПК. Сьогодні з
206 імпортованих видів української продукції (за іншими даними –
понад 3 000) Росія має заміну лише по 58 і планує до 2020р.
знайти заміну решті, на що їй потрібно близько 50 млрд. руб.23

 ɉɨɩɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ ɳɨ ɛɟɡ
ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɜ ³ɧɚɛɨɪɿ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ´ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɚɽ ɪɟɚɥɶɧɿ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ³ɝɚɪɹɱɭ ɬɨɱɤɭ´
ɚɛɨ ɠ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɩɥɚɰɞɚɪɦ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ Ɍɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣ
ɫɧɸɜɚɬɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿɡ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɜɿɞɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯɨɡɛɪɨɽɧɢɯɮɨɪɦɭɜɚɧɶ
ɬɚɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɜɿɣɫɶɤȾɥɹɰɶɨɝɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɜɨ
ɪɢɬɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨ
ɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹɜɧɚɣɤɨɪɨɬɲɿɬɟɪɦɿɧɢɬɚɡɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɢɦɢɠɟɪɬɜɚɦɢ
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɿ ɤɪɨɤɢ Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧ
ɮɥɿɤɬɭɬɚɡɚɯɢɫɬɭɜɿɞɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɚɝɪɟɫɿʀɫɥɿɞɡɞɿɣɫɧɢɬɢ
ɧɚɫɬɭɩɧɿɤɪɨɤɢ
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɩɥɟɧɢɯ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɩɥɚɧɨ
ɦɿɪɧɢɦ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɬɚ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

 ɜɿɞɧɨɜɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɪɨɫɿɣɫɶɤɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿ
ɝɚɱɿɜ
 ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɛɭɮɟɪɧɭ ɡɨɧɭ ɧɚ ɤɨɪɞɨɧɿ ɡ Ɋɨɫɿɽɸ ɿɡ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɝɪɭɩ ɡɚ
ɭɱɚɫɬɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɈȻɋȯɬɚɿɧɲɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞ
ɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
 ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨʀ ɚɧɟɤɫɿʀ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ ɜɿɞ
ɧɨɜɥɟɧɧɹɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭɍɤɪɚʀɧɢ
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɫɚɧɤɰɿʀ ɩɪɨɬɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɸɪɢ
ɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɊɎ ɹɤɿ ɫɜɨʀɦɢ ɞɿɹɦɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɬɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ʉɪɿɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɪɨɳɭɜɚɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɡ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚ
ɪɨɞɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɧɚɜɤɨɥɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɚɝɪɟ
ɫɿʀ ɬɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩ
ɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢ
 ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɞɿɚɥɨɝ ɡ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ
ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ * ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɫɚɧɤɰɿɣɩɪɨɬɢɞɟɪɠɚɜɢɚɝɪɟɫɨɪɚ
 ɩɪɨɫɭɜɚɬɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɰɶ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɨɝɨ
ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɡɹɬɢɯ
ɧɢɦɢ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɛɟɡɩɟɤɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ
 ɫɩɪɢɹɬɢ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɛɨɤɭ
ɞɟɪɠɚɜȯɋɿɉɿɜɧɿɱɧɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɨɝɨȺɥɶɹɧɫɭ
 ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɉɿɜɧɿɱɧɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɨɝɨ Ⱥɥɶ
ɹɧɫɭ ɬɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɞɥɹ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɛɟɡɩɟɤɨɜɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭ
Позиції експертів
Оцінюючи можливі заходи зі зміцнення гарантій безпеки України (за п’ятибальною шкалою: 1 – не має впливу, 5 –
максимальний вплив), опитані Центром Разумкова експерти
перше місце відводять зміцненню та модернізації Збройних сил
України та інших силових структур, забезпеченню надійного
захисту кордонів – 4,7 бали.
Наступним важливим заходом експерти вважають успішну
інтеграцію до ЄС (4,4).
Далі йдуть – ефективне забезпечення інформаційної безпеки
країни (4,2) та ініціювання процесу набуття членства в НАТО (3,7).
Найбільш скептично оцінюється варіант офіційного визнання
військового нейтралітету України та надання відповідних міжнародних гарантій (1,8).
Отже, на думку української експертної спільноти, головними
компонентами зміцнення національної безпеки є зміцнення
власних збройних сил та ефективна європейська і євроатлантична інтеграція.

21
“За оцінками інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, якщо буде повністю припинене військово-технічне співробітництво між
Москвою і Києвом, то недоотриманий дохід для України за річний період складе близько $600 млн. Втрати Росії за такий же період становитимуть не
менше $2 млрд.” Див.: Самусь М. Розрив кооперації з Росією – шанс для української “оборонки”…
22
Самусь М. Розрив кооперації з Росією – шанс для української “оборонки” – Forbes Україна, http://forbes.ua/ua/opinions/1375935-rozriv-kooperaciyi-zrosieyu-shans-dlya-ukrayinskoyi-oboronki
23
Путину представят план замещения украинской продукции в ОПК. – INTERFAX.RU, 28 июля 2014г., http://www.interfax.ru/business/388096; В России
оценили замещение украинской продукции для ОПК в 50 млрд. руб. – УНИАН, 11 августа 2014г., http://economics.unian.net/industry/949685-v-rossiiotsenili-zameschenie-ukrainskoy-produktsii-dlya-opk-v-50-mlrd-rubley.html
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 ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ
ɍɤɪɚʀɧɢɿɊɎɿɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɞɨɜɿɪɢɭɜɡɚɽɦɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɚɯ
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɡɚɫɚɞɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɍɤɪɚʀɧɢɫɬɨ
ɫɨɜɧɨ Ɋɨɫɿʀ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɜɜɚɠɚɬɢɫɹɩɚɪɬɧɟɪɨɦɍɤɪɚʀɧɢɜɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɩɨɝɥɢɛ
ɥɟɧɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ
ɧɟɸ ɩɨɜɢɧɧɿ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɞɥɹ
ɞɟɪɠɚɜɱɥɟɧɿɜɋɜɿɬɨɜɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɨɪɝɿɜɥɿ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɡ
ɊɨɫɿɣɫɶɤɨɸɎɟɞɟɪɚɰɿɽɸɦɚɽɫɬɚɬɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹɞɜɨɽɞɢ
ɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ± ɿɫɬɨɬɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɪɢɧɤɿɜɡɛɭɬɭɿɞɠɟɪɟɥɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɤɪɢɬɢɱɧɨ
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɦɩ
ɥɟɤɬɭɸɱɢɯɜɢɪɨɛɿɜɜɢɯɨɞɹɱɢɡɬɨɝɨɳɨɧɢɧɿɲɧɹɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɟ ɽ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɸ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɟ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦɭ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠ
ɥɢɜɢɯɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯɩɟɪɟɜɚɝ ɿɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶɩɪɢɧɰɢɩɚɦ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɦɚɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɤɭɪɫ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɊɨɫɿɽɸʀʀɨɤɪɟɦɢɦɢ
ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɦɢ  ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ
ɬɚɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦɢɜɬɢɯɨɛɫɹɝɚɯɿɮɨɪɦɚɯɹɤɿɧɟɡɚɝɪɨ
ɠɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨ
ɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɹɤ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɬɢɫɤɭ
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɜ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɍɤɪɚʀɧɢɡɊɎɧɚɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭɟɬɚɩɿ ɞɨɬɨɝɨɱɚɫɭɤɨɥɢ
ɜ Ɋɨɫɿʀ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ ɹɤɿ ɩɨɜɟɪɧɭɬɶ
ɰɸ ɤɪɚʀɧɭ ɧɚ ɲɥɹɯ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿ
 Ⱥɤɬɢɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɨɜɿɥɶɧɢɯ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯ ɞɿɣ ɊɎ ɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɩɨɥɨ
ɠɟɧɶ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɚɬɚɤɨɠɩɨɞɚɧɧɹɞɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɭɞɿɜɩɨɡɨɜɿɜɡ
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɛɢɬɤɿɜ ɡɚɜɞɚɧɢɯ
ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɊɎ ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɦɨɠɟ
ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢɩɨɞɚɧɧɹɩɪɟɬɟɧɡɿɣɭɋɈɌɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɊɨɫɿɽɸɫɜɨʀɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɜɡɹɬɢɯɩɿɞ
ɱɚɫʀʀɜɫɬɭɩɭɞɨɰɿɽʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɡɦɟɬɨɸɜɢɜɟɞɟɧɧɹɡɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɛɟɡɧɚ
ɞɿɣɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɹɤɿ ɽ ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬɧɢɦɢ
ɿɩɨɫɢɥɸɸɬɶɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɩɨɫɬɚɱɚɧɶ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ
 Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɡɿɫɩɪɢɹɧɧɹ
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɞɠɟɪɟɥ ɫɢɪɨ
ɜɢɧɧɨɝɨ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɦɚɸɱɢɧɚ
ɭɜɚɡɿ ɧɟɛɚɠɚɧɿɫɬɶ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ
ɨɞɧɿɽɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɱɚɫɬɤɢ ɭ  ɜ ɟɤɫɩɨɪɬɿ ɱɢ
ɿɦɩɨɪɬɿ

ЦЕНТР РАЗУМКОВА

 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɤɨɨ
ɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭ
 Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɊɎ ɹɤɿ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɟɪ
ɫɩɟɤɬɢɜ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɫɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɝɨɫɬɪɨʀ ɮɚɡɢ ɤɪɢɡɢ
ɜ ɭɤɪɚʀɧɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɦɚɽ ɜɿɞɞɚɜɚɬɢɫɹ ɬɪɢ ɚɛɨ ɛɚɝɚɬɨɫɬɨ
ɪɨɧɧɿɦ ɮɨɪɦɚɬɚɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ
ɭɱɚɫɬɶ ɬɪɟɬɿɯ ɤɪɚʀɧ ɚɛɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ
ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɟɥɢɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɊɎ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɚ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨ
ɥɨɝɿɡɚɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿɤɪɨɤɢ
 ɈɮɿɰɿɣɧɨɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢɜɪɚɦɤɚɯɋɈɌɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɊɎ ɫɜɨʀɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ
ɩɪɢɣɧɹɬɢɯɩɿɞɱɚɫʀʀɜɫɬɭɩɭɞɨɰɿɽʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɳɨɨɫɨɛɥɢɜɨɸɦɿɪɨɸɩɪɨɹɜɢɥɨɫɹɜɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨ
ɜɢɯɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯɫɬɨɫɨɜɧɨɍɤɪɚʀɧɢɬɨɪɝɨ
ɜɟɥɶɧɢɯɞɿɹɯɊɨɫɿʀɹɤɿɩɨɪɭɲɭɸɬɶɧɨɪɦɢɋɈɌ
ɬɚɡɚɜɞɚɸɬɶɲɤɨɞɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɬɨɪɝɿɜɥɿ
 ɋɩɪɢɹɬɢ ɧɚɞɚɧɧɸ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɤɪɚʀɧɱɥɟ
ɧɿɜ ȯɋ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ ɋɈɌ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ
ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɿɜ ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɬɨɪ
ɝɨɜɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɞɢɫ
ɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɿ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶ
ɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɚɬɚɤɨɠɧɚɞɚɧɧɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɨɪ
ɝɨɜɟɥɶɧɢɯɫɩɨɪɿɜ
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 ȱɧɿɰɿɸɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿ
ɹɦɢ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ ȯɋ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ
ɋɈɌ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɤɪɟ
ɦɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ
ɩɢɬɚɧɧɹɯɪɨɡɪɨɛɤɢɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɯɨɞɿɜɡɩɪɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɚ ɧɨɜɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ
ɪɢɧɤɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ±
ɦɚɸɱɢɧɚɦɟɬɿɡɨɤɪɟɦɚɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹɩɟɪɟɨɪɿɽɧ
ɬɚɰɿʀɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯɩɨɫɬɚɜɨɤɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɍɤɪɚʀɧɢ
ɡɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɧɚɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɪɢɧɤɢ
 Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɰɿɥɶɨɜɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ
ɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɬɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ ɹɤɿ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɢɹɜ
ɥɹɸɬɶɫɜɨɽɩɪɚɝɧɟɧɧɹɞɨɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɽɜɪɨɩɟɣ
ɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɚɝɪɚɪɧɨ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀɿɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ24
 Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦ ɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɍɤɪɚʀɧɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹɯɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ
ɬɚɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɪɟɮɨɪɦ
ɩɿɞɠɨɪɫɬɤɢɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɤɨɧɬɪɨɥɟɦɡɚɰɿɥɶɨ
ɜɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɲɬɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚɜɪɚɦɤɚɯ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ $LG IRU 7UDGH ,QLWLDWLYH 
ɋɜɿɬɨɜɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɨɪɝɿɜɥɿ
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢ
ɰɬɜɚɬɚɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢ
ɰɬɜɚɡɚɝɚɥɨɦɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɬɚɦɚɥɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭ
ɤɪɟɞɢɬɢɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭɿɆɎɄ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ ɜɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɤɪɟɞɢɬɢɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭɈɈɇɿȯɋ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿ ɄɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɈɈɇɡ
ɩɢɬɚɧɶɬɨɪɝɿɜɥɿɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭ ɘɇɄɌȺȾ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɥɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨʀ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɈȿɋɊ ȯɋ
ɬɚɈȿɋɊ 
 Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɫɬɪɚ
ɬɟɝɿɸ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɡɚɫɩɪɢɹɧɧɹȯȻɊɊ ɦɚɸɱɢɧɚɦɟɬɿ
«ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Ȼɚɡɟɥɶɫɶɤɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
«ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɭɦɨɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɛɚɧɤɿɜɞɨɩɪɚɜɢɥȯɋ
«ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɫɭɞɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ«ɡɧɚɱɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ
ɪɢɡɢɤɿɜɭɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣɫɮɟɪɿ ɳɨɞɨɡɜɨɥɢɥɨɛ

24

ɡɧɢɡɢɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ
ɫɟɪɟɞɧɿɯɪɿɜɧɿɜɭɧɨɜɢɯɤɪɚʀɧɚɯɱɥɟɧɚɯȯɋ 
«ɪɨɡɪɨɛɤɭɫɭɱɚɫɧɢɯɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ
ɹɤɿ ɛ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɨɸ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɸ
ɫɬɚɜɤɨɸ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯɤɨɲɬɿɜɛɿɥɶɲɬɪɢɜɚɥɿɜɿɞɫɬɪɨɱɤɢ
ɜɢɩɥɚɬɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɭɦɨɜɢɮɚɤɬɨɪɢɧɝɭ
 Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɍɤɪɚ
ʀɧɢ ɳɨ ɦɚɥɨ ɛ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɣɨɝɨ ɝɨɬɨɜ
ɧɨɫɬɿɞɨɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɛɨɤɭ
ȯɋɬɚɿɧɲɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɿɧɫɬɢɬɭ
ɰɿɣɩɿɞɠɨɪɫɬɤɢɦɤɨɧɬɪɨɥɟɦɡɚɰɿɥɶɨɜɢɦɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɲɬɿɜ Ɉɧɨɜɢɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɩɪɨɟɤɬ ɈȿɋɊ ³ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɟɤɬɨɪɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧ
ɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ´ ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭ
ɽɬɶɫɹɜɍɤɪɚʀɧɿɡɪ
 ȱɧɿɰɿɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ Ʉɨɦɿɫɿɽɸ
ɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɥɭɱɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɦɿɠɞɟɪ
ɠɚɜɧɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦ
ɤɚɯȯɋɡɦɟɬɨɸɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɪɟɚɥɶɧɨʀɚɥɶɬɟɪ
ɧɚɬɢɜɢ ɩɪɢɜ¶ɹɡɰɿ ɞɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɩɨ
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ
 ɋɩɪɢɹɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɧɢɯ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ±
ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɹɤ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨʀ ɤɪɚ
ʀɧɢ ɜ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ³ɋɯɿɞɁɚɯɿɞ´ ɿ ³ɉɿɜɧɿɱɉɿɜɞɟɧɶ´
Ɇɨɠɥɢɜɟɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɪɨɛɤɢɰɿɥɶɨ
ɜɨʀɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ
ɲɥɹɯɿɜɡɚɭɱɚɫɬɸɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɤɪɚʀɧɩɚɪɬɧɟɪɿɜ
ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɫɭɛɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ
ɭɬɱɜɪɚɦɤɚɯɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭ
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɥɿɞ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɜɢɯɨɞɭ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜɧɚɧɨɜɿɪɢɧɤɢ
 ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚɫɮɟɪɚ
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩ
ɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɡ ɊɎ ±
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɲɜɢɞɤɚ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɧɨʀ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɧɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɡɊɨɫɿɽɸɜɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣɫɮɟɪɿɚʀɯɬɪɚɧɫɮɨɪ
ɦɚɰɿɹ ɞɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɿɜɧɹ ɳɨ ɧɟ ɩɨɪɨ
ɞɠɭɽɟɮɟɤɬɭɤɪɢɬɢɱɧɨʀɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
 ɍ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ
ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ȯɋ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɨ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹ
ɞɚɬɢ ɹɤ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɤ ɜɿɞ ɧɚɜ³ɹɡɭɜɚɧɢɯ Ɋɨɫɿɽɸ

В агропродовольчому секторі це має поєднуватися з поступовим розширенням обсягу тарифних квот стосовно українського експорту на ринок ЄС.
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ɧɟɩɪɨɡɨɪɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɫɯɟɦ ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ
ɿɦɩɨɪɬɡɊɎɦɚɽɛɭɬɢɦɿɧɿɦɿɡɨɜɚɧɢɣ
 Ɉɞɧɢɦɡɤɥɸɱɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶɦɚɽɫɬɚɬɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɝɚɡɭ
ɜɭɝɿɥɥɹ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɨɩɿɪɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣ ɛɥɨɤɚɞɿ ɡ ɛɨɤɭ
Ɋɨɫɿʀ
 ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɝɚɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɽɸ ɹɤ
ɨɞɧɢɧ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ ɜɿɣɧɢ
ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢɲɚɯɬɢɟɧɟɪɝɨɝɟɧɟɪɭɸɱɿɩɨɬɭɠ
ɧɨɫɬɿ  ɫɬɚɥɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɬɚɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯɜɿɞɩɨɜɿ
ɞɟɣ
 ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɡɩɨɫɬɚɱɚɧɶɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɝɚɡɭɞɨɍɤɪɚ
ʀɧɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ ɹɤɢɯ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɨɩɨɫɥɚɛɥɸɜɚɬɢɞɟɪɠɚɜɭɿɡɛɟɪɿɝɚɬɢʀʀɝɚɡɨɜɭ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚ ȯɜɪɨ
ɩɟɣɫɶɤɚ Ʉɨɦɿɫɿɹ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɧɫɨɥɿ
ɞɨɜɚɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɭ ɜɡɚɽɦɢɧɚɯ ɡ ɊɎ ɇɟɡɦɿɧɧɨɸ
ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɢɦɨɝɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɜɿɞɱɭɠɟɧɢɯ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ
ɭ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ ɧɚ ɲɟɥɶɮɿ ɑɨɪɧɨɝɨ ɬɚ Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɝɨ
ɦɨɪɿɜ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿɤɪɨɤɢ
 Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜȾɥɹɰɶɨɝɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
 ɉɪɨɞɨɜɠɢɬɢɪɟɜɟɪɫɧɿɩɨɫɬɚɜɤɢɝɚɡɭɡȯɋɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɿɜ ɱɟɪɟɡ ɉɨɥɶɳɭ
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɭɬɚɍɝɨɪɳɢɧɭ
 Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
ɿɦɩɨɪɬɧɨɝɨ ɜɭɝɿɥɥɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɟɧɟɪ
ɝɟɬɢɤɢ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɧɚɣɩɪɢɜɚɛ
ɥɢɜɿɲɿɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɭɦɨɜɢ
 Ⱦɨɫɹɝɬɢ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɡ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ :HVWLQJKRXVH
ɳɨɞɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɧɚ Ⱥȿɋ
ɍɤɪɚʀɧɢɩɨɫɢɥɟɧɧɹɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀɿɡɋɒȺɜɩɢɬɚɧɧɿ
ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀɞɠɟɪɟɥɹɞɟɪɧɨɝɨɩɚɥɢɜɚ
 Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ )ORDWLQJ 6WRUDJH
5HJDVL¿FDWLRQ 8QLW ± )658 ɩɥɚɜɭɱɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɡɿɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɬɚɪɟɝɚɡɢɮɿɤɚɰɿʀɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɝɚɡɭ 
ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɋɉȽ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɡ ɱɨɪɧɨɦɨɪ
ɫɶɤɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭ
 ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɚɡɨ
ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
 ɉɪɨɜɟɫɬɢɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣɚɭɞɢɬɫɟɤɬɨɪɭɜɢɞɨɛɭɬɤɭ
ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɩɪɨɡɨɪɚ ɩɭɛɥɿɱɧɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹ
ɭɫɿɯ ɜɢɞɨɛɭɜɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹɦ
ʀɯ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ʀɯ ɞɟɛɟ
ɬɿɜɧɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭɨɧɥɚɣɧɪɟɫɭɪɫɿɭɪɹɞɨɜɨɝɨ
ɩɨɪɬɚɥɭ 
 ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɬɨɬɚɥɶɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɭɯɭ
ɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɝɚɡɭɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦ³ɜɿɞɫɜɟɪɞ
ɥɨɜɢɧɢɞɨɩɚɥɶɧɢɤɚ´
 ɉɪɢɩɢɧɢɬɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɣ ɬɚ ɧɟ ɨɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɜɢɞɨ
ɛɭɬɨɤɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ

ЦЕНТР РАЗУМКОВА

Пропозиції для Європейського Союзу
Енергетичний експорт є вразливим місцем Росії, оскільки
зорієнтований, переважно, на ринок ЄС, і звідти Росія отримує
левову частку валютних надходжень25. Тому ЄС має можливість
використати зрослу залежність Росії від європейського ринку як
елемент тиску на Москву у відповідь на її агресивні дії.
У цьому контексті з боку ЄС були б доцільними наступні
кроки:
ЄС може прийняти рішення про скорочення та заміщення
імпорту російського газу, нафти, нафтопродуктів та вугілля.
Єврокомісія має можливість розглянути питання про замороження (під приводом додаткового вивчення) всіх проектів будівництва атомних енергоблоків російської конструкції на
території країн-членів ЄС.
Може бути проведена тотальна перевірка російських державних компаній на зразок “Роснефти”, “Газпрому”, а також
приватних трейдерських компаній з офшорною реєстрацією,
що засновані за участю російських власників та оперують російськими енергоресурсами – з метою вивчення їх діяльності на
ринку ЄС на предмет відповідності дотримання законодавства
ЄС.
ЄС і США спільними зусиллями (в т.ч. через формат G7)
можуть домогтися прийняття РФ в якості умов для скасування
санкцій наступних позицій:
- допуск експертів міжнародної Моніторингової групи на прикордонні ГВС для контролю за рухом газових потоків, призначених на експорт до країн ЄС та Енергетичного Співтовариства;
- демонополізація газового сектору Росії і допуск незалежних
виробників газу РФ на зовнішні ринки;
- забезпечення свободи транзиту газу Центральної Азії до ЄС
територією Росії;
- перехід на схему передачі російського газу європейським
споживачам на східному кордоні України, яка одночасно є східним кордоном Договору Енергетичного Співтовариства;
- примус до повернення Росії у формат Договору Енергетичної Хартії.
Під егідою МЕА доцільно розробити проект багатосторонньої угоди про механізм раннього попередження газових криз
на основі біпараметричної системи обміну даними про рух
транскордонних газових потоків.

 Ɋɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɬɚɪɢɮɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɿɜɩɟɪɟɜɨɞɭɌȿɐɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯɞɠɟɪɟɥɟɧɟɪɝɿʀ
 ȼɠɢɬɢɡɚɯɨɞɿɜɿɡɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɟɧɟɪ
ɝɿʀ ɜ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢ
ɳɟɧɧɹɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨɨɩɨɪɭɨɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɿɣɜɛɭɞɿɜɥɹɯ ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɹɫɬɿɧɞɚɯɿɜɿ
ɩɿɞɜɚɥɿɜ ɡɚɦɿɧɚ ɜɿɤɨɧ ɿ ɞɜɟɪɟɣ  ɡɚɦɿɧɚ ɬɚɚɛɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɡɚɦɿɧɚ ɞɠɟɪɟɥ ɫɜɿɬɥɚ ɡɚɦɿɧɚ ɬɚɚɛɨ ɜɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɧɹɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɩɨɛɭɬɨɜɢɯɩɪɢɥɚɞɿɜ
 Ɂɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚ
ɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚ
ɰɿɹ ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɭɸɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɦɿɧɚ ɬɪɭɛ
ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɿ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɬɟɩɥɚ
ɜɿɞɯɿɞɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɩɥɚ ɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹɬɟɩɥɨɜɢɯɩɭɧɤɬɿɜ
25
За даними російської Федеральної митної служби, у 2012р.
експорт енергетичних продуктів приніс Росії 69,8% загальних доходів
російського експорту в цілому – $366 млрд. від загальної суми $524,7
млрд. Експорт нафти приніс $180 млрд., нафтопродуктів – $100 млрд.,
газу – $63 млрд., вугілля – $13 млрд., електроенергії – $1 млрд.

• НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА • №5-6, 2014 •

37

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ: СТАН, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДІЙ

 Ɋɟɮɨɪɦɢɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɡɚɯɨɞɢ
 ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɟ ɫɭɛɫɢɞɿɸɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɪɢɧɤɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɰɿɧɢ
ɧɚɝɚɡɞɥɹɭɫɿɯɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɩɨɥɨ
ɠɟɧɧɹ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ ȿɧɟɪɝɟɬɢɱ
ɧɨɝɨ ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɪɚɡ
ɥɢɜɢɯɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɪɨɡɞɿɥɢɬɢɮɭɧɤɰɿʀɡɩɪɨɞɚɠɭ
ɿɪɨɡɩɨɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀɟɧɟɪɝɿʀ
 ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɫɢɫ
ɬɟɦɭɜɫɢɫɬɟɦɭɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀɛɟɡ
ɩɟɤɢ Ɂɚɥɭɱɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɝɚɡɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ
ɫɯɨɜɢɳɚɦɢ ɝɚɡɭ ȱɦɩɥɟɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
³ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ´ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɭɪɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɇȺɄ ³ɇɚɮɬɨɝɚɡ ɍɤɪɚʀɧɢ´
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿɣɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ
ȽɌɋ ɬɚ ɉɋȽ ɍɤɥɚɫɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ
ɱɥɟɧɚɦɢ ȯɋ ɳɨɞɨ ɬɪɚɧɡɢɬɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɝɚɡɭ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧ
ɧɹɦ ɬɨɱɤɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɧɚ ɫɯɿɞɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ
ɍɤɪɚʀɧɢ
 ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɇȺɄ ³ɇɚɮɬɨɝɚɡ ɍɤɪɚʀɧɢ´ ɡ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ
ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɯɨɥɞɢɧ
ɝɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɨ ɪɿɜɧɹ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨ
ɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɬɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɪɿɱɧɢɯɡɜɿɬɿɜɩɟɪɟ
ɧɟɫɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶɧɚɪɿɜɟɧɶɞɨɱɿɪɧɿɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
 ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɛɚɡɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɞɨ
ɛɭɬɤɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨ
ɜɚɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɭɫɮɟɪɿɜɢɞɨɛɭɬɤɭɭɪɚɧɭ;
 ɧɚɞɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɝɚɡɨɦ ɟɥɟɤ
ɬɪɢɱɧɨɸ ɬɚ ɬɟɩɥɨɜɨɸ ɟɧɟɪɝɿɽɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɧɚ
ɱɢɦɨɫɬɿ ɞɥɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɹɤɢɦ ɛɭɞɭɬɶ
ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɹɬɢɫɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜɭɪɚɡɿɤɪɢɬɢɱɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɿɡɟɧɟɪɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɜɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
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Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɮɨɪɦɚɬ
³ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ´ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɢɧɰɢ
ɩɨɜɿ ɡɦɿɧɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɡ
ɧɢɧɿɲɧɶɨɸ Ɋɨɫɿɽɸ ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɚɝɪɟɫɢɜɧɭ ɚɧɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ
ɮɨɪɦɚɬɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɿʀ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ
ɧɚɩɪɹɦɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ
ɿ ɫɮɟɪɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɐɿ ɡɦɿɧɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɛɿɡɧɟɫɭ
ɿɧɲɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɚɤɬɨɪɿɜɫɬɨɫɨɜɧɨɊɨɫɿʀ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɳɨ ɰɟɣ ɮɨɪɦɚɬ
ɧɟ ɽ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦ ɿ ɞɨɜɿɱɧɢɦ ȼɿɧ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɩɟɜɧɢɣ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɬɪɢɜɚɥɢɣ  ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɡ ɬɚɤɢɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɊɎ ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɪɟɚɥɶɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɫɭɜɟ
ɪɟɧɿɬɟɬɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ Ɇɨɠɥɢɜɢɦɢ
ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɮɨɪɦɚɬɭ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜ ɊɎ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɿ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɊɎ ɩɨɜɚɝɚ ɬɚ ɧɟɭɯɢɥɶɧɟ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɿ ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɢɯɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɊɨɫɿʀ
Ɉɱɟɜɢɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɡɦɿɧ ɧɚ ɤɪɚɳɟ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ Ʉɢɽɜɚ ɬɚ Ɇɨɫɤɜɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
Ɋɨɫɿɽɸ ɚɝɪɟɫɿʀ ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɨɤɭɩɨɜɚɧɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɣɿɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹɡɛɢɬɤɿɜɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɯ
ɚɧɟɤɫɿɽɸ ɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ ɚ ɬɚɤɨɠ ± ɜɿɞɦɨɜɚ
Ɋɨɫɿʀ ɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɩɪɚɜɢ
ɍɤɪɚʀɧɢɜɢɡɧɚɧɧɹʀʀɩɪɚɜɚɧɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭɿɽɜɪɨ
ɚɬɥɚɧɬɢɱɧɭɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ʀʀɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɿɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɡɚɝɚɥɨɦ
Ɉɬɠɟ ɛɭɞɭɸɱɢ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɊɎ ɫɥɿɞ ɜɪɚ
ɯɨɜɭɜɚɬɢ ɳɨ ɧɚ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ Ɋɨɫɿɹ ɽ ɞɟɪɠɚɜɨɸ
ɚɝɪɟɫɨɪɨɦ ɚɥɟ ɧɚɞɚɥɿ ± ɰɟ ɫɭɫɿɞɧɹ ɞɟɪɠɚɜɚ ɡ ɹɤɨɸ
ɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢɦɢɪɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
ȼɚɠɥɢɜɨ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ± ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɡɚɽɦɧɨɦɭ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ ɨɛɨɯ ɤɪɚʀɧ
ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɸ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɜɨɪɨɠɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɿɜ ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ± ɦɢɧɭɳɿ ɚ ɦɿɠɥɸɞɫɶɤɿ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɡɚɜɠɞɢ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɦɚɽ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɁɆȱ ɦɚɽ ɡɧɚɬɢ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɹɤ ɧɚ ɧɢɧɿɲɧɿ ɩɨɞɿʀ
ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ Ɉɬɠɟ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɡɚɫɚɞɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜ
ɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ
ɧɚɩɪɹɦɿ ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɽ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲ
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ
ɞɿɚɫɩɨɪɭɜɊɨɫɿʀɠɢɬɟɥɿɜɄɪɢɦɭ
Ɉɬɠɟ ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɚɱɢɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ
ɦɟɬɭ ± ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ
ɨɛɨɯ ɤɪɚʀɧ ʀɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜ ɦɢɪɧɨɦɭ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɿ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɥɚɞ ɭ ɫɜɨʀɣ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɜɟɤɬɨɪ ʀʀ ɰɢɜɿɥɿ
ɡɚɰɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
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ВІДНОСИНИ УКРАЇНА-РФ: ПЕРСПЕКТИВИ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ І ПРАКТИЧНІ КРОКИ

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ У ПЕРЕДВИБОРНИХ ПРОГРАМАХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ1
Партія

Додаток 3

Питання зовнішньої політики в передвиборних програмах

Партія “БЛОК
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

У сфері зовнішньої політики пріоритетом для партії є повноцінне членство України в
Європейському Союзі, щоб жити в “сім’ї вольній, новій”. Шлях до ЄС для нас – це інструмент,
стимул змінити країну і запровадити в ній європейські стандарти життя.
Найефективніший захист від зовнішньої агресії – патріотичне об’єднання народу в боротьбі
проти окупантів. Не допустимо розбрату в суспільстві і протистояння на грунті мови, ідеології,
релігії. Спільно захистимо кожне село і місто, кожну родину від агресії ворога.
Пріоритетом є політична та дипломатична боротьба за повернення тимчасово окупованого
Криму і збереження територіальної цілісності України.

Політична партія
Всеукраїнське
об’єднання
“Батьківщина”

Незалежність України опинилася під прямою загрозою воєнної агресії Російської Федерації.
На Донбасі вже давно йде не антитерористична операція, а справжня війна.
Щоб зупинити агресора, ми повинні стати набагато сильнішими і рішучими. Будь-які переговори про мир можуть вестися тільки з позиції збереження територіальної цілісності, суверенітету України, європейської та євроатлантичної інтеграції.
Ми не маємо права поступитися жодною п’яддю землі. Не за це гинули наші герої.
Сьогодні є два виходи: або перемога, або ганебна капітуляція перед агресором. Наш шлях
до встановлення миру – це проведення переговорів з позиції сили.
Необхідно:
Повернутися до “женевського” формату переговорів з Росією. Скасувати Путінські закони,
які передають РФ частину території Донбасу та амністують терористів.
Запровадити власні санкції проти Росії, добитися її визнання країною-агресором і спонсором
тероризму, ДНР, ЛНР – терористичними організаціями.
Запустити програму з повернення Криму, змусити Росію компенсувати збитки від окупації
АР Крим та частини Донбасу в міжнародних судах.
НАТО – ОДИН ЗА ВСІХ, ВСІ ЗА ОДНОГО
НАТО – це система колективної безпеки, демократія, успішні реформи та збільшення
інвестицій. Це свобода і мир для громадян, надійний захист від зазіхань Кремля. Наша
мета – вступ України до НАТО.
Ми зобов’язані:
Провести Всеукраїнський референдум щодо вступу до НАТО у день дострокових парламентських виборів – 26 жовтня 2014р.
Ухвалити закон про чіткий план та графік реформ для перетворення України на потенційного члена Альянсу. Покласти контроль за його виконанням на громадськість.
Відродити Збройні Сили України та забезпечити їх переоснащення на базі вітчизняного
ВПК згідно стандартів НАТО.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР
Українці вибороли своє право на європейське майбутнє під час Майдану і сьогодні
зі зброєю в руках його захищають. Наша мета незмінна – Україна має стати невід’ємною
частиною об’єднаної Європи.
Ми прагнемо:
Ратифікувати та негайно ввести в дію Угоду про Асоціацію з ЄС. Без відстрочок та перенесень.
Посилити співробітництво з ЄС у сфері Спільної політики безпеки і оборони.
Завершити всі процедури для запровадження безвізового режиму з країнами ЄС.
Домогтися повноправного членства України в Європейському Союзі.

Політична партія
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

НАША МЕТА – ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА
Головний інструмент – системні реформи, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом.
Найголовнішим завданням партія вважає відновлення територіальної цілісності України,
звільнення її від терористів, іноземних військ та найманців, встановлення належного контролю
над державним кордоном.
Законодавче відновлення та реалізація стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію.
Дорожня карта реформування виписана в Угоді про асоціацію з ЄС. Водночас, Україна
має самостійно визначити “точки економічного зростання”, виходячи з особливостей свого
геополітичного і геоекономічного становища, своїх природних і людських ресурсів.

Політична партія
“Об’єднання “Самопоміч”

Сьогодні обов’язок кожного українця боронити незалежність та цілісність своєї держави.
Відмова від позаблокового статусу України.

Політична партія
“Опозиційний блок”

Засвідчити прагнення нашої держави до нейтралітету та збереження позаблокового статусу.
Активізувати переговори з Росією за посередництва держав ЄС, США та інших країн з
метою створення сталих умов для миру на сході України. Решту проблемних питань необхідно
винести за рамки цих переговорів.
Зменшити негативні наслідки ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС через затвердження
Державної програми підтримки національних виробників.

Радикальна партія
Олега Ляшка

Мета Радикальної партії – створення суспільства рівних можливостей та загального добробуту. Для цього нам потрібно найперше – перемога у війні.
Вся країна має підтримувати Східний фронт, через який Росія хоче розвалити Україну.
Асоціація з ЄС допоможе реалізувати в Європі свою продукцію. Ми розширимо виробництво,
і побудуємо його ближче до кордону із ЄС, створимо нові робочі місця.

1

Тут цитуються передвиборні програми, зареєстровані політичними партіями напередодні позачергових парламентських виборів 2014р. Наводяться
програми лише тих партій, що пройшли до Парламенту. Програми взяті з офіційного сайту ЦВК. – http://www.cvk.gov.ua/vnd_2014.
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ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІНОЗЕМНІ
ЕКСПЕРТИ ПРО ВІДНОСИНИ
КИЄВА І МОСКВИ
ля Центру Разумкова традиційним є проведення заочних круглих столів з питань зовнішньої
Д
політики. Цей Круглий стіл, присвячений проблемам і перспективам українсько-російських
відносин, було проведено впродовж жовтня 2014р.
14 авторитетних експертів з 12 країн (від Іспанії до Японії) у стислих інтерв’ю висловили свої
оцінки, позиції і прогнози щодо російсько-українського конфлікту1.
Зокрема, фахівці з міжнародних питань аналізували нинішні стан і характер відносин Києва та
Москви, оцінювали дії керівництва їх країн з врегулювання російсько-українського конфлікту,
висловлювали думки стосовно зниження напруженості протистояння між двома країнами.
У всіх інтерв’ю відчувається тривога й занепокоєність подіями на Сході України, зацікавленість
у якнайшвидшому врегулюванні конфлікту. Слід зазначити, що експерти аналізували ситуацію станом на жовтень 2014р. Тому зрозуміло, що окремі припущення та оцінки згодом дещо втратили
актуальність. Проте, це жодним чином не зменшує цінність викладених спостережень, поглядів і прогнозів, а в ряді випадків – подальший перебіг подій підтверджує їх правоту, обізнаність та об’єктивність.
У заочному Круглому столі представлений широкий спектр думок – від помірковано-обережних
до радикально критичних. Такий діалог вітчизняних та іноземних експертів дає певне уявлення
про загальний характер і зміст міжнародного дискурсу щодо ситуації в Україні, про ставлення світової спільноти до російсько-українського конфлікту. Водночас, заслуговують на увагу пропозиції
учасників цього Круглого столу стосовно шляхів і засобів врегулювання цього конфлікту.
КОНФЛІКТ МАЄ БУТИ ВРЕГУЛЬОВАНИЙ
ТІЛЬКИ УКРАЇНОЮ І РОСІЄЮ

Антон БЕБЛЕР,
професор факультету
соціальних наук
Люблянського університету
(Словенія)

– Якими є шляхи та засоби врегулювання цього
конфлікту?

Ʉɨɦɩɪɨɦɿɫɡɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢɩɨɜɫɬɚɧɰɹɦɢɧɚɋɯɨɞɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɮɟɞɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɟɸ ɧɟɣ
ɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɨɞɿɛɧɨ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ
ɚɥɟ ɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɎɿɧɥɹɧɞɿʀɹɤɚɦɚɽɨɫɨɛɥɢɜɿɞɨɦɨɜ
ɥɟɧɨɫɬɿ ɡ ȯɋ  ± ɛɟɡ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ ȯɋ ɉɨɞɿɛɧɿ ɞɨɦɨɜɥɟ
ɧɨɫɬɿ ɡ ȯɋ ɛɭɥɢ ɛ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ Ɍɭɪɟɱɱɢɧɢ
ɚɥɟɜɠɟɡɿɧɲɢɯɩɪɢɱɢɧ

РЕАЛЬНО ЗАЙМАТИСЯ ЗМІЦНЕННЯМ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ

– Як Ви оцінюєте нинішні стан і характер
українсько-російських відносин?

ȼɨɧɢ ɩɨɝɚɧɿ ɡ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ ɡ ɨɛɨɯ ɫɬɨɪɿɧ ȼɿɣɧɚ
ɫɚɧɤɰɿɣɲɤɨɞɢɬɶɟɤɨɧɨɦɿɤɚɦɨɛɨɯɤɪɚʀɧɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿ ɧɟ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɢɪɿ
ɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ
Ɂɚɯɨɞɭ ɫɩɪɢɹɥɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɧɟɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɧɚɞɿɣ
ɭɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɚɧɚɫɩɪɚɜɞɿɜɨɧɢ
ɥɢɲɟ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɛɨ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɜɿɞ
ɬɟɪɦɿɧɨɜɭɸɬɶ ɦɢɪɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɚ ɋɯɨɞɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ
– Як Ви оцінюєте дії керівництва Словенії з врегулювання конфлікту між Росією та Україною?

ɇɟɛɭɥɨɠɨɞɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɢɯɡɭɫɢɥɶ±ɿɰɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
Ʉɨɧɮɥɿɤɬ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿ
Ɋɨɫɿɽɸ
1

Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ,
Посол з особливих доручень
МЗС України
(Україна)
– Як Ви оцінюєте нинішні стан і характер
українсько-російських відносин?

ȼɟɥɢɤɚ ɤɪɚʀɧɚ ± ɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɬɚɤɢ ɜɟɥɢɤɨɸ
ɤɪɚʀɧɨɸ ± ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɽ ɩɪɢɫɥɭɯɚɬɢɫɹ ɞɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨ
ɫɬɿ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɶɈɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɭɧɶɨɦɭɡɨɤɪɟɦɚɱɭɽɬɶɫɹɬɚɤɟ

Зокрема взяли участь експерти з Бельгії, Вірменії, Греції, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Росії, Словенії, США, України, Франції, Японії.
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ЗАОЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɢ ɣ
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɦ ɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɫɟɝɦɟɧ
ɬɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɧɨɫɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɯɨɩɥɸɽ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟ
ɤɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ  ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɡɨɪɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɚ
ɧɟɡɪɿɥɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɭɦɭ ɣ
ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɿɽʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɜɨɞɢɥɢ ɰɿ ɦɿɠ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɨ ɫɭɬɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɞɨ ɧɚɛɨɪɭ ɫɯɟɦ ɫɮɟɪ
ɜɩɥɢɜɭɬɚɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɥɚɞɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɜɭɠɱɢɦ ɱɢ ɲɢɪɲɢɦ
ɤɨɥɨɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɭɩ ɩɚɪɬɿɣ ɱɢ ɪɨɞɢɧɧɨɤɥɚɧɨɜɢɯ
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ
Ɍɚɤɢɣɫɬɚɧɫɩɪɚɜɡɛɿɞɧɸɜɚɜɿɩɨɫɥɚɛɥɸɜɚɜɍɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɭ ɞɟɪɠɚɜɭ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɦɚɜ ɪɭɣɧɿɜɧɢɣ ɯɨɱɚ ɣ ɧɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɤɢ ɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɜɟɥɚɫɹ
ɩɨɞɿɛɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɬɚ ɞɿɹɥɨ ɩɨɞɿɛɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ Ɂɿ
ɡɦɿɧɨɸ ɜɥɚɞɢ ɭ ɪ ɊɎ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɡɹɥɚ ɤɭɪɫ ɧɚ
ɪɟɿɦɩɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɳɨ ɡ ɱɚɫɨɦ ɩɨɫɢɥɢɥɨ ɊɎ ɧɚ ɬɥɿ
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɿɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɪɢɡɜɟɥɨ
ɞɨɚɧɟɤɫɿʀɄɪɢɦɭɬɚɨɤɭɩɚɰɿʀɱɚɫɬɢɧɢɫɯɿɞɧɢɯɨɛɥɚɫɬɟɣ
ɍɤɪɚʀɧɢ Ʉɪɿɦ ɰɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɧɚ
ɫɥɿɞɨɤ ɚɝɪɟɫɿʀ ɊɎ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɢɛɨɪɭ ɜ ɛɟɡɩɟ
ɤɨɜɿɣɫɮɟɪɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɛɢɪɚɬɢɫɢɫɬɟɦɭɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ
ɨɛɦɟɠɢɥɚɫɜɨɛɨɞɭɞɿɣɭɫɮɟɪɿɟɤɨɧɨɦɿɤɢɣɬɨɪɝɿɜɥɿɧɚ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɢɥɚ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɲɜɢɞɤɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ
ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɚɊɎ ɭ ɪɪ ɪɨɡɜɢɜɚ
ɥɢɫɶɭɝɪɚɧɢɱɧɨɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢɜɿɞɜɿɞɜɟɪɬɨɝɨɬɢɫɤɭɊɎɧɚɍɤɪɚʀɧɭɳɨɞɨ
ɧɟɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɍȺ  ɜɥɿɬɤɭɜɨɫɟɧɢ
ɪɡɚɞɿɹɧɧɹɫɢɥɊɎɭɩɪɨɬɢɞɿʀɆɚɣɞɚɧɭɩɨɫɥɿɞɨɜ
ɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɧɭ ȼəɧɭɤɨɜɢɱɚ ɣ
ɧɚɫɬɭɩɧɿɣɡɛɪɨɣɧɿɣɚɝɪɟɫɿʀɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɿɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɋɨɸɡɨɦɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɫɬɨɪɨɧɢɞɨɬɪɢɦɭ
ɜɚɬɢɫɹ ɤɭɪɫɭ ɧɚ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɭɱɚɫɬɿ ɥɿɞɟɪɿɜ ɽɜɪɨ
ɩɟɣɫɶɤɨʀɞɢɩɥɨɦɚɬɿʀɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯɦɿɠ
ɜɥɚɞɨɸ ɿ Ɇɚɣɞɚɧɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ ɳɨɞɨ
ɍȺ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɚɝɪɟ
ɫɿʀɊɎ±ɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹɰɢɯɜɿɞɧɨ
ɫɢɧ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɋɒȺ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ  ɫɩɪɢ
ɹɥɚɍɤɪɚʀɧɿɭɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɿɩɪɨɬɢɜɚɝɢɞɿɹɦɊɎɍɤɪɚʀɧɚ
ɞɟɮɚɤɬɨɫɬɚɥɚɨɛ¶ɽɤɬɨɦɿɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɋɩɿɥɶɧɨʀɡɨɜɧɿɲ
ɧɶɨʀɬɚɛɟɡɩɟɤɨɜɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢȯɋɿɮɚɤɬɨɪɨɦɭɜɿɞɧɨɫɢ
ɧɚɯ ɡ ɊɎ ɭɫɿɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ
ɍɤɪɚʀɧɚɊɎ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɫɜɿɣ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ
ɜɢɦɿɪɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɿɧɬɟɪɟɫɚɦɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɨɩɪɢɮɚɤɬɚɝɪɟɫɿʀɨɤɭɩɚɰɿʀɿɬɢɫɤɭɍɤɪɚʀɧɚɣ
ɊɎ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɡɛɟɪɟɝɥɢ ɜɫɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɧɚ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭɪɿɜɧɹɯȼɿɞɛɭɥɢɫɶɿɬɪɢɜɚɬɢɦɭɬɶɡɭɫɬɪɿɱɿɝɥɚɜ
ɞɟɪɠɚɜ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɧɟ ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ
ɠɨɞɧɨʀ ɞɜɨ ɱɢ ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɫɬɨɪɿɧ 
ɭɝɨɞɢɧɟɫɤɚɫɨɜɚɧɿɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɩɟɪɟɜɚɠɧɚ
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ ɋɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɩɭɫɤɭ ɞɟɞɚɥɿ ɲɢɪɲɨʀ
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɜɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ
ɬɪɟɧɞɪɨɡɩɨɱɚɬɢɣɊɎɳɟɡɤɿɧɰɹɯɪɨɤɿɜɿɩɨɫɢɥɟ
ɧɢɣɜɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɇɟɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢɡɦɿɧɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɽ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɩɨɫɥɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ
Ɇɨɫɤɜɢ ɛɟɡ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ ɊɎ  ³ɝɚɪɹɱɚ´ ɚɧɬɢ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɚɪɢɬɨɪɢɤɚɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯɩɨɥɿɬɢɤɭɦɭɣɫɭɫɩɿɥɶ
ɫɬɜɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚɤɚɦɩɚɧɿɹ³ɧɟɤɭɩɭɣɪɨɫɿɣɫɶɤɟ´ɹɤɚɧɟ
ɡɚɜɞɚɥɚ ɫɭɬɬɽɜɨʀ ɲɤɨɞɢ ɿɦɩɨɪɬɭ ɡ ɊɎ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɚɧɤɰɿɣ ɩɪɨɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢ
ɤɿɜɿɝɪɨɦɚɞɹɧɊɎɨɛɦɟɠɟɧɧɹɜ¶ʀɡɞɭɞɨɍɤɪɚʀɧɢɡɊɎ
ɩɟɜɧɿɣ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɪɹɞɭ
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ɩɟɜɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
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ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɳɨ
ɣ ɧɚɪɚɡɿ ɞɟɳɨ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɧɚ ɩɪɨɬɢ
ɜɚɝɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɊɎ ɜɜɚɠɚɸɬɶ Ɋɨɫɿɸ ɞɪɭɠɧɶɨɸ ɚɛɨ
ɧɟɜɨɪɨɠɨɸɞɟɪɠɚɜɨɸ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɹɤɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɡɚɝɪɨɡɭ ɩɨɞɚɥɶ
ɲɨʀɚɝɪɟɫɿʀɚɧɨɧɫɭɽɡɦɿɧɭɋɬɪɚɬɟɝɿʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɛɟɡ
ɩɟɤɢ ɬɚ ȼɨɽɧɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɧɨɜɨɝɨ ɧɟɞɪɭɠɧɶɨɝɨ  ɫɬɚɬɭɫɭ ɊɎ ɿɦɨɜɿɪɧɭ ɪɟɜɿɡɿɸ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨɬɚɞɨɝɨɜɿɪɧɨɝɨɦɚɫɢɜɭɡɊɎ ɧɚɠɨɜɬɟɧɶ
ɪ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɨɫɹ  ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɭɝɨɞ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ
ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɿɜ ɬɨɳɨ  Ɉɝɨɥɨɲɟɧɨ ɳɨ ɛɸɞɠɟɬ ɿ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɚɍɪɹɞɭɦɿɫɬɢɬɢɦɭɬɶɮɿɧɚɧɫɨɜɿɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɦɨɞɢ
ɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞ
ɭɫɿɯɜɢɞɿɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɬɚɠɢɬɬɽɜɨɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɫɩɿɜ
ɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɡɊɎɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɲɤɨɞɢɿɧɬɟ
ɪɟɫɚɦɍɤɪɚʀɧɢȼɚɠɥɢɜɨɳɨɛɩɪɢɰɶɨɦɭɩɨɫɢɥɢɥɨɫɹ
ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɢɯ ɞɿɣ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟ
ɠɟɧɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɊɎ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɱɨɝɨɧɚɰɟɣɱɚɫɨɱɟɜɢɞɧɨɛɪɚɤɭɽ
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ɋɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɞɜɨɯ
ɚ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɤɿɥɶɤɨɯ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚ ɱɨɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ
ɩɟɪɿɨɞɥɸɬɢɣɠɨɜɬɟɧɶɪɤɨɠɧɚɡɹɤɢɯɦɚɥɚɫɜɨʀ
ɩɿɞɯɨɞɢɞɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭɬɚɦɟɬɨɞɢɩɪɨɬɢɞɿʀȾɨɞɚɬɤɨɜɢɦ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɦ ɛɭɥɚ ɩɨɹɜɚ ɞɜɨɯ ɚ ɿɧɤɨɥɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ
ɬɪɶɨɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɪɿɡɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɿ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɹɤɿ ɚɛɨ ɫɭɩɟɪɧɢɱɚɥɢ ɚɛɨ ɿɝɧɨɪɭɜɚɥɢ
ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɢɪɨɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɩɿɜɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ³ɝɪɭɩ ɬɢɫɤɭ´ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɢɯ
ɛɚɬɚɥɶɣɨɧɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɪɭɯɿɜ ³ɦɚɬɟɪɿ´ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ
ɫɶɤɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɬɨɳɨ ɹɤɿɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɜɚɥɢɧɚɩɪɨɰɟɫ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɿɧɚɬɟɦɩɢɬɚɹɤɿɫɬɶʀɯɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ
ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɹɤ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɜɞɪɭɝɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɫɹɬɢ
ɪɿɱɱɹ ɜɪɹɬɭɜɚɥɚ ɤɪɚʀɧɭ ɜɿɞ ɫɩɨɜɡɚɧɧɹ ɜ ɚɧɚɪɯɿɸ
ɿ ɫɚɦɨɡɧɢɳɟɧɧɹ ɚɥɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɝɚɥɶɦɭɜɚɥɚ ɩɪɨɝɪɟ
ɫɢɜɧɿ ɲɜɢɞɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ
ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɩɟɪɟɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
Ȼɿɡɧɟɫɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɹɤɟ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɥɨɛɿɫɬɫɶɤɭ
ɫɭɬɧɿɫɬɶɜɍɤɪɚʀɧɿɦɚɽɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢɫɹɩɨɧɹɬɬɹɦ³ɤɟɪɿɜ
ɧɢɰɬɜɨ´  ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɩɨɞɿɥɢ
ɥɨɫɹ ɧɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɚɬɪɿɨɬɿɜ
Ʉɨɥɨɦɨɣɫɶɤɢɣɿɧ  ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɧɢɯ ɧɟɞɚɥɟɤɨɝɥɹɞɧɢɯ
ɤɨɦɩɪɚɞɨɪɿɜ ȺɯɦɟɬɨɜɄɨɥɽɫɧɿɤɨɜɬɚɿɧ ɬɚɜɬɿɤɚɱɿɜɱɢ
ɜɿɞɜɟɪɬɢɯɡɪɚɞɧɢɤɿɜ ȺɪɛɭɡɨɜɄɥɸɽɜȯɮɪɽɦɨɜɬɚɿɧ 
ɍɪɹɞ ɜ ɨɫɨɛɿ ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɚ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɰɟ
ɩɪɟɦ¶ɽɪɚ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɡɛɟɪɿɝ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɬɚ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɜɿɜɩɥɿɞɧɢɣɞɿɚɥɨɝɡɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ ɚɥɟ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɨɱɿɤɭ
ɜɚɧɢɯ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɯɿɛɚ ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɢɜ
ɧɚɦɿɪɢɳɨɛɭɥɨɨɱɟɜɢɞɧɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɭɬɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀ 
Ɉɛɪɚɧɢɣɭɩɟɪɲɨɦɭɬɭɪɿɡɧɟɛɚɱɟɧɢɦɪɿɜɧɟɦɞɨɜɿɪɢ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ɜɢɫɨɤɭ ɩɪɨɮɟ
ɫɿɣɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɿɫɬɶ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɚɥɟ ɛɭɜ ɩɿɞɞɚɧɢɣ ɝɨɫɬɪɿɣ ɤɪɢɬɢɰɿ ɡɚ ɧɟɜɞɚɥɿ ɤɚɞɪɨɜɿ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɟɫɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɤɨɧ
ɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ȼɿɞɜɟɪɬɨ ɩɪɨɜɚɥɶɧɢɦɢ
ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɯɿɛɚ ɳɨ ɞɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɨɡ
ɜɿɞɤɢ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȺɌɈ ɹɤɿ
ɩɪɨɝɚɜɢɥɢɤɨɧɬɪɞɿʀɜɿɣɫɶɤɊɎɧɟɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɸ ɡ ɦɿɫɰɶ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɦɢɫɥɢɬɢ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ
ɨɩɟɪɚɰɿʀɜɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯȾɪɭɝɨʀɋɜɿɬɨɜɨʀɜɿɣɧɢ ȱɥɨɜɚɣɫɶɤ
Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶ ɥɿɧɿɹ ɤɨɪɞɨɧɭ ɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ  ɬɚ ɧɟ ɜɟɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɤɨɧɬɪɪɨɡɜɿɞɭ
ɜɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɭɜɿɣɫɶɤɚɯ
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɧɟɩɪɨɝɪɚɥɨɩɟɪɲɨɝɨɪɚɭɧɞɭ
ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɡ ɊɎ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɿɣ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɿ ɛɟɡɩɪɢɤɥɚɞɧɿɣ
ɠɟɪɬɨɜɧɨɫɬɿɜɫɭɩɟɪɟɱɜɥɚɫɧɢɦɩɨɦɢɥɤɚɦɩɪɨɪɚɯɭɧ
ɤɚɦ ɫɬɪɚɯɭ ɩɟɪɟɞ ɪɟɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɛɨɪɨɬɶɛɢ
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ɩɪɨɬɢɤɨɪɭɩɰɿʀɹɤɚɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɨɫɭɜɚɥɚɫɶɭɫɿɯɜɟɪɫɬɜ
ɰɶɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢ
ɤɿɜ ɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɢɯ ɚɛɨ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɤɪɢɱɭɳɟ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɭɜɚɜ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɦɨɦɟɧɬɭ ɳɨ ɜɿɞɛɢɥɨɫɹ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɦɿɧ ɨɫɿɛ ɧɚ ɜɢɳɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ
ɤɟɪɿɜɧɢɯɩɨɫɚɞɚɯɡɚɫɿɦɦɿɫɹɰɿɜ
ȼɨɞɧɨɱɚɫɮɚɤɬɨɦɽɬɟɳɨɧɚɤɿɧɟɰɶɥɸɬɨɝɨɪ
ɤɪɚʀɧɚ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɜɢɧɹɬɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɚ ɦɢɬɧɚ
ɫɥɭɠɛɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ  ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ
ɜɧɟɤɟɪɨɜɚɧɨɦɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɡɧɢɳɟɧɨɦɭɞɟɦɨɬɢɜɨɜɚ
ɧɨɦɭ ɛɟɡɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɿ ɧɚ
ɪɿɡɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɟ ɩɪɢɣ
ɦɚɥɨ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɚɛɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨ ɩɨɬɪɿɛɧɿ
ɤɨɪɟɤɰɿʀɜɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɜɱɢɥɨɫɹɧɚɩɨɦɢɥ
ɤɚɯ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɜɢɠɢɜɚɧɧɹ Ȼɭɞɟ ɨɞɧɚɤ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɳɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɜɞɚɥɨɦɭ ɞɥɹ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɜɢɯɨɞɭɡɫɢɬɭɚɰɿʀɫɩɪɢɹɥɚɩɨɦɢɥ
ɤɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬ
ɜɨɦ ɊɎ ɣɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɤɰɿʀ
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɧɚ ɩɨɞɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɤɥɸɱɨɜɢɯɞɟɪɠɚɜɫɜɿɬɭɫɚɦɨɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶ
ɧɢɯɿɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɉɿɞɫɭɦɨɤɰɟɧɟɩɨɪɚɡɤɚɰɟɧɨɤɞɚɭɧ Ʉɪɢɦ ɩɨɩɟ
ɪɟɞɭ ɳɟ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɭɧɞɿɜ ɚ ɫɭɩɟɪɧɢɤ ± ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɣ ɿ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ
– Якими є шляхи та засоби врегулювання цього
конфлікту?

ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɧɢɧɿɲɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɚɊɎ ɦɨɠɧɚ
ɩɨɪɿɜɧɹɬɢɡɬɢɦɢɹɤɿɩɚɧɭɜɚɥɢɜȯɜɪɨɩɿɦɿɠɛɚɝɚɬɶɦɚ
ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɉɟɪɲɨʀ ɋɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ
ɤɨɥɢ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ ɦɢɪɧɿ ɭɝɨɞɢ ɡ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɧɚ ɩɨɥɟ ɛɨɸ ɡɚ ɜɿɞɨɦɢɦ ɜɢɫɥɨ
ɜɨɦ ɦɚɪɲɚɥɚ ɎɎɨɲɚ ɜ ɪ ɜ Ʉɨɦɩɶɽɧɿ ɩɿɞɩɢɫɭ
ɜɚɜɫɹ ɧɟ ɦɢɪ ɚ ɩɟɪɟɦɢɪ¶ɹ ɩɟɪɟɞ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɜɿɣɧɨɸ 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ³ɩɟɪɟɦɢɪ¶ɹ´ɹɤɟɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹɡɚɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɨɦɠɟɧɟɜɫɶɤɨʀ ɤɜɿɬɟɧɶɪ ɧɨɪɦɚɧɞɫɶɤɨʀ ɱɟɪ
ɜɟɧɶɪ ɦɿɧɫɶɤɨʀ ɜɟɪɟɫɟɧɶɪ ɬɚɦɿɥɚɧɫɶɤɨʀ
ɠɨɜɬɟɧɶ ɪ  ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ2 ɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟ ɜɿɞ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢ
ɤɭɦɭɜɩɟɪɿɨɞɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɛɟɪɟɡɧɹɪɁɚɰɟɣ
ɱɚɫɩɨɬɪɿɛɧɨɛɭɞɟɹɤɦɿɧɿɦɭɦɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɧɨɜɭɚɪɯɿ
ɬɟɤɬɭɪɭ ȼɊɍ ɤɨɚɥɿɰɿɣɧɢɣ ɍɪɹɞ ɜɧɟɫɬɢ ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɦɿɧɢ
ɞɨɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɜɢɛɨɪɱɨɝɨɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨɨɛɨɪɨɧ
ɧɨɝɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ʀɯ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɞɟɰɟɧ
ɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɞɨɨɡɛɪɨʀɬɢɣɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɁɋɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɪɚ
ɬɟɝɿɱɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ  ɞɨɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɝɜɚɪ
ɞɿɸ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ
ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɬɚ ɞɢɩɤɨɪɩɭɫ ɨɩɪɢ
ɥɸɞɧɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɶ ɩɨɞɿɣ ɧɚ Ɇɚɣɞɚɧɿ
ɥɸɬɢɣ ɪ  ɬɚ ɜ Ɉɞɟɫɿ ɬɪɚɜɟɧɶ ɪ  ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɭ ɳɨɞɨ ɡɨɧɢ ȺɌɈ  ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɳɨɞɨ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ  ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɧɨɪɫɶɤɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧ
ɰɿʀ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɉɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ
ɡ ȯɋ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɥɸɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɭ
ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ  ɨɮɿɰɟɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɜ ɭɫɿɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɿ
ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɩɪɢɛɨɪɤɚɬɢ ɿɧɮɥɹɰɿɸ

ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɝɨɥɨɲɟɧɢɦɢ ɩɿɥɶɝɚɦɢ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ȺɌɈɪɨɡɪɨɛɢɬɢɩɥɚɧɞɿɣɳɨɞɨɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯɬɟɪɢ
ɬɨɪɿɣɜȾɨɧɟɰɶɤɿɣɿɅɭɝɚɧɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɹɯɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɣɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ ɜɿɞɟɚɥɿɳɨɦɿɫɹɱɧɟ ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɩɟɪɟɛɿɝ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹȺɧɬɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨɩɚɤɟɬɚȾɨɫɥɨɜɚɤɚɞɪɨ
ɜɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɰɶɨɝɨɡɚɪɚɡɧɟɩɪɨɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ
ɍ ɪɚɡɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿɦɨɜɿɪɧɨ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ
ɜɿɞɦɨɜɢ ɊɎ ɜɿɞ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɬɭɩɚɥɶɧɢɯ
ɞɿɣ ʀʀ Ɂɋ ɬɚ ɡɚɤɢɞɚɧɧɹ ɞɢɜɟɪɫɿɣɧɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨ
ɪɿɸɍɤɪɚʀɧɢɳɨɞɨɡɜɨɥɢɬɶɪɟɚɥɶɧɨɡɚɣɦɚɬɢɫɹɩɪɨɰɟ
ɫɨɦ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɬɱɛɨɪɨɬɶɛɢɡɤɨɪɭɩɰɿɽɸ 
ɍɡɚɤɪɢɬɨɦɭɪɟɠɢɦɿɫɥɿɞɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚ
ɰɿʀɡɊɎɳɨɞɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɥɿɧɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɡɝɚɪɹɱɢɯ
ɩɢɬɚɧɶ ɜ ɛɟɡɩɟɤɨɜɿɣ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɿɣ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɣ
ɦɢɬɧɿɣɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿɣɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣɫɮɟɪɿ
ɍɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɪɟɠɢɦɿɫɥɿɞɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ
ɡɭɫɢɥɥɹ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ³ɧɨɪɦɚɧɞɫɶɤɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ´ ɬɚ
ɥɿɧɿʀ ɬɢɫɤɭ ɍɤɪɚʀɧɚɇɿɦɟɱɱɢɧɚɊɎ ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɨɝɧɸ ɜ
ɡɨɧɿ ȺɌɈ ɜɢɜɿɞ ɜɚɠɤɨɝɨ ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ȼɢɜɿɞ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɜɿɣɫɶɤɿʀɯɨɡɛɪɨɽɧɧɹɡɚɦɟɠɿɍɤɪɚʀɧɢɁɜɿɥɶɧɟɧɧɹɭɫɿɯ
ɡɚɪɭɱɧɢɤɿɜɜɤɥɸɱɧɨɡɇɋɚɜɱɟɧɤɨȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɫɭɜɟ
ɪɟɧɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɞ ɭɫɿɦ ʀʀ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɪɟɠɢɦɭ ɤɨɪɞɨɧɭ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɬɚ
ɦɢɬɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ ɩɿɞ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɦ ɈȻɋȯ ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ  ɠɨɜɬɧɹ ɪ ɹɤ ɽɞɢɧɢɯ
ɥɟɝɿɬɢɦɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɬɚɦɿɫɰɟɜɢɯɝɪɭɞɧɹ
ɪɹɤɽɞɢɧɢɯɥɟɝɿɬɢɦɧɢɯɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯɭɡɨɧɿȺɌɈ
ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɿɽɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɬɪɚɧɡɢɬɭ ɝɚɡɭ
ɍɤɪɚʀɧɚȯɋɊɎ3Ɇɨɠɭɬɶɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹɣɿɧɲɿɬɟɦɢ
ɨɞɧɚɤɰɿɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢɣɧɟɩɨɜɢɧɧɿɩɿɞ
ɞɚɜɚɬɢɫɹ ɡɦɿɧɚɦ ɱɢ ɜɢɧɹɬɤɚɦ ɹɤ ɬɚɤɿ ɹɤɿ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɋɒȺɿɮɨɪɦɚɥɶɧɨɧɢɦɢɨɡɜɭɱɟɧɿ
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ ɭɦɨɠɥɢɜ
ɥɸɽɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɲɜɢɞɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ
ɍɤɪɚʀɧɚȯɋ ɚ ɜ ɪɚɡɿ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ
ɞɟɧɧɨɝɨȺɫɨɰɿɚɰɿʀɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɩɿɞɫɬɚɜɢɧɚɫɬɚɬɭɫɤɚɧ
ɞɢɞɚɬɚɜȯɋɌɿɥɶɤɢɩɿɫɥɹɰɶɨɝɨɦɨɠɧɚɩɨɱɢɧɚɬɢɜɿɞ
ɤɪɢɬɢɣɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɢɣɩɪɨɰɟɫɩɪɨɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɄɪɢɦɭ
Ɂɚɛɚɝɚɬɨ ³ɜ ɪɚɡɿ«´ ɚɥɟ ɜɤɨɬɪɟ ɜɫɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿʀ ɨɛɪɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɿʀ ɿ ɜɢɣɬɢ ɿɡ ɡɚɱɚɪɨɜɚɧɨɝɨ
ɥɿɬɧɶɨɝɨɤɨɥɚɜɬɪɚɱɟɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɓɨ ɫɚɦɟ ɨɛɪɚɧɨ ± ɦɢ ɞɿɡɧɚɽɦɨɫɹ ɡ ɭɤɚɡɿɜ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɡɩɨɫɬɚɧɨɜɄɚɛɦɿɧɭ
ɇɚ ɛɨɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ± ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɽɜɪɨɩɟɣ
ɫɶɤɨɝɨɜɢɛɨɪɭ ɿɞɟʀ ɩɚɞɿɧɧɹɰɿɧɧɚɧɚɮɬɭɛɟɡɠɚɥɶɧɢɣ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦ ɄɇɊ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɪɨɞɭ ɉɪɨɬɢ ɧɟʀ ±
ɤɨɪɭɩɰɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɭɩɟɪɟɱɤɢ ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɚ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɠɢɜɥɸ
ɜɚɧɚɩɿɞɪɢɜɧɢɦɢɞɿɹɦɢɫɭɫɿɞɚɫɚɦɨɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɤɟɪɿɜ
ɧɢɰɬɜɚ


2
Міланська зустріч давала унікальний шанс структурувати відносини Україна-ЄС-РФ і закріпити алгоритм вирішення проблем. Українській
стороні цього зробити не вдалося: вона прогавила “газовий хід” РФ, на який купився ЄС, і питання суверенітету та теріторіальної цілісності відійшло
на другий план.
3
У викладі Держескретаря Дж.Керрі від 14 жовтня 2014р.: “Вогонь у районі Донецького аеропорту та в інших частинах Східної України повинен бути
припинений. Іноземні сили та зброя повинні бути відведені. Заручники – всі заручники – повинні бути звільнені, включно з льотчицею Н.Савченко.
Суверенітет вздовж українсько-російського міжнародного кордону повинен бути відновлений, і цей кордон повинен бути закритий і перебувати під
контролем обох сторін. Відновлення українських прикордонних і митних постів під наглядом ОБСЄ та відмова від важкої зброї, як вказано в Мінських
домовленостях, із метою поліпшення ситуації, щоб ОБСЄ могла втілити цей план якнайшвидше. Єдиними легітимними виборами в Україні є вибори
до Ради 26 жовтня та вибори місцевого керівництва 7 грудня в районах Донбасу з особливим статусом, і, на нашу думку, будь-які спроби провести
референдуми про незалежність у Луганську та Донецьку в цей час будуть порушенням Мінських домовленостей, а результати не будуть визнані ні
Україною, ні світовою спільнотою. Завершення газових переговорів ЄС-Росії-України якомога швидше”.
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ЗАОЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɢ
ɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ȼɉɭɬɿɧɚ
ɬɪɟɛɚɡɭɩɢɧɹɬɢɚɧɟɩɪɢɡɭɩɢɧɹɬɢ

СКЛАДНІСТЬ СИТУАЦІЇ ВИМАГАЄ ВІД
УКРАЇНИ РОЗРОБКИ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ
ВІДНОСИН З РОСІЄЮ

– Як Ви оцінюєте дії керівництва України з врегулювання конфлікту між Росією та Україною?

Володимир ГОРБУЛІН,
радник Президента України,
директор Національного
інституту стратегічних
досліджень при
Президентові України
(Україна)
– Як Ви оцінюєте нинішні стан і характер
українсько-російських відносин?

Ɇɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɱɟɪɝɨɜɭ ɮɚɡɭ ɡɚɬɹɠɧɨʀ ɜɿɣɧɢ
ɧɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɪɨɧɬɚɯ ɩɪɢɱɨɦɭ ɭ ɤɪɚɳɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ
ɝɿɛɪɢɞɧɢɯ ɜɨɽɧ ɿ ɫɩɟɰɨɩɟɪɚɰɿɣ ȼɨɧɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ
ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɳɨ ɨɛɢɜɚɬɟɥɶ ɧɚɡɚɝɚɥ ɡɜɢɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɡɿ
ɫɥɨɜɨɦ³ɜɿɣɧɚ´ɋɜɨɽɪɿɞɧɚɲɢɡɨɮɪɟɧɿɹɿ³ɞɜɨɽɦɢɫɥɿɽ´
ɞɨɫɹɝɥɢ ɚɩɨɝɟɸ ɋɤɚɠɿɦɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɞɟɨɥɨ
ɝɿʀ ɦɨɜɚ ɩɪɨ ³ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɛɪɚɬɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ´ ɩɨɽɞɧɭ
ɽɬɶɫɹɡɿɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɦɢɜɝɟɧɨɰɢɞɿɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɯ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ
ɚ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ
ɭɡɛɪɨɣɧɨɦɭɤɨɧɮɥɿɤɬɿɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɧɿɹɤɧɟɡɚɜɚ
ɠɚɽ ɜɩɟɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ³ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɜɿɣɧɿ´ ɭ
ɫɭɫɿɞɧɿɣɞɟɪɠɚɜɿ
Ɂ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɛɨɤɭ ɨɫɬɪɚɯ ɨɩɢɧɢɬɢɫɶ ɨɞɢɧ ɧɚ
ɨɞɢɧ ɡ ɚɝɪɟɫɨɪɨɦ ɿ ɬɢɫɤ ɡ ɛɨɤɭ ɫɨɸɡɧɢɤɿɜ ɡɚɜɚɠɚɽ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɽɞɢɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜɢɳɢɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɹɤɟ ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɞɨɫɹɝ
ɧɟɧɧɹ ɦɢɪɭ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɪɟɚ
ɥɿɹɦɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɯɛɨɣɨɜɢɯɞɿɣɧɚȾɨɧɛɚɫɿɬɚʀɯɫɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɸ ɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɐɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡɚɜɢɫɥɢ ɦɿɠ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɸ ɜɿɣɧɨɸ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɧɟɜɢ
ɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸɳɨɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɞɚɽɩɪɨɫɬɿɪɞɥɹɩɨɥɿɬɢɱ
ɧɨɝɨ ɦɚɧɟɜɪɭ ɿ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɨɞɧɚɤ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɨɛɦɟɠɭɽ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɿɲɭɱɢɯɞɿɣɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸɡɧɚɪɨɞɨɦ
ɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɨɥɢ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɩɪɹɦɢɣ
ɧɚɫɬɭɩ ɩɪɨɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɡɚɦɨɪɨɡɢɬɢ ɤɨɧɮ
ɥɿɤɬ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ¶ɹ ɡ ɩɪɢɰɿɥɨɦ
ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɡɪɭɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɧɟɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɦɨɠ
ɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɜɿɞɧɨ
ɫɢɧ ɡ ɊɎ ɬɚ ʀɯ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɐɟ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢɦɟ ɬɪɚɞɢ
ɰɿɣɧɿ ɰɿɥɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɚɛɥɨɤɨɜɨɝɨ
ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɟ
ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ ɩɪɨ ɪɭɯ ɞɨ ɽɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɨʀ  ɜɢɡɧɚɧɧɹ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɞɪɭɝɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɪɿɚɪɯɚɬɭ ɡɦɿɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ
ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɮɟɞɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɚɧɫɿɸ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ
ɬɚ ɦɟɞɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ ɿ ɡɜɿɫɧɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɣ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ
ɚɧɟɤɫɿʀɄɪɢɦɭɬɚɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ
ȼɨɞɧɨɱɚɫɊɎɫɩɪɹɦɨɜɭɽɡɭɫɢɥɥɹɧɚɩɿɞɛɭɪɸɜɚɧɧɹ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɨɡɤɨɥɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɠ ɞɨ ɫɩɪɨɛ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɭ ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɽ ɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɫɢɥɢ ɞɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯɜɢɛɨɪɿɜɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɞɢɜɟɪɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɝɨɣɞɭɽ ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦ ɹɤ ɭ ɫɭɦɿɠɧɢɯ
ɿɡ ɡɨɧɨɸ ȺɌɈ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɬɚɤ ɿ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɚɬɚɤɢ Ɂɪɟɲɬɨɸ ɛɚɱɢɦɨ ɬɢɫɤ ɧɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɲɚɧɬɚɠ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɩɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹɞɨɞɟɮɨɥɬɭɬɚɤɨɥɚɩɫɭɌɨɦɭɧɚɜɿɬɶ
ɡɚ ɭɦɨɜ ɧɟɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
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Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ ɳɨ ɩɨɥɿɬɢɤɚ Ɋɨɫɿʀ
ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɤɨɪɟɥɸɽ ɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɞɿɹɦɢ
Ʉɢɽɜɚɚɜɢɩɥɢɜɚɽɡɿɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɜɟɪ
ɯɿɜɤɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɰɿɥɟɣ Ɍɨɦɭ ɡ ɬɨɱɤɢ
ɡɨɪɭ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɣɤɚɪ
ɤɨɥɨɦɧɿɲɿɧɨɜɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɦɚɬɢɦɭɬɶɞɨɫɢɬɶ
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣɜɩɥɢɜ
ɇɢɧɿɲɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ Ɋɨɫɿʀ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ
ɧɚɰɿɥɟɧɚ ɧɚ ɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ± ɡɨɧɢ ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɊɎ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɟ ɪ ±
ɬɚɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɬɭɬɜɥɚɫɧɨɝɨɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɛɭɞɶɹɤɢɦɢ
ɜɬɱɣɫɢɥɨɜɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢȾɨɬɨɝɨɠɚɝɪɟɫɿɹɩɪɨɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɬɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɪɭɡɢɧɫɶɤɚɜɿɣɧɚɪɨɤɪɟɫɥɢɥɚɨɛɦɟɠɟ
ɧɿɫɬɶɜɨɥɿɣɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɜɬɪɭɱɚɧɧɹɁɚɯɨɞɭɜɩɨɞɿɛɧɿ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɢɧɚɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ
³ȼɿɤɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ´ ɳɨɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫ
ɩɚɧɫɿʀɬɚɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɜɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣɿɋɯɿɞɧɿɣ
ȯɜɪɨɩɿ ɞɥɹ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ
ɡɚɤɪɢɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɪɢɡɨɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɱɟɪɟɡ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɪɨɡɩɨɪɨɲɟɧɧɹɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯɜɧɚɫɥɿɞɨɤɬɨɪ
ɝɿɜɥɿɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿɹɦɢɤɨɲɬɿɜ ɬɚɤɿɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɨɱɿɤɭɜɚ
ɧɨʀɟɜɨɥɸɰɿʀɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɢ
Ɍɨɦɭ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɚɧɤɰɿɣ ɹɤɿ ɽ ɪɚɞɲɟ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ
ɜ ɤɨɪɨɬɤɨ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɫɥɿɞ
ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɬɭɩɭ ɧɚ ɜɫɿɯ
ɮɪɨɧɬɚɯ ɍ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɽ ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɚɹɜ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɝɪɚɜɰɿɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɤɭɦɭ ɧɚɩɟ
ɪɟɞɨɞɧɿ ɣ ɩɿɫɥɹ ɦɿɥɚɧɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɹɤɿ ɭɜɿɧ
ɱɭɽ ɡɚɹɜɚ ɋɅɚɜɪɨɜɚ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɠɨɞɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ Ɂɚɯɨɞɭ
ɧɟ ɡɦɭɫɹɬɶ ɊɎ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɜɢɬɪɚɬɧɚɚɪɦɿɸɭɪɜɭɦɨɜɚɯɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿʀɪɭɛɥɹ
ɬɚ ɩɚɞɿɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɬɚɤɭ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ
ɧɚɧɨɪɦɚɧɞɫɶɤɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɬɚɩɟɪɟɬɹɝɧɭɬɢɧɚɫɜɿɣɛɿɤ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɫɨɸɡɧɢɤɿɜɊɨɫɿʀ±Ɏɪɚɧɰɿɸɿɇɿɦɟɱɱɢɧɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɧɚɲɢɯ ɬɪɚɞɢ
ɰɿɣɧɢɯ ɫɨɸɡɧɢɤɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɉɨɥɶɳɿ ɿ ɋɒȺ ɦɨɠɧɚ
ɜɜɚɠɚɬɢɧɟɛɚɧɚɥɶɧɢɦɿɞɨɫɢɬɶɜɞɚɥɢɦȼɨɧɨɜɠɟɩɪɢ
ɧɟɫɥɨ ɩɟɜɧɿ ± ɯɨɱɚ ɣ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɩɥɨɞɢ ɛɚɱɢɦɨ ɫɬɜɨ
ɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ ɭ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿɤɨɧɮɥɿɤɬɭɡɊɨɫɿɽɸ
Ɉɞɧɚɤɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɮɨɪ
ɦɚɬ ɍɤɪɚʀɧɚɋɒȺȯɋɊɎ ɦɨɝɥɨ ɛ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɫɢ
ɥɢɬɢ ɰɸ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸ ɛɟɡ ɩɟɪɟɝɢɧɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ
ɊɨɫɿʀȻɪɚɤɭɽɫɩɿɜɩɪɚɰɿɡɤɪɚʀɧɚɦɢɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀȯɜɪɨɩɢ
ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɟɜɟɪɫɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɬɚ ɹɤɿ
ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɩɨɬɟɪɩɚɸɬɶ ɜɿɞ ɩɭɬɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɣ ɧɟɪɿ
ɲɭɱɨɫɬɿ ɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ
ɭ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɡ Ɋɨɫɿɽɸ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɚ
ɸɬɶ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ
ɫɤɥɚɞɧɢɯɩɢɬɚɧɧɹɯ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɦɚɽɦɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɳɨ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɜ ɪɭɫɥɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɡɚɤɭɥɿɫ
ɧɢɯ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɫɤ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ
ɳɨɞɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɢɪɭ ɛɭɞɶɹɤɨɸ ɰɿɧɨɸ ɬɚɤɨɠ ɬɚʀɬɶ ɭ
ɫɨɛɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭɒɥɹɯɨɦɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜɭȻɟɪɥɿɧɿɆɿɧɫɶɤɭ
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ɆɿɥɚɧɿɬɨɳɨɊɨɫɿɹɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɥɟɝɿɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢɩɪɢɜɨɞɢ
ɬɚɦɟɯɚɧɿɡɦɢɞɥɹɜɬɪɭɱɚɧɧɹɭɜɧɭɬɪɿɲɧɿɫɩɪɚɜɢɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɪɨɫɿɹɧɚɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɞɚɥɨɫɹ ɧɚɛɭɬɢ ɫɬɚɬɭɫɭ
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨʀɫɬɨɪɨɧɢɫɬɨɫɨɜɧɨɍɝɨɞɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɬɚ
ɡɚɞɟɤɥɚɪɭɜɚɬɢ ɱɿɬɤɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ʀʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɮɚɤɬɢɱɧɨɧɿɜɟɥɸɜɚɜɲɢʀʀɡɧɚɱɟɧɧɹ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОГУТ
БЫТЬ ЛИШЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ В ОТНОШЕНИЯХ
С СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИЕЙ

– Якими є шляхи та засоби врегулювання цього
конфлікту?

ɋɟɪɣɨɡɧɚɚɫɢɦɟɬɪɿɹɜɫɢɥɚɯɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯɚɬɚɤɨɠ
ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɭɱɟɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɝɪɚɜɰɿɜ ɧɟ
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɭɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɤɨɧɮɥɿɤɬɧɚɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ
ɪɿɜɧɿɌɨɦɭɡɚɪɚɞɢɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɹɤɨɦɨɝɚ ɲɢɪɲɨɦɭ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡ ɧɚɝɨɥɨɫɨɦ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ
ɡɚɝɪɨɡɢ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɐɟɣ ɤɥɸɱɨɜɢɣ ɩɭɧɤɬ ɨɫɬɚɧ
ɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɿɞɿɣɲɨɜ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɢɪ
ɧɨɝɨɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
Ɉɞɧɚɤɩɪɢɤɥɚɞɍɤɪɚʀɧɢɳɨɫɜɨɝɨɱɚɫɭɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫɹ
ɜɿɞ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɡɚ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɸ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ
ɩɨɬɟɪɩɚɽɜɿɞɨɞɧɨɝɨɡɝɚɪɚɧɬɿɜȻɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɨɝɨɦɟɦɨ
ɪɚɧɞɭɦɭɡɚɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɚɫɢɜɧɨɫɬɿɿɧɲɢɯɝɚɪɚɧɬɿɜ±ɰɟ
ɜɿɞɜɟɪɬɟɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɿɧɲɢɦɤɪɚʀɧɚɦɡɞɨɛɭɜɚɬɢɣɧɚɪɨ
ɳɭɜɚɬɢ ɹɞɟɪɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɐɟ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɩɪɢ
ɡɜɟɞɟ ɞɨ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ ɿ ɜɤɪɚɣ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɦɚɫɨ
ɜɨʀ ɝɨɧɤɢ ɨɡɛɪɨɽɧɶ ɬɚ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ ɩɪɨ ɥɟɝɿɬɢɦɚɰɿɸ ɫɢɥɨɜɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢɮɿɤɫɚɰɿʀɡɨɧɜɩɥɢɜɭɬɚɿɧɁɰɿɽʀɠɩɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ Ʉɪɢɦɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɥɭɱɚɬɢ
ɡɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɣɪɨɛɢɬɢɣɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɨɦɬɚɽɦɧɢɯ
ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɜ ɧɿɤɱɟɦɧɿɫɬɶ ɛɚɡɨ
ɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɨɥɚɦɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ
ɛɟɡɩɟɤɢ ± ɹɤ ɈɈɇ ɩɪɚɜɨ ɜɟɬɨ ɜ ɊȻ  ɬɚɤ ɿ ɈȻɋȯ
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɨɦ  Ⱥɧɟɤɫɿɹ
Ʉɪɢɦɭ ɬɚ ɚɝɪɟɫɿɹ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɟɡɚɜɭɸɜɚɥɢ ɫɬɚ
ɬɭɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɈɈɇ ɏɟɥɶɫɿɧɤɫɶɤɿ ɭɝɨɞɢ ɪ
ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜɠɟ ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɩɪɨ
Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɢɣ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɱɢ ȼɟɥɢɤɢɣ Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɡ
Ɋɨɫɿɽɸɪ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚɲɢɪɨɤɚɞɢɫɤɭɫɿɹɡɩɪɢɜɨɞɭɧɨɜɢɯɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɬɱ ɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɢɦɢ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ ɧɟ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɿ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɢ ɚ ɱɿɬɤɿ
ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫ
ɧɨɫɬɿɧɟɩɨɪɭɲɧɨɫɬɿɤɨɪɞɨɧɿɜɬɨɳɨɡɩɪɨɡɨɪɢɦɢɦɟɯɚ
ɧɿɡɦɚɦɢ ʀɯ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ȼ ɿɞɟɚɥɿ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɛɟɡɩɟɤɨɜɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɇɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ Ɋɨɫɿɽɸ
ɡɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɬɨɝɨɳɨɫɶɨɝɨɞɧɿɬɚɜɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɰɹ ɞɟɪɠɚɜɚ ɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦ
ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ ɚ ɧɟɜɿɪɧɨ ɨɛɪɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɨɠɟ ɤɨɲɬɭɜɚɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɨɦ
Ȼɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɿɫɬɶ ɬɢɫɤɭ ɡ ɛɨɤɭ ɊɎ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛ
ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɠ ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɿ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɦɟ ɭɱɚɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ
ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱ
ɧɢɦɪɿɜɧɟɦ
ɐɟ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɝɪɚɜɰɿɜ
ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧ
ɧɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ
ɫɮɟɪɿɤɭɥɶɬɭɪɢɧɚɭɤɢɬɨɳɨ
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Степан ГРИГОРЯН,
руководитель Аналитического
центра по глобализации и
региональному сотрудничеству
(Ереван, Армения)
– Как Вы оцениваете нынешние состояние и
характер украинско-российских отношений?

ȿɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɱɢɧ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨ
ɫɬɨɹɧɢɹ ɞɭɦɚɸɫɟɝɨɞɧɹɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢɥɢɲɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɢɞɢɨɬɨɜɜȿɜɪɨɩɟɤɨɬɨɪɵɟɜɟɪɹɬɜɬɨɱɬɨɩɪɨɰɟɫɫɵɜ
Ʉɪɵɦɭɢɧɚȼɨɫɬɨɤɟɍɤɪɚɢɧɵɛɵɥɢɩɨɯɨɠɢɧɚɫɚɦɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɰɢɣ ɢɥɢ ɧɚɪɨɞɨɜ  ɉɪɢɱɟɦ ɢɧɢɰɢɚɬɨ
ɪɨɦɷɬɨɣɜɨɣɧɵɹɜɥɹɟɬɫɹɊɨɫɫɢɹɉɨɱɟɦɭɠɟɜɫɟɬɚɤɢ
ɷɬɨɩɪɨɢɡɨɲɥɨ"ɉɪɢɱɢɧɬɭɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɢɯɨɬɟɥɨɫɶɛɵ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ
ɉɟɪɜɨɟ ɗɬɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ɥɸɛɨɝɨ ɠɟɫɬɤɨɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ ɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨɞɱɚɫ ɛɪɟɞɨɜɵɯ
ɢɞɟɣ Ɍɚɤ ȼɉɭɬɢɧ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɟɪɢɬ ɜ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɋɋɊ ɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ±
ɢɛɵɜɲɟɣɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɜɤɥɸɱɚɜɲɟɣɉɨɥɶɲɭ
ɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɸ  ɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɹɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɢɦ ɫɨɫɟɞɹɦ ɫɤɨɥɶɤɨɧɢɛɭɞɶ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫ
ɤɨɣɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ³ɠɟɫɬɤɭɸɫɢɥɭ´
ȼɬɨɪɨɟ ȼ ɥɸɛɨɦ ɠɟɫɬɤɨɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ
ɫɚɦɵɣɥɭɱɲɢɣɫɩɨɫɨɛɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɢɦɢɞɠɚɜɥɚɫɬɟɣ±
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɢ ɩɪɹɦɚɹ ɷɤɫɩɚɧɫɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɫɨɫɟɞɟɣ
ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɩɭɬɢɧɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɷɬɢɦ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ ɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɡɚɳɢɬɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜ³ɪɭɫɫɤɨɝɨɦɢɪɚ´ 
ɌɪɟɬɶɟȻɟɡɭɫɥɨɜɧɨɧɵɧɟɲɧɸɸɷɥɢɬɭɊɨɫɫɢɢɧɚɩɭ
ɝɚɥɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ ɤ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ȿɜɪɨɩɭ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɝɞɟɛɭɞɟɬɩɪɚɜɢɬɶɡɚɤɨɧɝɞɟɛɭɞɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɩɪɢɧɰɢɩɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɜɥɚɫɬɟɣɝɞɟɛɭɞɟɬɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɛɨɞ ɗɬɨ ɤɨɧɟɱɧɨ
ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɜɫɹɤɭɸɧɚɞɟɠɞɭȼɉɭɬɢɧɚɧɚɫɨɡɞɚɧɢɟɞɟɣ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɚɤɪɨɦɟɬɨɝɨɭɫɩɟɲɧɚɹ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɪɚɡɜɢɬɢɹɍɤɪɚɢɧɵɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶ
ɡɚɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɩɪɢɦɟɪɨɦɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɑɟɬɜɟɪɬɨɟɎɚɤɬɨɪɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɭɜɟɪɟɧɵ ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɹɹ
Ɋɨɫɫɢɹ ɧɚɱɢɧɚɥɚɫɶ ɫ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ ɬɟ ɫ IX ɜɟɤɚ 
ɚ ɧɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɤɧɹɠɟɫɬɜɚ XII ɜɟɤɚ ɗɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ
ɬɚɤɠɟɧɟɫɬɨɢɬɫɛɪɚɫɵɜɚɬɶɫɨɫɱɟɬɨɜɬɤɨɧɨɱɟɧɶɩɨɩɭ
ɥɹɪɟɧ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ȼɉɭɬɢɧɭ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɜɵɫɨɤɢɣɪɟɣɬɢɧɝɜɫɬɪɚɧɟ
Ʉɨɧɟɱɧɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɩɪɨɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɤɚɤ ɝɥɨɛɚɥɶ
ɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɚɤɢɦɟɫɬɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɨɞɧɚɤɨ
ɹɫɧɨ ɱɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɦɟɠɞɭɧɚ
ɪɨɞɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɜɵɡɨ
ɜɨɦɄɫɬɚɬɢɫɤɚɡɚɬɶɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɨɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɋɒȺ
ɢ ȿɋ ɧɟ ɛɵɥɢ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɨɛɵɬɢɣ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɧɚɦɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɝɨɞ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɍɤɪɚɢɧɵ
ɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
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ɋ ɫɨɠɚɥɟɧɢɟɦ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɭɝɪɨɡɵɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɢɫɯɨɞɹɬɫȼɨɫɬɨɤɚ
– Как Вы оцениваете действия руководства
Армении в решении конфликта между Украиной
и Россией?

Ⱦɭɦɚɸ Ⱥɪɦɟɧɢɹ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɟɠɞɭɊɨɫɫɢɟɣɢɍɤɪɚɢɧɨɣɉɪɢɱɢɧɡɞɟɫɶ
ɦɧɨɝɨɧɨɝɥɚɜɧɚɹɬɚɱɬɨɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣȿɪɟɜɚɧɡɚɧɹɥ
ɩɪɨɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɗɬɨ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɣ ɜ ɈɈɇ ɢ ɋȿ ɤɨɝɞɚ ɚɪɦɹɧɫɤɢɟ
ɞɟɥɟɝɚɰɢɢɝɨɥɨɫɨɜɚɥɢɩɪɨɬɢɜɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɪɟɡɨɥɸɰɢɣ
ɨɫɭɠɞɚɸɳɢɯ ɚɧɧɟɤɫɢɸ Ʉɪɵɦɚ ɚ ɜ ɋɨɜɟɬɟ ȿɜɪɨɩɵ
ɜɨɨɛɳɟɥɢɲɶɊɨɫɫɢɹɢȺɪɦɟɧɢɹɛɵɥɢɩɪɨɬɢɜɭɤɪɚɢɧ
ɫɤɨɣɪɟɡɨɥɸɰɢɢ 
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ȿɪɟɜɚɧ ɫɱɢɬɚɟɬ ɷɬɨ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɪɟɚɥɢ
ɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚɪɨɞɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ
ɫ ɧɚɝɨɪɧɨɤɚɪɚɛɚɯɫɤɢɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ Ɇɨɟ ɠɟ ɦɧɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɹ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɨɡɜɭɱɢɜɚɥ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɜ Ʉɪɵɦɭ ɛɵɥɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɚɝɪɟɫɫɢɹ ɜɜɨɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɫɩɟɰɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɡɠɟ ɩɪɢɡɧɚɥ ȼɉɭɬɢɧ  ɫ ɩɨɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɦɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦɷɬɨɣɚɝɪɟɫɫɢɢ±
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɩɨɞ ɞɭɥɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ ɜ Ʉɪɵɦɭ ɢ ɪɟɲɟ
ɧɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɜɥɚɫɬɢɩɨɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ
ɄɪɵɦɚɤɊɨɫɫɢɢɗɬɨɭɠɟɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɚɧɧɟɤɫɢɟɣ
ɉɨɱɟɦɭ ɜɥɚɫɬɢ Ⱥɪɦɟɧɢɢ ɡɚɧɹɥɢ ɬɚɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ
ɫɤɚɡɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɨɧɢ ɩɨɦɧɹɬ ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɣɮɚɡɵɜɨɣɧɵɦɟɠɞɭȺɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɨɦɫɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ Ⱥɪɦɟɧɢɟɣ ɢ ɇɚɝɨɪɧɵɦ Ʉɚɪɚɛɚɯɨɦ ±
ɫɞɪɭɝɨɣɍɤɪɚɢɧɚɛɵɥɚɧɚɫɬɨɪɨɧɟȻɚɤɭ
Ɇɨɠɟɬɛɵɬɶɷɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɩɪɢɱɢɧɟɧɢɡɤɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɸɬ ɧɵɧɟɲɧɢɟ ɜɥɚɫɬɢ
Ⱥɪɦɟɧɢɢ Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ³ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ´ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ
ɋɆɂ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɜ Ⱥɪɦɟ
ɧɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɜ Ⱥɪɦɟɧɢɢ ɞɨɦɢ
ɧɢɪɭɟɬ ɤɪɟɦɥɟɜɫɤɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɫɨɛɵɬɢɣ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯɜɍɤɪɚɢɧɟ
– Каковы пути и средства разрешения этого
конфликта?

ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɥɶɧɨɣ ɭɤɪɚ
ɢɧɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ ɫɚɧɤɰɢɣ ɋɒȺ Ʉɚɧɚɞɵ
ȺɜɫɬɪɚɥɢɢəɩɨɧɢɢȿɋɢɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɩɪɨɬɢɜɊɨɫɫɢɢ
ɚɬɚɤɠɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɪɟɮɨɪɦɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɪɟɚɥɢ
ɡɚɰɢɹ ɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ
Ⱦɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɧɚɞɨ ɫɛɪɚɫɵɜɚɬɶ
ɫɨ ɫɱɟɬɨɜ ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɥɢɲɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣ
Ɋɨɫɫɢɟɣ

МНОГОЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВНУТРЕННИХ
ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ

Татьяна КАСТУЕВА-ЖАН,
руководитель Центра
Россия-Новые независимые
государства Французского
института международных
отношений (Париж, Франция)
– Как Вы оцениваете нынешние состояние и
характер украинско-российских отношений?

Ʉɨɧɟɱɧɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɟɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɢɯ
ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɨɬ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɨ ɩɪɨɫɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ
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ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ ȼɩɟɪɜɵɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɩɚɥɢ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɢ ɨɫɬɪɨɬɚ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɬɚ ɫɤɨ
ɪɨɫɬɶ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɜɬɟɱɟɧɢɟɝɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɢɞɨɷɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
ɜɫɟ ɛɵɥɨ ɧɟ ɬɚɤ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɢ ɬɪɚɧɡɢɬɚ ɝɚɡɚ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɢ ɪɚɧɟɟ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɚɧɤɰɢɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɵɱɚɝɨɜ ɞɚɜɥɟɧɢɹ Ʉɪɢɡɢɫ ɫɬɚɥ ɨɫɬɪɵɦ ɩɪɨ
ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɰɟɥɨɝɨ ɛɭɤɟɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɦɟɠɞɭɊɨɫɫɢɟɣɢɍɤɪɚɢɧɨɣ
Ɉɧ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɵɹɜɢɥ ɬɨ ɱɬɨ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ
Ɇɨɫɤɜɵ³ɛɪɚɬɫɤɢɣ´ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣɧɚɪɨɞɜɨɛɳɟɦɬɨɧɟ
ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɨɬ
Ɋɨɫɫɢɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ±
ɱɬɨɬɨɩɨɯɨɠɟɟɟɫɥɢɧɟɩɨɮɨɪɦɟɬɨɩɨɫɭɬɢɧɚɛɪɟɠ
ɧɟɜɫɤɭɸ ³ɞɨɤɬɪɢɧɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ´
Ɇɨɫɤɜɚ ɝɨɬɨɜɚ ɛɵɥɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɤɨɪɪɭɦɩɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɣɧɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɥɨɹɥɶɧɵɣɟɣɪɟɠɢɦɤɪɟɞɢɬɚɦɢ
ɢ ɰɟɧɚɦɢ ɧɚ ɝɚɡ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɍɤɪɚɢɧɭ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ
ɤɪɢɡɢɫ ± ɩɪɨɪɵɜ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɝɨɞɚɦɢ ɤɨɩɢɜ
ɲɢɯɫɹɝɥɭɛɨɱɚɣɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ
ȼɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɜɟɤɬɨɪɵɪɚɡɜɢɬɢɹɞɜɭɯɫɬɪɚɧɫɤɨɪɟɟ
ɜɫɟɝɨ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɟɫɥɢ
ɍɤɪɚɢɧɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɭɸ ɥɢɧɢɸ ɪɚɡ
ɜɢɬɢɹ ɚ Ɋɨɫɫɢɹ ± ɤɭɪɫ ɜɟɞɭɳɢɣ ɤ ɫɚɦɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɨɬ
ȿɜɪɨɩɵɢɁɚɩɚɞɚȼɍɤɪɚɢɧɟɫɟɝɨɞɧɹɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɤɚɬɟ
ɝɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɬɨɪɠɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɤɭɪɫ
ɟɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɱɚɥɢɫɶɩɪɨɰɟɫɫɵ³ɞɟɫɨ
ɜɟɬɢɡɢɰɢɢ´ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɵɜɷɬɨɦɩɥɚɧɟ±ɥɸɫɬɪɚɰɢɹ
ɢɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɅɟɧɢɧɭ 
ɉɨɤɚ ɨɱɟɧɶ ɪɚɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɤɚɤ ɛɭɞɭɬ ɜɵɫɬɪɚɢ
ɜɚɬɶɫɹɧɨɜɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɊɨɫɫɢɟɣɢɍɤɪɚɢɧɨɣ
Ʉɚɤɨɣɬɨ ɦRGXV YLYHQGL ɫ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɉɉɨɪɨɲɟɧɤɨ
Ɋɨɫɫɢɟɣ ɛɭɞɟɬ ɧɚɣɞɟɧ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɧɟ ɪɚɡɨɪɜɚɧɵ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨ ɞɪɭɠɛɟ ɝ
ɧɟ ɞɟɧɨɧɫɢɪɨɜɚɧ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɵ
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɢ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ ɩɨ ɬɟɥɟ
ɮɨɧɭ ɢɞɭɬ ɝɚɡɨɜɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ȿɜɪɨ
ɫɨɸɡɚ ɇɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ³ɩɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɢ´ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɧɚ ɧɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɝɨɞɵ ɠɞɚɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨ
ɧɟɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
– Как Вы оцениваете действия руководства
Франции в решении конфликта между Украиной
и Россией?

ɇɭɠɧɨɜɫɩɨɦɧɢɬɶɨɬɨɦɱɬɨɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣɉɪɟɡɢɞɟɧɬ
Ɏɪɚɧɰɢɢ ɇɋɚɪɤɨɡɢ ɫɵɝɪɚɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɤɚɤ
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɪɭɡɢɧɫɤɨɦ ɤɪɢɡɢɫɟ ɜ ɝ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɎɈɥɥɚɧɞ ɹɜɧɨ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɤ ɩɨɞɨɛɧɨɣ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɨɥɢ ɢ ɭɫɩɟɯɭ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɞɢɩɥɨɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɨɦɩɨɥɟɢɎɪɚɧɰɢɹɩɵɬɚɥɚɫɶɫɵɝɪɚɬɶɪɨɥɶɩɟɪ
ɜɨɝɨɩɥɚɧɚɜɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢɤɪɢɡɢɫɚɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ȽɟɪɦɚɧɢɢɎɪɚɧɰɢɢɢɉɨɥɶɲɢɚɤɬɢɜɧɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɸɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɨɬɮɟɜɪɚɥɹɧɨɨɤɚɡɚɥɢɫɶ
ɡɚɫɬɢɝɧɭɬɵ ɜɪɚɫɩɥɨɯ ɛɟɝɫɬɜɨɦ ȼəɧɭɤɨɜɢɱɚ ɢ ɞɚɥɶ
ɧɟɣɲɢɦɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɦɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟɦɫɨɛɵɬɢɣ4
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɧɚ ɭɤɪɚɢɧɫ
ɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɭɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ ɬɪɢ ɮɚɤɬɨɪɚ
ȼɨɩɟɪɜɵɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦɞɥɹɧɟɟɜɫɟɝɞɚ
ɛɵɥɸɝȿɜɪɨɩɵɫɬɪɚɧɵɆɚɝɪɢɛɚȺɮɪɢɤɚɢȻɥɢɠɧɢɣ
ȼɨɫɬɨɤɚɧɟɫɬɪɚɧɵȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɫɨɫɟɞɫɬɜɚɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢɂɦɟɧɧɨɧɚɸɠɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɫɟɝɞɚɛɵɥɢ
ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɢɥɵ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹȼȻɟɥɨɣɤɧɢɝɟɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɨɛɨ
ɪɨɧɵ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɝ 
ɍɤɪɚɢɧɟɩɨɫɜɹɳɟɧɚɜɫɟɝɨɥɢɲɶɩɚɪɚɫɬɪɨɤ
4 Речь идет о Соглашении об урегулировании политического кризиса в Украине, которое В.Янукович и лидеры оппозиции подписали
21 февраля 2014г. при посредничестве представителей Польши,
Германии, Франции и РФ. – Ред.
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ȼɨɜɬɨɪɵɯ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɚ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɫɬ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɱɟɪɟɡ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɩɪɢɡɦɭ Ɂɚ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɧɟɝɥɚɫɧɨ ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ
ɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɡɚɳɢɬɭ ɫɜɨɢɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɷɬɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɲɢɪɨɤɢɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɤɪɭɝɨɜɬɨɨɧɢɦɧɟɤɚɠɟɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɣɱɚɫ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ³ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ´ ɞɥɹ ɫɟɛɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɨɬ Ɋɨɫɫɢɢ
ɫɬɪɚɧɵ ɍ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ ɫɢɦɩɚɬɢɣ ȼɚɠɧɨ ɟɝɨ ɧɟ ɪɚɫɬɟɪɹɬɶ ɚ ɟɞɢɧ
ɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ± ɷɬɨ ɛɵɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɮɨɪɦ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɢ ɨɛɧɨɜ
ɥɟɧɢɢɷɥɢɬ
ȼɬɪɟɬɶɢɯ ɫɥɚɛɨɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɤɪɢ
ɡɢɫɚ ɦɧɨɝɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɪɨɫɬɭ ɬɚɤɢɯ ɧɟɝɚ
ɬɢɜɢɫɬɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤɚɤ ɚɧɬɢɚɦɟɪɢɤɚɧɢɡɦ ɚɧɬɢ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɦɚɧɬɢɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɢɟɜɪɨɫɤɟɩɬɢɰɢɡɦɈɛɷɬɨɦ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɭɫɩɟɯɢ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɢ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜ ȿɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɤɪɚɣɧɢɯ ɩɪɚɜɵɯ ɩɚɪɬɢɣ
ɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɷɬɢɯ ɩɨɡɢɰɢɹɯ ɍ ɥɢɞɟɪɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
Ɏɪɨɧɬɚ ɆɅɟ ɉɟɧ ɫɟɝɨɞɧɹ ɟɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɲɚɧɫɵ ɨɤɚ
ɡɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɬɭɪɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɯ
ɜɵɛɨɪɨɜȿɟɩɚɪɬɢɹ±ɥɭɱɲɢɣɞɪɭɝɊɨɫɫɢɢɜɫɟɝɨɞɧɹɲ
ɧɟɣ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɣ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɨɛɪɹɸɳɢɣ ɜɧɟɲɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹȼɉɭɬɢɧɚ
ɋɞɟɥɤɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɯ ɜɟɪɬɨɥɟɬɨɧɨɫɰɟɜ
³Ɇɢɫɬɪɚɥɶ´ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɭɟɬ ɬɨ ɪɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɧɚ
ɫɟɛɟ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ ɜɧɟɲɧɹɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ȼ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɫɜɨɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɜ ɦɚɟ ɝ Ɇɢɧɢɫɬɪ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɞɟɥ ɅɎɚɛɢɭɫ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɰɟɥɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢ
ɬɢɤɢɎɪɚɧɰɢɢȼɞɟɥɟ³Ɇɢɫɬɪɚɥɟɣ´ɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɞɜɟ
ɢɡ ɧɢɯ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ±
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɢɪɚ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɫ ɞɪɭɝɨɣ ± ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɨ
ɎɪɚɧɰɢɢɈɬɦɟɧɢɬɶɩɨɫɬɚɜɤɭ³Ɇɢɫɬɪɚɥɟɣ´Ɋɨɫɫɢɢ±
ɡɧɚɱɢɬ ɩɨɧɟɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɟɪɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɭ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɫɭɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɪ
ɮɹɯ ɋɟɧɇɚɡɟɪɚ ɢ ɡɚɤɪɵɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɪɵɧɤɢ ɜɨɨɪɭɠɟ
ɧɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ȼ ɤɨɧɬɟɤ
ɫɬɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɨɱɟɧɶ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɬɚɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɧɟ ɞɨɛɚɜɢɬ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ ɎɈɥɥɚɧɞɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɟɬ ɜɨɟɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ Ɏɪɚɧɰɢɢ
ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ⱥ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ
³Ɇɢɫɬɪɚɥɢ´±ɡɧɚɱɢɬɞɟɮɚɤɬɨɜɨɣɬɢɜɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ
ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɱɥɟɧɚ ɇȺɌɈ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ ɤɚɤ ɉɨɥɶɲɚ
ɢɥɢɛɚɥɬɢɣɫɤɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɌɚɤɱɬɨɜɵɛɨɪɭɎɪɚɧɰɢɢ±ɦɟɠɞɭɩɥɨɯɢɦɢɨɱɟɧɶ
ɩɥɨɯɢɦ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ Ɉɬɫɸɞɚ ɢ ɬɚɤɨɟ ɩɪɨɦɟɞɥɟɧɢɟ ɢ
ɡɚɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɧɚɞɟɠɞɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚɥɚɞɢɬɫɹ ɢɥɢ ɫɬɚɧɟɬ ɛɨɥɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɉɨɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨ
ɪɨɣɫɬɟɩɟɧɢɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɨɣɞɨɝɨɜɨɪɨɦɨɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ
ɨɝɧɹ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɛ ɨɫɨɛɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɢ Ʌɭɝɚɧ
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɤɚɤɢɯɬɨ ɪɟɡɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟ
ɧɢɣ ɢ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɤɚɱɧɭɬɶ
ɱɚɲɭ ɜɟɫɨɜ ɨɛɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ
ɍɤɪɚɢɧɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɝɨɬɨɜɚɤɬɨɦɭɱɬɨ³Ɇɢɫɬɪɚɥɢ´
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ Ⱥ ɷɬɨ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɠɟɬɫɹɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɮɪɚɧɤɨɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɧɚɢɦɢɞɠɟɎɪɚɧɰɢɢɜɍɤɪɚɢɧɟ
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– Каковы пути и средства разрешения этого
конфликта?

ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɫɟɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɬɪɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɜɫɟ ɭɠɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧ
ɧɨɫɬɢ ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɪɟɠɢɦ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɨɝɧɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹɚɡɧɚɱɢɬɜɥɸɛɨɣɦɨɦɟɧɬ
ɨɧɦɨɠɟɬɛɵɬɶɞɟɧɨɧɫɢɪɨɜɚɧɨɞɧɨɣɢɡɫɬɨɪɨɧȼɫɟɧ
ɬɹɛɪɟ ɍɤɪɚɢɧɚ ɞɨɤɚɡɚɥɚ ɫɜɨɸ ɞɨɛɪɭɸ ɜɨɥɸ ɢ ɩɨɲɥɚ
ɧɚɜɟɪɧɨ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɭɫɬɭɩɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜ ɨɫɨɛɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹ ɦɹɬɟɠɧɵɦ ɪɟɝɢɨɧɚɦ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ ɢ ɨɬɥɨɠɢɜ ɧɚ ɝɨɞ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢɸɡɨɧɵɫɜɨɛɨɞɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɫȿɋ
ȼɪɹɞ ɥɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶ
ɧɨɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɤɨɧɮɥɢɤɬɚɧɚɍɤɪɚɢɧɟɛɭɞɟɬɫɤɨɪɵɦ
ȼɩɨɥɧɟ ɜɟɪɨɹɬɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ
ɩɨ ɬɢɩɭ ɉɪɢɞɧɟɫɬɪɨɜɶɹ ɤɨɬɨɪɵɣ Ɋɨɫɫɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɫɦɨ
ɠɟɬɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶɱɬɨɛɵɨɤɚɡɚɬɶɜɨɱɟɪɟɞɧɨɣɪɚɡɜɥɢ
ɹɧɢɟɧɚɄɢɟɜɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɦɧɨɝɨɟɛɭɞɟɬɡɚɜɢɫɟɬɶɨɬ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɟɤɬɨɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ
ɋɭɦɟɟɬ ɥɢ ɍɤɪɚɢɧɚ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɸ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɫɬɨ
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɜɫɟɬɪɭɞɧɨɫɬɢ"
ɋɦɟɧɢɬɫɹɥɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɜɟɤɬɨɪɜɊɨɫɫɢɢɧɚɬɚɤɨɣ
ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɷɬɚ ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɩɪɢ
ɧɢɦɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɚ ɞɥɹ Ɇɨɫɤɜɵ" ȿɫɥɢ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɹ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɡɚɬɪɨɧɭɬɵɦɢ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨɣ ɬɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮ
ɥɢɤɬɚ ɬɚɤɢɦ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢ ɭɤɪɚɢɧɰɚɦ
ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɦɭɠɟɫɬɜɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫ
ɬɟɪɫɬɜɚɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɬɜɟɪɞɨɫɬɢ
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– Як Ви оцінюєте нинішні стан і характер
українсько-російських відносин?

ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɰɿɥɤɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɧɢɧɿɲ
ɧɿɣ ɫɬɚɧ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɹɤ “ɜɿɣɧɭ
ɞɟɮɚɤɬɨ´ɯɨɱɚɰɟɦɨɠɟɡɨɜɫɿɦɧɟɛɭɬɢɜɿɣɧɨɸɭɮɨɪɧ

ɦɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɋɯɿɞɧɿɣ
Ⱥɡɿʀ ɬɟɠ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɯɨɠɚ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɭ ɋɯɿɞɧɿɣ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɐɿɤɚɜɨ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɛɟɡ
ɩɟɤɨɜɨɸɫɢɬɭɚɰɿɽɸɭɋɯɿɞɧɿɣȺɡɿʀ
ȼ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ± ɧɚ ɦɟɠɿ
ɩɚɞɿɧɧɹ ɞɨ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɩɪɿɪɜɢ ɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɚɜɨ ±
ɧɚ ɦɟɠɿ ɡɚɧɟɩɚɞɭ əɤɳɨ ɦɢ ɜɬɪɚɬɢɦɨ ɨɫɧɨɜɭ ɰɶɨɝɨ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɧɟ ɩɨɜɟɪ
ɧɭɬɢɫɹɞɨɫɜɿɬɭɜɹɤɨɦɭɩɚɧɭɸɬɶɦɢɪɿɥɚɞ
Ɋɟɚɤɰɿɹ ɤɪɚʀɧ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɬɚɤɨɠ ɞɭɠɟ ɪɿɡɧɢɬɶɫɹ
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ ɍ ɤɨɠ
ɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɽ ɩɟɜɧɚ ɬɟɦɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɏɨɱɚ ɭɱɚɫɬɶ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯɫɢɥɭɤɨɠɧɨɦɭɪɟɝɿɨɧɿɦɨɠɟɞɟɳɨɪɿɡɧɢɬɢɫɹ
ɍɜɢɩɚɞɤɭɋɯɿɞɧɨʀȺɡɿʀɜɬɱəɩɨɧɿʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɚ
ɰɸɽ ɡɿɪɤɨɩɨɞɿɛɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɥɶɹɧɫɭ ɡɿ ɋɒȺ ɬɚɤɨɠ ɜɨɧɚ
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ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɹɤ ɯɨɪɨɲɢɣ ɡɚɫɿɛ ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣ
ɧɨʀ ɡɚɝɪɨɡɢ Ɉɞɧɚɤ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɽ ɱɥɟɧɨɦ ɧɿ ɇȺɌɈ ɧɿ
ȯɋɌɭɬɽɞɭɠɟɜɟɥɢɤɚɪɿɡɧɢɰɹ
ɇɚɞɨɞɚɱɭɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢɳɨɭɋɯɿɞɧɿɣȺɡɿʀɞɟɹɤɿ
ɤɪɚʀɧɢɩɪɨɬɹɝɨɦɛɚɝɚɬɶɨɯɪɨɤɿɜɜɠɟɠɢɜɭɬɶɭɩɪɨɰɜɿɬɚ
ɸɱɿɣɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀɬɚɡɞɨɪɨɜɨɦɭɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɿȺɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɫɢɬɭɚɰɿɹɞɟɳɨɿɧɲɚ±ɜɨɧɚɽɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸɬɪɨɯɢɛɿɥɶɲɟ
ɪɨɤɿɜɿɛɨɪɟɬɶɫɹɡɚɪɨɡɜɢɬɨɤɜɥɚɫɧɨʀɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ
– Як Ви оцінюєте дії керівництва Японії з врегулювання конфлікту між Росією та Україною?

ɍɪɹɞ əɩɨɧɿʀ ɡɚɤɥɢɤɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɪɟɝɭ
ɥɸɜɚɬɢ ɤɪɢɡɭ ɦɢɪɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɹɤ ɦɢ ɰɟ ɪɨɛɢɦɨ ɭ
ɋɯɿɞɧɿɣ Ⱥɡɿʀ Ɂɚɤɥɢɤ ɞɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚɩɪɚɜɚɽɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɢɦɞɥɹɤɨɧɮ
ɥɿɤɬɿɜɛɭɞɶɹɤɨɝɨɜɢɞɭɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿ
əɩɨɧɿɹ ɡɚɤɥɢɤɚɽ ɜɫɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɨɛɟɪɟɠɧɨɫɬɪɢɦɚɧɨɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɬɚɳɢɪɨɫɩɨɞɿ
ɜɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɨɪɦɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ
ɲɥɹɯɨɦ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ əɩɨɧɿɹ ɬɚɤɨɠ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɬɚ ɬɟɪɢ
ɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ əɩɨɧɿɹ ɜɢɫɥɨɜɢɥɚ ɫɟɪ
ɣɨɡɧɟ ɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹ ɞɿɹɦɢ Ɋɨɫɿʀ ɳɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɫɭɜɟ
ɪɟɧɿɬɟɬ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɢɦɢ
ɹɤɚɧɟɤɫɿɹɄɪɢɦɭ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ  ɠɨɜɬɧɹ ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪ ɒɿɧɞɡɨ Ⱥɛɟ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɡɢɬɭ ɞɨ Ɇɿɥɚɧɭ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɡɭɫɬɪɿɱɿ Ⱥɡɿɹ
ȯɜɪɨɩɚ ɝɨ ɫɚɦɿɬɭ $6(0   ɩɪɨɜɿɜ ɡɭɫɬɪɿɱ ɡ ɉɪɟɡɢ
ɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɉɨɪɨɲɟɧɤɨɦ ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪ
Ⱥɛɟ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɫɜɨɸ ɩɨɜɚɝɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɤɪɚʀɧɨɸ
ɉɉɨɪɨɲɟɧɤɨɦ ɭ ɬɚɤɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ȼɿɧ ɫɤɚ
ɡɚɜ ɳɨ əɩɨɧɿɹ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɜɫɿɽʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɜ ɬɱ Ⱥɡɿʀ ɿ ɳɨ ɜɿɧ ɫɩɿɥɶɧɨ
ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ³ȼɟɥɢɤɨʀ ɫɿɦɤɢ´ ɪɿɲɭɱɟ ɩɿɞɬɪɢ
ɦɭɜɚɬɢɦɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɿɧ ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɡɚɧɟɩɨɤɨ
ɽɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɜɿɬɶ ɩɿɫɥɹ ɭɝɨɞɢ
ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɨɝɧɸ ȼɿɧ ɫɤɚɡɚɜ ɳɨ əɩɨɧɿɹ ɧɚɞɚɽ
ɜɟɥɢɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɸɞɿɣɡɿɧɲɢɦɢɤɪɚʀ
ɧɚɦɢ³ȼɟɥɢɤɨʀɫɿɦɤɢ´ɳɨɞɨɊɨɫɿʀɿɩɟɪɟɣɲɥɚɞɨɡɚɩɪɨ
ɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪ Ⱥɛɟ
ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɳɨ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭ
ɽɬɶɫɹ ɜ ɬɱ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɩɪɢ
ɩɢɧɟɧɧɹ ɜɨɝɧɸ ɬɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣɿɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
– Якими є шляхи та засоби врегулювання цього
конфлікту?

ɉɨɩɟɪɲɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɽ
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɿɫɥɹ ɪɟɜɨ
ɥɸɰɿɣɧɢɯ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɞɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɩɪɨ
ɪɚɯɭɧɤɿɜ Ɍɭɬ ɹ ɛ ɯɨɬɿɜ ɩɪɢɜɿɬɚɬɢ ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ  ɠɨɜɬɧɹ ɪ ɬɚ ɫɢɥɶɧɟ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɉɉɨɪɨɲɟɧɤɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɦɢɦɿɫɹɰɹɦɢ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɬɚɤɨɠ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
əɯɨɱɭɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɫɚɦɟɧɚɰɶɨɦɭɩɭɧɤɬɿ±ɩɨɥɿɬɢɱɧɚɣ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ȯɋ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɚɤɬɢɜ
ɧɿɲɨɸ ɹɤɳɨ ȯɋ ɜɜɚɠɚɽ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
ɦɢɪɿɩɨɪɹɞɨɤɭȯɜɪɨɩɿ
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ əɩɨɧɿɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɹɤɿ ɩɨɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɞ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨ
ɤɨɜɨʀɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɞɨɪɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭȱɰɟɫɚɦɟɬɨɦɭɳɨɛɟɡɡɞɨɪɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɨɫɧɨɜɢ ɠɨɞɧɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɟ ɛɭɞɟ ɠɢɬɬɽ
ɡɞɚɬɧɢɦɭɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
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ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦəɩɨɧɿɹɦɚɽɧɚɦɿɪɪɟɝɭɥɹɪɧɨɧɚɞɚ
ɜɚɬɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɍɤɪɚʀɧɿɜɦɟɠɚɯɦɥɪɞ
ɩɪɨ ɳɨ ɜɠɟ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɟɪɟɦɿɳɟɧɢɯ
ɨɫɿɛ ɳɨ ɽ ɱɟɪɝɨɜɢɦ ɜɢɹɜɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɋɯɿɞɧɨʀɍɤɪɚʀɧɢɐɟɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɹɤɟɫɬɨ
ʀɬɶɩɟɪɟɞɤɪɚʀɧɨɸ
ɇɚɪɚɡɿ əɩɨɧɿɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ ɛɥɢɡɶɤɨ ɦɥɧ ɞɥɹ ɞɜɨɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɭ
ɋɯɿɞɧɿɣɍɤɪɚʀɧɿəɩɨɧɿɹɬɚɤɨɠɩɥɚɧɭɽɧɚɞɚɬɢɞɨɩɨɦɨɝɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɸɫɭɦɨɸɛɥɢɡɶɤɨɦɥɧɭɝɚɥɭɡɿɦɟɞɢɰɢɧɢ
əɩɨɧɿɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɦɟ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɪɨɥɶ
ɭɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿɩɪɨɛɥɟɦɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ
ɿɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɋɚɞɢ ȯɜɪɨɩɢ ɣ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ
ɛɟɡɩɟɤɢɬɚɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɜȯɜɪɨɩɿ
Ɍɚɤɨɠ ɹ ɛ ɯɨɬɿɜ ɡɚɩɟɜɧɢɬɢ ɭ ɦɨʀɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɣ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɰɿɜɚɲɨʀɤɪɚʀɧɢɭɩɨɛɭɞɨɜɿɩɪɨɰɜɿɬɚɸɱɨʀɬɚɦɢɪ
ɧɨʀɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀɧɚɲɥɹɯɭɞɨʀʀɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɍɫɿɦɢɜəɩɨɧɿʀɤɪɚʀɧɿɜɢɲɧɟɜɨɝɨɰɜɿɬɭɩɿɞɬɪɢɦɭ
ɽɦɨɍɤɪɚʀɧɭ±³ɫɚɞɨɤɜɢɲɧɟɜɢɣ ɤɨɥɨɯɚɬɢ´ɹɤɩɢɫɚɜ
ɜɟɥɢɤɢɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɩɨɟɬɌɒɟɜɱɟɧɤɨ
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провідний експерт Центру
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в Інституті Брукінгса (США),
Надзвичайний і Повноважний
Посол США в Україні
в 1998-2000рр.
– Як Ви оцінюєте нинішні стан і характер
українсько-російських відносин?

ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɜɡɚɽɦɢɧɢ ɡɪɨ
ɛɢɥɢ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɜɨɪɨɬ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɉɿɫɥɹ
ɪɨɡɩɚɞɭ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɪ Ɇɨɫɤɜɚ ɞɟɦɨɧ
ɫɬɪɭɜɚɥɚ ɡɧɚɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɹ
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɞɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɛ
ɭɬɪɢɦɚɬɢ ʀʀ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ Ⱥɥɟ ɡ ɪ ɿ ɞɨ ɰɶɨɝɨ
ɱɚɫɭ Ɇɨɫɤɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚɫɹ ɫɜɨʀɯ ɦɿɠɧɚ
ɪɨɞɧɢɯ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɩɨɜɚɠɚɬɢ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿ
ɚɥɶɧɭɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɢ
ɐɟ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɥɸɬɨɝɨ Ɋɿɲɟɧɧɹ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ȼəɧɭɤɨɜɢɱɚ ɩɨɤɢɧɭɬɢ Ʉɢʀɜ ɩɪɢɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɱɨɝɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɬɚ ɞɿɸ
ɱɨɝɨ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɥɢ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɡ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɋɨɸɡɨɦɲɥɹɯɨɦɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɍɝɨɞɢɩɪɨ
ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɡɧɚɱɧɟ ɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ±
ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɭɧɿɮɨɪɦɿ ɛɟɡ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ
³ɡɟɥɟɧɿɱɨɥɨɜɿɱɤɢ´ ±ɲɜɢɞɤɨɡɚɯɨɩɢɥɢɄɪɢɦ
Ɋɨɫɿɹɦɚɽɫɜɨʀɿɫɬɨɪɢɱɧɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɿɧɬɟɪɟɫɢɳɨɞɨ
Ʉɪɢɦɭ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɹɤ ɛɚɡɭ
ɞɥɹ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɮɥɨɬɭ Ⱥɥɟ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤɿ ɜɢɧɢ
ɤɥɢ ɧɚ ɭɥɚɦɤɚɯ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɪɨɡɭɦɿɥɢ ɳɨ
ɫɩɪɨɛɢ ɩɟɪɟɤɪɨʀɬɢ ɤɨɪɞɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɫɤɪɢɧɶɤɭ
ɉɚɧɞɨɪɢɬɨɦɭɜɨɧɢɜɢɡɧɚɥɢɞɟɪɠɚɜɢɜɦɟɠɚɯɤɨɪɞɨ
ɧɿɜ ɪ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ȼȯɥɶɰɢɧ ɜɢɡɧɚɜ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ ɿ
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ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɢɜɤɥɸɱɧɨɡɄɪɢɦɨɦ
ɿ ɫɩɪɢɹɜ ɬɨɦɭ ɳɨɛ Ɋɨɫɿɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɚ ɰɟ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɨɝɨ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ
ɩɪɨ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪ ɬɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɞɪɭɠɛɭ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿ Ɋɨɫɿɽɸ
ɪ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ȼɉɭɬɿɧ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɦɚɽ ɿɧɲɭ ɬɨɱɤɭ
ɡɨɪɭ
Ⱦɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ Ʉɪɢɦɭ Ɋɨɫɿɹ ɦɚɥɚ ɞɜɚ ɝɨɥɨɜɧɢɯ
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɟɬɧɿɱ
ɧɢɯɪɨɫɿɹɧɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɩɨɪɬɨɜɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɛɚɡ ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɢɦ
ɮɥɨɬɨɦɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɿɩɨɬɪɹɫɿɧɧɹɹɤɿɫɬɚ
ɥɢɫɹɜɄɢɽɜɿɧɚɩɨɱɚɬɤɭɪɨɤɭɧɿɳɨɧɟɜɤɚɡɭɜɚɥɨɧɚɬɟ
ɳɨɿɫɧɭɽɡɚɝɪɨɡɚɛɭɞɶɹɤɨɦɭɡɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɇɟɡɚɤɨɧɧɚ ɨɤɭɩɚɰɿɹ ɬɚ ɚɧɟɤɫɿɹ Ʉɪɢɦɭ ɹɜɧɨ ɧɟ
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɚ ɰɿɥɿ Ɇɨɫɤɜɢ Ɍɨɦɭ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ³ɡɟɥɟɧɿ
ɱɨɥɨɜɿɱɤɢ´ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɩɨ
ɪɭɞɢɜȾɨɧɟɰɶɤɭɬɚɅɭɝɚɧɫɶɤɭȼɰɶɨɦɭɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶ
ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɢ ɚɥɟ ɫɤɥɚɞɧɨ ɩɨɜɿ
ɪɢɬɢɜɬɟɳɨɞɿʀɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɿɜɬɪɢɜɚɥɢɛɬɚɤɞɨɜɝɨɚɛɨ
ɛɭɥɢ ɛ ɬɚɤɢɦɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɦɢ ɛɟɡ ɡɧɚɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
Ɇɨɫɤɜɢ Ʉɨɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɬɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɩɨɱɚɥɢ
ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɭɫɩɿɯɿɜ ɭ ɞɿɹɯ ɩɪɨɬɢ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɿɜ Ɋɨɫɿɹ
ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɧɚɞɚɸɱɢ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɚɦ ɜɚɠɤɟ
ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɜɨɞɭ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɢɯɜɿɣɫɶɤɧɚɋɯɿɞɍɤɪɚʀɧɢɜɤɿɧɰɿɫɟɪɩɧɹɪ
ɐɿ ɞɿʀ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɳɨ ɦɨɬɢɜɢ Ʉɪɟɦɥɹ ɬɚ
ȼɉɭɬɿɧɚ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ± ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ
Ʉɢɽɜɚ ɡ ȯɋ ɿ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɩɪɨɛ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦ əɤɳɨ ɰɹ ɞɭɦɤɚ ɽ ɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨɸ ɬɨ ɡɧɚɣɬɢ ɲɥɹɯ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɭ ɛɭɞɟ ɫɤɥɚɞɧɨ ȼɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɦɚɽɫɩɪɢɹɬɢɦɢɪɭɬɚɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ
ɚɥɟɜɨɧɨɡɪɨɛɢɬɶɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦɢɫɩɪɨɛɢɆɨɫɤɜɢɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɢɬɭɚɰɿɸɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɬɢɫɤɭɧɚɍɪɹɞɭɄɢɽɜɿ
ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɳɨ Ɋɨɫɿɹ ɪɨɛɢɬɶ ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ
ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɟɪɟɫɧɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɛɨɣɨ
ɜɢɯɞɿɣɬɚɤɫɬɚɧɨɦɧɚɤɿɧɟɰɶɠɨɜɬɧɹɧɟɛɭɥɨɡɪɨɛ
ɥɟɧɨ ɧɿɱɨɝɨ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɦɿɫɿʀ ɈȻɋȯ ɞɥɹ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɤɨɪɞɨɧɭ ɇɚ ɠɚɥɶ ɞɿʀ Ɋɨɫɿʀ ɿ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫ
ɬɿɜ  ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ʀɯ ɦɟɬɨɸ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ
ɡɨɧɢɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
– Як Ви оцінюєте дії керівництва США з врегулювання конфлікту між Росією та Україною?

əɤ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɨɝɨ ɦɟɦɨɪɚɧ
ɞɭɦɭɩɪɨɝɚɪɚɧɬɿʀɛɟɡɩɟɤɢɭɪɋɩɨɥɭɱɟɧɿɒɬɚɬɢ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɤɪɢɡɢ Ʌɿɞɟɪɢ
ɋɒȺɩɭɛɥɿɱɧɨɡɚɫɭɞɢɥɢɧɟɡɚɤɨɧɧɭɨɤɭɩɚɰɿɸɬɚɚɧɟɤ
ɫɿɸ Ʉɪɢɦɭ Ɋɨɫɿɽɸ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɭɫɢɥɥɹ Ɋɨɫɿʀ ɡ ɪɨɡɩɚɥɸ
ɜɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ
ȼɚɲɢɧɝɬɨɧ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɜɢɫɨɤɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɄɢɽɜɚɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɤɿɧɰɹɥɸɬɨɝɨ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɉɉɨɪɨɲɟɧɤɨ ɩɨɛɭɜɚɜ ɭ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɿ ɭ
ɜɟɪɟɫɧɿ ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɜɿɡɢɬɢ
ɜɢɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɋɒȺ ɞɨ Ʉɢɽɜɚ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɍɪɹɞɭ
ɜɤɥɸɱɧɨɡɞɜɨɦɚɜɿɡɢɬɚɦɢɜɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚȾȻɚɣɞɟɧɚ
ɍɪɹɞ ɋɒȺ ɧɚɞɚɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɤɥɸɱɧɨ
ɡɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɤɪɟɞɢɬɭ ɨɛɫɹɝɨɦ ɦɥɪɞ ɉɪɨɝɪɚɦɚ
ɆȼɎ ɹɤɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɰɿɽʀ ɜɟɫɧɢ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɆȼɎ ɛɭɥɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɧɚ
ɧɚɞɚɧɧɿ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ±
ɡɦɟɬɨɸɧɚɞɚɧɧɹɄɢɽɜɭɪɚɧɧɶɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɡɧɚɱɧɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɬɨɦɭ ɰɟ ɦɚɛɭɬɶ ɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɦɟ ɡɚɤɭɥɿɫɧɭ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɡ ɛɨɤɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
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ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɤɿɥ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟ
ɛɭɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɯɨɱɚ ɫɩɪɢɣ
ɧɹɬɥɢɜɿɫɬɶ ɋɒȺ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟ ɜɿɞ
ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɧɟɨɛɯɿɞ
ɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɍɪɹɞ ɋɒȺ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɜ
ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ
ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɽ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɤɪɚɳɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀʀ
ɜɥɚɫɧɢɯɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɋɩɨɥɭɱɟɧɿ ɒɬɚɬɢ ɧɚɞɚɥɢ ɚɛɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɍɤɪɚʀɧɿ
³ɧɟɥɟɬɚɥɶɧɭ´ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɨɛɫɹɝɨɦ ɦɥɧ
ɐɟɬɨɣɫɚɦɢɣɫɟɤɬɨɪɞɟȼɚɲɢɧɝɬɨɧɦɨɠɟɬɚɩɨɜɢɧɟɧ
ɡɪɨɛɢɬɢɛɿɥɶɲɟɜɤɥɸɱɧɨɡɧɚɞɚɧɧɹɦɥɟɬɚɥɶɧɨʀɡɛɪɨʀ
Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɨɫɨɛɢ ɋɒȺ ɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɳɨ ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯɦɨɠɟɫɬɚɬɢɩɪɢɱɢɧɨɸɟɫɤɚɥɚ
ɰɿʀɤɨɧɮɥɿɤɬɭɡɛɨɤɭɊɨɫɿʀɇɚɞɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɿɨɡɛɪɨɽɧɧɹ
ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɹɤ ɥɟɝɤɨʀ ɩɪɨɬɢɬɚɧɤɨɜɨʀ ɡɛɪɨʀ 
ɦɨɠɟɩɪɨɬɟɦɚɬɢɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣɟɮɟɤɬɐɟɩɿɞɜɢɳɢɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɁɛɪɨɣɧɢɯɋɢɥɍɤɪɚʀɧɢɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢɩɨɞɚɥɶ
ɲɢɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦ ɞɿɹɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
ɚɪɦɿɹ ɧɟ ɦɚɽ ɬɚ ɧɟ ɦɚɬɢɦɟ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɦɨɝɬɢ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɭɚɪɦɿɸɹɤɰɟɫɬɚɥɨɡɪɨɡɭɦɿɥɨɜɫɟɪɩɧɿɬɨɦɭ
ɲɜɢɞɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢɦɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɞɿʀ Ⱥɥɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɞɚɬɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɬɪɚɬ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦ ɦɨɠɟ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɭɧɢɤɧɭɬɢ
ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ɤɪɢɯɤɿ ɲɚɧɫɢ ɧɚ ɜɪɟɝɭɥɸ
ɜɚɧɧɹ ɋɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɹ ɳɨ ɍɪɹɞ ɋɒȺ ɩɟɪɟɝɥɹɧɟ ɫɜɨɸ
ɩɨɡɢɰɿɸɡɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ
ɇɚ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧ
ɪɚɡɨɦ ɫ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɳɨɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ
ɫɚɧɤɰɿʀ ɦɚɥɢ ɜɩɥɢɜ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɨɫɿɛ ɚɥɟ ɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɫɚɧɤɰɿʀ ɡɚɪɚɡ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɋɒȺ ɬɚ ȯɋ ɧɟ ɛɭɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɢɧɚɯɿɞɥɢ
ɜɢɦɢ ɳɨɞɨ ɲɥɹɯɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɚɧɤɰɿɣ ɚɥɟ ɡɚɪɚɡ
ɰɿɫɚɧɤɰɿʀɦɚɸɬɶɫɟɪɣɨɡɧɢɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɜɩɥɢɜ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜɿɞɩɥɢɜ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɡ Ɋɨɫɿʀ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ
ɦɚɣɠɟ ɧɚɩɟɜɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɢɬɶ ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɶ ɡɧɚɯɨ
ɞɢɬɶɫɹɧɚɪɟɤɨɪɞɧɨɧɢɡɶɤɨɦɭɪɿɜɧɿɜɿɞɧɨɫɧɨɞɨɥɚɪɚɬɚ
ɽɜɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɡɪɨɫ
ɬɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢɊɨɫɿʀɭɪɪɬɚɪɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɍɪɹɞɭ ɡɚ ɞɟɫɹɬɤɚɦɢ
ɦɿɥɶɹɪɞɿɜ ɞɨɥɚɪɿɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿ ɜɨɧɢ
ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ
ɲɜɢɞɲɟɡɚɜɫɟɡɚɪɚɡɽɥɢɲɟɤɿɥɶɤɚ ɹɤɳɨɬɚɤɿɜɡɚɝɚɥɿ
ɿɫɧɭɸɬɶ  ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ ɜɟɥɢɤɢɯ ɚɦɟ
ɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɚɛɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣɹɤɿɧɚɰɟɣɱɚɫ
ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦ ɪɚɞɚɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ
ɧɨɜɿ ɡɧɚɱɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ Ɋɨɫɿʀ ɐɟ ɧɟɝɚɬɢɜ
ɧɢɦɱɢɧɨɦɜɩɥɢɧɟɧɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɜɪɨɫɿɣɫɶɤɭɟɤɨɧɨɦɿɤɭ
ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɢɪɨɤɚɦɢ
ɋɚɧɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɢɦɭɸɱɢɣ
ɜɩɥɢɜɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɭɩɨɥɿɬɢɤɭɐɿɤɚɜɨɳɨɩɿɫɥɹɨɝɨɥɨ
ɲɟɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ
ɪɚɭɧɞɢɡɚɯɿɞɧɢɯɫɚɧɤɰɿɣɆɨɫɤɜɚɧɟɡɪɨɛɢɥɚɧɿɱɨɝɨɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɧɨɜɿɫɚɧɤɰɿʀɋɒȺɬɚȯɜɪɨɩɢɨɝɨɥɨɲɟɧɿ
ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ Ɉɞɧɚɤ ɫɚɧɤɰɿʀ ɳɟ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɢ ɫɜɨɽʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɦɟɬɢ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɨɥɿɬɢɤɭ Ʉɪɟɦɥɹ ɬɚɤ ɳɨɛ
Ɋɨɫɿɹ ɫɬɚɥɚ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚ ɧɟ
ʀʀɫɭɬɬɸ
Ⱦɟɯɬɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ɫɚɧɤɰɿʀ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɶ ɛɚɠɚ
ɧɨʀɰɿɥɿɚȼɉɭɬɿɧɜɢɤɨɪɢɫɬɚɽʀɯɞɥɹɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɪɨɫɿɹɧ
ɩɪɨɬɢ Ɂɚɯɨɞɭ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɬɟ
ɳɨ Ɂɚɯɿɞ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟ ɫɚɧɤɰɿʀ ɬɚ ɫɢɝɧɚɥɿɡɭɜɚ
ɬɢɦɟ Ɇɨɫɤɜɿ ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɟɫɬɢ ɫɩɪɚɜɢ ɹɤ ɪɚɧɿɲɟ
ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ Ɂɚɯɿɞ ɪɢɡɢɤɭɽ ɬɢɦ ɳɨ Ʉɪɟɦɥɶ
ɦɨɠɟɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɣɨɝɨɚɝɪɟɫɿʀ
ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɣɧɹɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɚɬɢɩɨɞɿɛɧɭɬɚɤɬɢɤɭɜɛɭɞɶɹɤɨɦɭɿɧɲɨɦɭɦɿɫɰɿ
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ɇɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɋɒȺ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɰɿ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȱ ɯɨɱɚ ɧɚɪɚɡɿ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ
ɭɜɚɝɢ ɚɥɟ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɜɢɡɧɚɜɚɬɢ ɧɟɩɪɢɣ
ɧɹɬɧɨɸ ɚɧɟɤɫɿɸ Ʉɪɢɦɭ Ɋɨɫɿɽɸ Ɍɚɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɟɜɢ
ɡɧɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɤɢ Ʉɢʀɜ
ɧɟ ɜɿɞɧɨɜɢɬɶ ɫɜɨɸ ɜɥɚɞɭ ɧɚɞ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɨɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ
ɱɢɧɨɦɧɟɜɢɪɿɲɢɬɶɩɢɬɚɧɧɹɫɬɚɬɭɫɭɄɪɢɦɭ
Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɬɿ ɫɮɟɪɢ ɞɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɨɛɨɯ ɫɬɨɪɿɧ ± ɹɞɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ȱɪɚɧɭ Ⱥɮɝɚɧɿɫɬɚɧ
ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɬɟɪɨɪɢɡɦɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧ
ɧɹɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ± Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɋɒȺ ɯɨɬɿɥɚ ɛɢ
ɦɚɬɢ ɤɪɚɳɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ Ɇɨɫɤɜɨɸ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɮɿ
ɰɿɣɧɿɨɫɨɛɢɋɒȺɧɟɪɚɡɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢɹɤɜɚɠɥɢɜɨɡɚɥɢ
ɲɢɬɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɲɥɹɯ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɞɥɹ Ɋɨɫɿʀ Ⱥɥɟ ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ
ɹɤ Ʉɪɟɦɥɶ ɛɭɞɟ ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɍɤɪɚʀɧɢ əɤɳɨ
Ɋɨɫɿɹ ɧɟ ɡɦɿɧɢɬɶ ɤɭɪɫ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧ ɛɭɞɟ ɝɨɬɨɜɢɦ ɞɨ
ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɚɧɤɰɿɣ
– Якими є шляхи та засоби врегулювання цього
конфлікту?

ɍɤɿɧɰɟɜɨɦɭɪɚɯɭɧɤɭɆɨɫɤɜɚɬɚɄɢʀɜɩɨɜɢɧɧɿɪɨɡ
ɩɨɱɚɬɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɞɿɚɥɨɝ ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ ɫɟɩɚ
ɪɚɬɢɫɬɢ ɡɿ ɋɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɪɨɥɿ
ɝɪɚɜɰɿɜ ɚɥɟ ɦɢ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɦɚɽɦɨ ɫɭɦɧɿɜɿɜ ɹɤɛɢ Ɋɨɫɿɹ
ɩɪɚɝɧɭɥɚɞɨɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭɬɨɩɪɨɛɥɟɦɚɫɟɩɚ
ɪɚɬɢɫɬɿɜɛɭɥɚɛɢɜɢɪɿɲɟɧɚɞɭɠɟɲɜɢɞɤɨ
ȼɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ Ʉɢɽɜɚ ɹɤɿ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭɧɚɞȾɨɧɟɰɶɤɨɦɿɅɭɝɚɧɫɶɤɨɦ
ɍɪɹɞɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɡɧɚɱɢɜɳɨɩɢɬɚɧɧɹɄɪɢɦɭɩɨɜɢɧɧɨ
ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ  Ɍɚɤɟ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɞɥɹ Ɇɨɫɤɜɢ
ɹɤɳɨɍɪɹɞɊɨɫɿʀɧɟɛɭɞɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɣɧɢɦɬɨɜɿɧɦɨɠɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɚɠɟɥɿ ± ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ± ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɭɫɤɥɚɞɧɢɬɢ ɠɢɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɬɚ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɞɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɋɩɨɥɭɱɟɧɿ ɒɬɚɬɢ ɬɚ ȯɜɪɨɩɚ
ɦɨɠɭɬɶ ɝɪɚɬɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɪɨɥɿ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɥɟ ɜɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɿɞɧɚɣɞɟɧɧɹ
ɪɿɲɟɧɧɹɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɚɄɢɽɜɿɬɚɆɨɫɤɜɿ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɉɉɨɪɨɲɟɧɤɨɜɥɿɬɤɭɜɢɫɥɨɜɢɜɬɚɤɿɿɞɟʀ
ɹɤɿ ɦɨɝɥɢ ɛ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭɚɫɚɦɟ±ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɜɥɚɞɢ
ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɢɧɡɇȺɌɈɇɚɠɚɥɶɧɟɦɚɽɠɨɞɧɢɯ
ɨɡɧɚɤ ɬɨɝɨ ɳɨ Ɇɨɫɤɜɚ ɫɯɢɥɶɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɰɿ ɿɞɟʀ ɡɚɪɚɞɢ
ɜɿɞɧɚɣɞɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɬɟ ɳɨ ɩɨɤɢ
ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨɱɢɲɭɤɚɽɄɪɟɦɥɶɲɥɹɯɢɞɥɹɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭɹɤɿɛɞɚɥɢɡɦɨɝɭɍɤɪɚʀɧɿɜɿɞ
ɧɨɜɢɬɢɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɧɚɞȾɨɧɛɚɫɨɦȯɬɚɤɨɠɞɭɠɟɦɚɥɨ
ɞɨɤɚɡɿɜɬɨɝɨɳɨɆɨɫɤɜɚɱɢɧɢɬɶɬɢɫɤɧɚɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɿɜ
ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɨɝɧɸ
ɬɚ ɣ ɫɚɦɚ Ɋɨɫɿɹ ɡɪɨɛɢɥɚ ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ Ⱦɿʀ
Ɇɨɫɤɜɢ ɬɚ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɿɜ ɧɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ
ɬɟ ɳɨ ɦɟɬɨɸ Ɋɨɫɿʀ ɽ ɧɟ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
əɤɳɨɆɨɫɤɜɚɧɟɡɦɿɧɢɬɶɫɜɿɣɩɿɞɯɿɞɧɚɛɿɥɶɲɤɨɧɫɬ
ɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɋɩɨɥɭɱɟɧɿ ɒɬɚɬɢ ɬɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ
ɦɚɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɫɟ ɳɨ ɡɦɨɠɭɬɶ ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ± ɿ ɜɨɧɢ ɦɚɣɠɟ ɧɚɩɟɜɧɨ ɡɪɨɛɥɹɬɶ
ɰɟ ɋɚɦ ɩɨ ɫɨɛɿ Ɂɚɯɿɞ ɧɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɿ
ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀɡɊɨɫɿɽɸ
Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ Ɇɨɫɤɜɚ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɡɪɨɛɢɬɶ ɿ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ
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ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɭ ɬɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɤɪɢɡɚ ɛɭɞɟ ɬɥɿɬɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ
ɋɒȺ ɿ Ɂɚɯɨɞɭ ɬɪɟɛɚ ɛɭɞɟ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɭ ɩɨɥɿ
ɬɢɤɭ ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ

ɍɤɪɚʀɧɭɬɚɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɚɧɤɰɿʀɳɨɞɨɊɨɫɿʀ
ЭТОТ КОНФЛИКТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
РАЗРЕШЕН ИЛИ УРЕГУЛИРОВАН
НИКАКИМИ ПОСРЕДНИКАМИ И
НИКАКИМИ СРЕДСТВАМИ

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ,
ведущий научный сотрудник
Института Системного
Анализа РАН (Россия)
– Как Вы оцениваете нынешние состояние и
характер украинско-российских отношений?

ɇɵɧɟɲɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɰɟɧɢɜɚɸ ɤɚɤ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬ
ɧɵɟɜɦɢɪɨɜɨɣɢɫɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫɫɢɹɜɨɬɭɠɟɛɨɥɟɟɝɨɞɚɜɟɞɟɬɩɪɨɬɢɜɍɤɪɚɢɧɵ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɭɸɝɢɛɪɢɞɧɭɸɜɨɣɧɭɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟɤɪɭɩɧɵɯɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɚɪɦɢɢ ɡɚɫɵɥɤɭ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɍɤɪɚɢɧɵ ɞɢɜɟɪɫɚɧ
ɬɨɜ ɢ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɨɜ ɡɚɯɜɚɬ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫɬɢɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɦɟɬɨɞɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɹɞɟɪɧɵɣ
ɲɚɧɬɚɠɋɨɛɟɢɯɫɬɨɪɨɧɩɨɝɢɛɥɢɬɵɫɹɱɢɥɸɞɟɣ
ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɦɟɠɞɭɊɨɫɫɢɟɣɢɍɤɪɚɢɧɨɣɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɝɚɡɚɜɡɚɢɦɧɵɟɞɨɥɝɨɜɵɟɩɪɟɬɟɧɡɢɢɫɧɚɛ
ɠɟɧɢɟ ɍɤɪɚɢɧɨɣ ɨɤɤɭɩɢɪɨɜɚɧɧɵɯ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨ
ɪɢɣ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɨɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɫɬɪɟ
ɱɚɸɬɫɹ ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɞɪɭɠɟɫɤɢɦɢ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ Ɇɨɠɟɬɟ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɱɬɨɛɵɜɨɤɬɹɛɪɟɞɟɤɚɛɪɟɝɆɨɥɨɬɨɜɢɊɢɛɛɟɧɬɪɨɩ
ɨɠɢɜɥɟɧɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱɚɯ
Fɨɜɟɬɫɤɨɝɟɪɦɚɧɫɤɢɟɬɨɪɝɨɜɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɭɸɪɨɥɶɜɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢɷɬɨɝɨɤɚɮɤɢɚɧɫɤɨɝɨ
ɚɛɫɭɪɞɚ³ɜɨɣɧɭɜɨɣɧɨɣɧɟɧɚɡɵɜɚɬɶ´ɢɝɪɚɸɬɡɚɩɚɞɧɵɟ
ɞɟɪɠɚɜɵ ɯɨɪɨɦ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟ ɦɚɧɬɪɭ ³ɤɨɧɮɥɢɤɬ
ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ´ ɢ ɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɱɬɨ ɨɧɢ
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɦɢɪɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ
– Как Вы оцениваете действия руководства
России в решении конфликта между Россией и
Украиной?

Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɸ
ɤɚɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɭɸ ɚɝɪɟɫɫɢɸ ɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨ
ɬɢɜ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɟ ɩɨɞ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɸ
Ƚɚɚɝɫɤɨɝɨɬɪɢɛɭɧɚɥɚ
– Каковы пути и средства разрешения этого
конфликта?

ɄɨɧɮɥɢɤɬɊɨɫɫɢɢɢɍɤɪɚɢɧɵɜɩɪɢɧɰɢɩɟɧɟɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧ ɢɥɢ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧ ɧɢɤɚɤɢɦɢ ɩɨɫɪɟɞ
ɧɢɤɚɦɢɢɧɢɤɚɤɢɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɗɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɦɟɠɞɭ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɍɤɪɚɢɧɵ
ɤɚɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɟɟ
ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ
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ɗɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɦɟɠɞɭ ɩɨɛɟɞɨɣ ɉɭɬɢɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɧ ɜɞɨɯɧɨɜɥɺɧ ɭɝɪɨɠɚɹ ɹɞɟɪɧɵɦ ɨɪɭɠɢɟɦ ɩɪɨɞɨɥ
ɠɢɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɚɦɛɢɰɢɢ ³ɞɨɣɬɢ ɡɚ ɞɜɚ ɱɚɫɚ
ɞɨ ȼɢɥɶɧɸɫɚ Ɋɢɝɢ Ɍɚɥɥɢɧɧɚ ȼɚɪɲɚɜɵ Ȼɭɯɚɪɟɫɬɚ´
ɂ ɟɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɦ ɫ ɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɶɸ
ɗɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɦɟɠɞɭ ɭɧɢɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɩɢɬɭɥɹɰɢɟɣ
Ɂɚɩɚɞɚ ɩɟɪɟɞ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɲɩɚɧɨɣ ³Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ´
ɦɨɬɨɪɨɥɥɵ ɛɟɫɵ ɫɬɪɟɥɤɢ ɛɚɛɚɢ ɦɢɯɚɥ ɢɜɚɧɵɱɢ
ɝɚɧɝɪɟɧɵ  ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɜ ɫɟɦɶɸ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ ±
ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ ± ɩɨɫɥɟ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɨɪɞɵ ɤɨɦɦɭ
ɧɢɡɦɚ ɢ ɩɭɬɢɧɢɡɦɚ ɷɬɨɣ ɜɵɫɲɟɣ ɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɮɨɪɦɵ ɛɚɧɞɢɬɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɧɚ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦ

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
РУХАТИСЯ ВПЕРЕД З ВАЖЛИВИМИ
ЕКОНОМІЧНИМИ ТА ПОЛІТИЧНИМИ
РЕФОРМАМИ

ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ
ɡɜɢɤɥɚ ɞɨ ɩɨɝɚɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ Ɋɨɫɿʀ ɚɞɠɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɿ ȼɟɥɢɤɨɸ Ȼɪɢɬɚɧɿɽɸ
ɛɭɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦ Ɍɨɦɭ Ⱦɚɭɧɿɧɝɫɬɪɿɬ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ
ɽ ɧɚɣɩɪɢɧɹɬɧɿɲɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɭ ȯɋ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɊɨɫɿʀɌɢɦɛɿɥɶɲɟɬɟɳɨɊɨɫɿɹɜɜɚɠɚɽɳɨɧɚɫɩɪɚɜɞɿ
ȯɋɤɟɪɭɸɬɶɇɿɦɟɱɱɢɧɚɿɎɪɚɧɰɿɹɨɡɧɚɱɚɽɳɨȼɟɥɢɤɚ
Ȼɪɢɬɚɧɿɹ ɦɚɥɚ ɧɟ ɬɚɤ ɛɚɝɚɬɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɪɨɛɢɬɢ
ɳɨɫɶɛɿɥɶɲɟ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ ɡ ɛɨɤɭ ȯɋ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɝɪɚɜɰɟɦ
ɽ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɏɨɱɚ ɹ ɛ ɫɤɚɡɚɥɚ ɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭɬɚɪɨɥɶɊɨɫɿʀɛɭɥɢɩɨɞɚɧɿɭɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɯɁɆȱ
ɡɧɚɱɧɨɤɪɚɳɟɣɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɲɟɧɿɠɭɞɟɹɤɢɯɿɧɲɢɯɤɪɚ
ʀɧɚɯ ȯɋ ɉɿɫɥɹ ɡɛɢɬɬɹ ɥɿɬɚɤɚ Ɇɚɥɚɣɡɿɣɫɶɤɢɯ ɚɜɿɚɥɿɧɿɣ
ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɛɪɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ
ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ ɩɪɨ Ɋɨɫɿɸ ɪɨɥɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ
ɨɥɿɝɚɪɯɿɜɭȼɟɥɢɤɿɣȻɪɢɬɚɧɿʀɬɚʀɯɡɜ¶ɹɡɤɢɡȼɉɭɬɿɧɢɦ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɩɨɝɚɞɿɜ ɩɪɨ ɠɚɯɥɢɜɟ ɜɛɢɜɫɬɜɨ
ɈɅɢɬɜɢɧɟɧɤɚɤɿɥɶɤɚɪɨɤɿɜɬɨɦɭ±ɳɨɧɚɦɨɸɞɭɦɤɭ
ɞɨɩɨɦɨɝɥɨ ɡɦɚɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɹɫɧɿɲɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɬɨɝɨ
ɹɤɢɦ ɽ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ Ɋɨɫɿʀ ɿ ɱɨɦɭ ɬɚɤ ɜɚɠɥɢɜɨ ɦɚɬɢ
ɠɨɪɫɬɤɢɣɬɚɛɟɡɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞ
– Якими є шляхи та засоби врегулювання цього
конфлікту?

Аманда ПОЛ,
політичний аналітик,
керівник програм Центру
європейської політики
(Бельгія)
– Як Ви оцінюєте нинішні стан і характер
українсько-російських відносин?

Ɋɨɫɿɣɫɶɤɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɡɪɭɣɧɭɜɚɥɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɹɤɿ ɡɚɪɚɡ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɦɭ ɞɧɿ
ɁɨɝɥɹɞɭɧɚɬɟɳɨɊɨɫɿɹɜɜɚɠɚɽɍɤɪɚʀɧɭɛɪɚɬɧɶɨɸɤɪɚ
ʀɧɨɸɚɬɚɤɨɠɧɚɛɥɢɡɶɤɿɿɫɬɨɪɢɱɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɞɜɨɦɚ
ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɜɚɠɤɨ ɛɭɥɨ ɭɹɜɢɬɢ ɳɨ Ɋɨɫɿɹ ɦɨɝɥɚ ɡɞɿɣ
ɫɧɢɬɢ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɚɧɟɤɫɭɜɚɬɢ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨ
ɪɿɸ ɿ ɳɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ Ɂɛɪɨɣɧɿ ɫɢɥɢ ɜɛɢɜɚɬɢɦɭɬɶ ɭɤɪɚ
ʀɧɰɿɜ ɳɨ Ɋɨɫɿɹ ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɩɿɞɪɢɜɚɬɢɦɟ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ
ɛɟɡɩɟɤɭ ɫɜɨɝɨ ɫɭɫɿɞɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɧɟɞɿɽ
ɡɞɚɬɧɭ ɞɟɪɠɚɜɭ Ⱦɿʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɣ ɬɨɣ
ɮɚɤɬɳɨɜɟɥɢɤɢɣɜɿɞɫɨɬɨɤɪɨɫɿɹɧɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢʀɯɧɚɥɚ
ɲɬɭɜɚɥɨ ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɪɨɬɢ Ɋɨɫɿʀ ɫɬɜɨɪɢɥɨ
ɩɨɱɭɬɬɹɜɨɪɨɠɨɫɬɿɬɚɧɟɩɪɢɹɡɧɿɹɤɢɯɧɟɛɭɥɨɪɚɧɿɲɟ
ɚɞɨɜɿɪɚɡɧɢɤɥɚȼɨɞɧɨɱɚɫȼɉɭɬɿɧɡɪɨɛɢɜɞɥɹɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɛɭɞɶ
ɹɤɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɥɿɞɟɪ ɡɚ ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɤɪɚʀɧɢȼɿɧɞɨɩɨɦɿɝɡɦɿɰɧɢɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɞɟɪɠɚɜɧɿɫɬɶ
ɣ ɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢ ɤɪɚʀɧɭ ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɳɨɛ
ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɲɤɨɞɭ ɳɨ ʀʀ ɡɚɜɞɚɜ ȼɉɭɬɿɧ ɿ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ
ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢ

Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɩɨɜ
ɧɿɫɬɸ ɜɿɞɧɨɜɢɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɚɥɟɧɚɦɨɸɞɭɦɤɭɰɟɦɚɥɨɣɦɨɜɿɪɧɨɋɯɨɠɟɍɤɪɚʀɧɚɧɟ
ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɚɜɢɡɧɚɬɢɰɿɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɅɇɊȾɇɊ±ɪɟɞ 
ɹɤɿɛɭɞɟɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɊɨɫɿɹɹɤɳɨɍɤɪɚʀɧɚɧɟɩɿɞɟɧɚ
ɡɧɚɱɧɿ ɩɨɫɬɭɩɤɢ Ⱥ Ʉɢʀɜ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɡɪɨɛɢɬɶ Ɍɨɦɭ ɹ
ɩɪɨɝɧɨɡɭɸ ɳɨ ɧɚɫ ɱɟɤɚɸɬɶ ɬɪɢɜɚɥɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɢɯ Ɋɨɫɿɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɦɟ ɬɜɟɪɞɢɬɢ
ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɟ ɡ ɧɟɸ ɚ ɡ ɤɟɪɿɜ
ɧɢɰɬɜɨɦ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɿɜ ɹɤ ɰɟ Ɋɨɫɿɹ ɪɨɛɢɬɶ ɡ ɉɿɜɞɟɧ
ɧɨɸɈɫɟɬɿɽɸɬɚȺɛɯɚɡɿɽɸɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟɳɨɍɤɪɚʀɧɚ
ɦɨɠɟɡɪɨɛɢɬɢ±ɰɟɪɭɯɚɬɢɫɹɜɩɟɪɟɞɡɜɚɠɥɢɜɢɦɢɟɤɨ
ɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɪɟɮɨɪɦɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɫɢɥɶɧɨʀ ɿ ɩɪɨɰɜɿɬɚɸɱɨʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɐɟ
ɛɭɞɟ ɧɟɥɟɝɤɨ ɣ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɜɚɝɨɦɨʀ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɤɢɜɿɞȯɋ
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɿɜ ɭɦɨɜɢ ɠɢɬɬɹ
ɹɤɢɯ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɛɭɞɭɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ  ɛɚɝɚɬɨ ɤɨɲɬɭɜɚ
ɬɢɦɟ Ɋɨɫɿʀ Ɍɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ
ɡɧɚɱɧɟ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɿɞɛɭɞɨɜɢ
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɞɨɤɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɧɚɣɞɟɧɨ
ɪɿɲɟɧɧɹɌɨɦɭɞɭɠɟɣɦɨɜɿɪɧɨɳɨɬɢɦɯɬɨɠɢɜɟɬɚɦ
ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɰɟ ɧɚɛɪɢɞɧɟ ɣ ɜɨɧɢ ɨɡɢɪɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɧɚ
Ʉɢʀɜ Ɉɞɧɚɤ ɰɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɬɟɪɩɿɧɧɹ ɚɞɠɟ ɰɟɣ
ɲɥɹɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɜɝɢɦ ɚ ɹɤɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ Ɋɨɫɿɽɸ

ɡɚɥɢɲɚɬɢɦɭɬɶɫɹɜɨɪɨɠɢɦɢɛɭɞɟɳɟɜɚɠɱɟ

– Як Ви оцінюєте дії керівництва Великої
Британії з врегулювання конфлікту між Росією та
Україною?

ȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɿɹɧɟɜɿɞɿɝɪɚɥɚɤɥɸɱɨɜɨʀɪɨɥɿɭɜɪɟɝɭ
ɥɸɜɚɧɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɩɪɨɬɟ ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪ ȾɄɟɦɟɪɨɧ
ɛɭɜ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɯɬɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ ɠɨɪɫɬɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢ
ɰɿɣɭɅɨɧɞɨɧɿȼɿɧɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɱɿɬɤɨʀɩɨɡɢɰɿʀɩɪɨɞɨɜ
ɠɟɧɧɹɫɚɧɤɰɿɣɞɨɤɢɊɨɫɿɹɧɟɩɨɱɧɟɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɭɝɨɞɭ
ɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɜɨɝɧɸ±ɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɞɟɹɤɢɯɿɧɲɢɯ
ɞɟɪɠɚɜ ɹɤɿ ɞɭɠɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɜ ʀɯ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɨɦɭ
ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɿ
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Ɋɨɫɿɹ ɜɜɚɠɚɥɚ ɳɨ ʀʀ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɛɭɥɢ ɩɿɞ ɫɟɪɣɨɡɧɨɸ
ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɳɟ ɞɨ ȼɿɥɶɧɸɫɚ Ⱥ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɜɿɞɛɭɜɫɹ
Ɇɚɣɞɚɧ ɿ ɩɨɜɚɥɢɜ ȼəɧɭɤɨɜɢɱɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ
ɜɢɪɿɲɢɥɨ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɠɨɪɫɬɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɐɟ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɱɚɫɬɤɨɜɨɬɨɦɭɳɨɪɨɫɿɣɫɶɤɚɟɥɿɬɚɜɜɚ
ɠɚɽ Ɇɚɣɞɚɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɦ ɡɡɨɜɧɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɛɨɤɭ
ɋɒȺɿɬɨɦɭɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɭɫɩɿɯɆɚɣɞɚɧɭɹɤɩɟɪɟɦɨɝɭ
ɁɚɯɨɞɭɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɨɪɚɡɤɭɊɨɫɿʀ

ДОСЯГТИ КОНСЕНСУСУ СТОСОВНО
ПРАВИЛ, ЯКІ РЕГУЛЮВАТИМУТЬ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ПОРЯДОК У МАЙБУТНЬОМУ

Сюзан СТЮАРТ,
заступник керівника
науково-дослідного відділу
Німецького інституту
міжнародної політики і безпеки
(Берлін, Німеччина)
– Як Ви оцінюєте нинішні стан і характер
українсько-російських відносин?

əɤ ɞɭɠɟ ɩɨɝɚɧɢɣ Ⱦɜɿ ɤɪɚʀɧɢ ɞɟɮɚɤɬɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚ
ɸɬɶ ɭ ɫɬɚɧɿ ɜɿɣɧɢ ɨɞɧɚ ɡ ɨɞɧɨɸ ɇɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɞɟɹɤɿ
ɦɿɫɰɟɜɿ ɠɢɬɟɥɿ ɧɚ ɞɨɞɚɱɭ ɞɨ ɪɨɫɿɹɧ  ɜɨɸɸɬɶ ɩɪɨɬɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ ɿ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɢɯ ɛɚɬɚɥɶɣɨɧɿɜ ɧɚ
Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɪɢɫ ɜɿɣɧɢ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ
ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɧɿɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ ɐɟ ɬɚɤ ȼɿɣɧɢ
ɧɟ ɛɭɥɨ ɛ ɹɤɛɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɟ
ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɥɨ ʀʀ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɜɨʀɦɢ ɞɿɹɦɢ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ
ɚɥɟɣɧɟɡɚɤɨɧɧɨɸɚɧɟɤɫɿɽɸɄɪɢɦɭ
əɤɳɨ ɩɨɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɚ
ɨɫɬɚɧɧɿɤɿɥɶɤɚɪɨɤɿɜɬɨɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɰɟɜɪɚɠɚɽɚɥɟ
ɡɿɧɲɨɝɨ±ɰɟɥɨɝɿɱɧɢɣɧɚɫɥɿɞɨɤɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɞɨ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɯɬɨɫɶ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɢ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɹ ɪɨɡɭɦɿɸ  ɞɭɦɚɜ ɳɨ ɰɟ ɜɡɚɝɚɥɿ
ɦɨɠɥɢɜɨ ± Ɋɨɫɿɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɶ ɜɿɣɫɶɤɨɜɟ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɭ ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢɜɥɚɫɧɢɬɶ ɱɚɫɬɢɧɭ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨ
ɪɿʀɲɥɹɯɨɦɧɟɡɚɤɨɧɧɨʀɚɧɟɤɫɿʀ
Ɋɨɫɿɹɨɫɬɚɧɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢɞɭɠɟɱɚɫɬɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚ
ɳɨ ɜɨɧɚ ɝɨɬɨɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ
ɡɚɫɨɛɢ ɜ ɬɱ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɞɿʀ  ɳɨɛ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ
ɧɚ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɡɦɭɫɢɬɢ ʀɯ ɞɿɹɬɢ
ɭ ɩɟɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ Ɍɨɦɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɞɿʀ ɳɨɞɨ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ
Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɽ ɩɪɨɫɬɨ ɛɿɥɶɲ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ
ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɹɤɢɣ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲ
ɧɿɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢɜɊɨɫɿʀ
ɑɟɪɟɡ ɬɚɤɟ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɜ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚɩɪɭɠɟ
ɧɨɫɬɿ ɐɹ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ ɛɭɥɚ ɜɢɳɨɸ ɡɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɫɬɜɚ
ȼɘɳɟɧɤɚɧɿɠɡɚɅɄɭɱɦɢɱɢȼəɧɭɤɨɜɢɱɚɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɜɿɧ ɩɨɪɭɲɢɜ ɪɹɞ ɩɢɬɚɧɶ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɢ ɿ ɞɚɜ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɳɨ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɦɟ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɞɨ ɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨ ɅɄɭɱɦɚ ɿ
ȼəɧɭɤɨɜɢɱ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɡɚɫɩɨɤɨɸɜɚɬɢ Ɋɨɫɿɸ ɳɨɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɬɚ ɭɧɢɤɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɤɨɧɮ
ɥɿɤɬɿɜ Ɂɚɪɚɡ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ ɡɪɨɫɥɚ ɞɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɞɠɟ Ɋɨɫɿɹ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɳɨ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɿɞɿɣɲɥɚ ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɡ ȯɋ ɳɨ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɬɚɤɨɠ ɨɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɜ
ɇȺɌɈ±ɩɪɢɧɚɣɦɧɿɬɚɤɞɭɦɚɽɪɨɫɿɣɫɶɤɚɟɥɿɬɚ±ɿɊɨɫɿɹ
ɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫɹɦɢɪɢɬɢɫɹɡɰɢɦ
ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɹɤɛɢ ȼəɧɭɤɨɜɢɱ ɩɿɞɩɢɫɚɜ ɍɝɨɞɭ ɩɪɨ
ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ ɪ ɭ ȼɿɥɶɧɸɫɿ ɬɨ ɧɚɜɪɹɞ
ɱɢ ɜɨɧɚ ɛ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɩɨɤɢ ɜɿɧ ɛɭɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧ
ɬɨɦ ɬɨɦɭ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ȯɋ ɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨ
ɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ ɛ ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ ȼɬɿɦ
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ɍɫɿ ɰɿ ɩɨɞɿʀ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɹɤɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɣɬɢ PRGXV YLYHQGL ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ Ɋɨɫɿɽɸ
ɳɨɛ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɿ ȼɬɿɦ ɞɨɫɹɝ
ɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɥɚɞ
ɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɜʀʀɨɫɥɚɛɥɟɧɨɦɭɫɬɚɧɿɬɚ
ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀ ɡ ɫɭɫɿɞɨɦ ɹɤɢɣ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽ
ʀʀ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɬɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɩɿɞɪɢɜɿ ʀʀ ɩɪɨɝɪɟɫɭ
ɜɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɿɛɟɡɩɟɤɨɜɿɣɫɮɟɪɚɯ
ɋɟɪɣɨɡɧɟ ɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɬɟ ɳɨ ɫɬɚɜ
ɥɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɪɨɫɿɹɧ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɝɿɪɲɢ
ɥɨɫɹɿɛɚɝɚɬɨɭɤɪɚʀɧɰɿɜɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶɳɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɞɪɭɡɹɦɢ ɬɚ
ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɱɟɪɟɡ ɜɩɥɢɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ
ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɚɽ ɬɚɤɨɠ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ɳɨ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɞɨɜɝɨ
ɫɬɪɨɤɨɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɦɿɠɥɸɞɫɶɤɢɯ ɤɨɧ
ɬɚɤɬɿɜɞɜɨɯɤɪɚʀɧ
– Як Ви оцінюєте дії керівництва Німеччини з
врегулювання конфлікту між Росією та Україною?

Ɂɭɫɢɥɥɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞ
ɯɿɞȯɋɞɨɤɪɢɡɢɹɤɢɣɩɟɪɟɜɚɠɧɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɪɶɨɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɚɧɤɰɿɣ ɩɪɨɬɢ Ɋɨɫɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɞɥɹ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ
ɽ ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɧɚ ɮɪɨɧɬɿ ɫɚɧɤɰɿɣ ɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɟɫɶ
ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢ ȯɋ ɪɿɲɭɱɟ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɭɸɱɢ ɫɚɧɤɰɿʀ ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ
ɭɦɨɜɢ ɜ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɤɚɫɨɜɚɧɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬ
ɧɶɨɦɭ ɱɟɪɟɡɬɪɟɬɿɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɩɿɞɯɨɞɭɞɢɜɧɢɠɱɟ 
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ
ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢȼɬɿɦɞɨɩɨɦɨɝɚɳɨɡɚɪɚɡɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɧɟ
ɛɭɞɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɪɟɮɨɪɦɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɨɦɭ ɳɨ ɨɩɿɪ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɥɿɬɢ
ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɪɟɮɨɪɦɚɦ ɽ ɞɨɫɿ ɫɢɥɶɧɢɦ ɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɽɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦɢɣ
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɧɟɝɨɜɨɪɹɱɢɜɠɟɩɪɨɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɿɫɬɶ
Ⱦɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɪɟɮɨɪɦɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɿ ɞɿʀ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɣ
ȯɋ Ⱥɥɟ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ
ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɭ ȯɋ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɤɪɿɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɉɪɨɬɟ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɝɥɚ ɛ ɜɿɞɿɝɪɚɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɪɚɡɨɦɿɡɉɨɥɶɳɟɸ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɳɨɞɨ ɬɪɟɬɶɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɩɿɞɯɨɞɭ ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɲɭɤ ɮɨɪɦɚɬɿɜ
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɡɿɛɪɚɬɢɫɬɨɪɨɧɢɡɞɚɬɧɿɞɨɞɢɫ
ɤɭɫɿʀ ɿ ɫɩɨɞɿɜɚɸɫɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ
ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɧɢɧɿɲɧɶɨʀ ɤɪɢɡɢ ɜ ɬɱ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ
Ⱦɟɹɤɿɡɭɫɢɥɥɹɛɭɥɨɡɪɨɛɥɟɧɨɭɮɨɪɦɚɬɿȼɟɣɦɚɪɫɶɤɨɝɨ
ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ ɿ ɉɨɥɶɳɚ  ɚɛɨ ɭ
ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɡ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɦ ɍɪɹɞɨɦ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɲɭɱɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɧɬɚɤɬ
ɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɈȻɋȯ ɐɟ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɩɨɡɢɰɿɸ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɦɢ
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɿɦɟɰɶɤɭ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨ
ɫɬɨɪɨɧɧɿɯɮɨɪɦɚɬɿɜ
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ɉɨɡɢɰɿɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ʀʀ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɿɞ
ɯɿɞ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ
ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɚɧɰɥɟɪɫɬɜɚ Ƚɒɪɶɨɞɟɪɚ ɬɚ ȺɆɟɪɤɟɥɶ ɫɩɢɪɚ
ɥɚɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɢ ³Ɉɫɬɩɨɥɿɬɿɤ´ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɨʀ ȼȻɪɚɧɞɬɨɦ
ɿ ȿȻɚɪɨɦ ɭ ɯ ɪɨɤɚɯ ȼɨɧɚ ɛɭɥɚ ɫɢɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨ
ɜɚɧɚɧɚɊɨɫɿɸɣɛɚɡɭɜɚɥɚɫɹɧɚɩɪɢɩɭɳɟɧɧɿɳɨɲɥɹɯɨɦ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ Ɋɨɫɿʀ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɿ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ
ɛɭɞɟɦɨɠɥɢɜɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɩɪɨɰɟɫɢʀʀɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɨʀɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ
ɐɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɟɦɢɧɭɱɢɦɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ɋɨɫɿʀ
ɬɚ ʀʀ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɿʀ Ȼɚɝɚɬɨ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɬɚɤɨɠ ɜɿɪɢɥɢ ɳɨ
Ɋɨɫɿɹ ɦɨɝɥɚ ɛ ɛɭɬɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢɫɭɫɿɞɫɬɜɚ
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɚɧɟɤɫɿɸ Ʉɪɢɦɭ ɣ ɞɟɫɬɚɛɿ
ɥɿɡɚɰɿɸ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɱɟɜɢɞɧɢɣ ɩɪɨɜɚɥ ɦɨɞɟɪɧɿ
ɡɚɰɿʀɭɊɨɫɿʀɛɚɝɚɬɨɱɥɟɧɿɜɧɿɦɟɰɶɤɨʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɟɥɿɬɢ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɞɟɦɨɤɪɚɬɢ  ɛɭɥɢ ɡɦɭɲɟɧɿ ɩɟɪɟɝɥɹ
ɧɭɬɢɫɜɨɽɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɊɨɫɿʀɇɚɜɿɬɶɱɚɫɬɢɧɢɧɿɦɟɰɶ
ɤɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɫɟɤɬɨɪɭ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɜ Ɋɨɫɿʀ
ɜɢɡɧɚɥɢɩɟɪɟɜɚɝɭɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶɧɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɣ
ɧɟɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹɡɚɩɨɛɿɝɬɢɫɚɧɤɰɿɹɦɱɢɫɚɛɨɬɭɜɚɬɢʀɯ
ɇɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɝɪɭɩɢ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɞɨɫɿ ɫɩɨɞɿɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ³ɧɨɪɦɚɥɿɡɚ
ɰɿɸ´ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿɡ Ɋɨɫɿɽɸ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɽ ɡɧɚɱɧɿ
ɲɚɧɫɢ ɳɨ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɳɨɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɿ ɋɯɿɞɧɨɝɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜɢɣɞɟ ɿɡ ɤɪɢɡɨɜɨʀ ɮɚɡɢ ɭ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɟ
ɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɐɟɫɬɚɧɟɬɶɫɹɝɨɥɨɜɧɢɦɱɢɧɨɦɬɨɦɭɳɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɞɨɜɿɪɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɦ ɧɚɦɿɪɚɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɛɭɥɚ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ
ɞɿɣɜɍɤɪɚʀɧɿ
– Якими є шляхи та засоби врегулювання цього
конфлікту?

ɉɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɥɹ ȯɋ ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ
ɩɨɜɢɧɟɧɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɩɪɚɜɢɥ ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶ
ɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɦɢɪɢɬɢɫɹ
ɡ ɩɨɡɢɰɿɽɸ Ɋɨɫɿʀ ɳɨɞɨ ʀʀ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ³ɫɮɟɪɭ ɜɩɥɢɜɭ´
ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɤɪɚʀɧɡɨɛɦɟɠɟɧɢɦɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɨɦ
Ɉɞɧɚɤ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ȯɋ ɿ ɣɨɝɨ ɱɥɟɧɢ ɧɟ ɝɨɬɨɜɿ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɽ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
ȯɋ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɪɶɨɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɫɜɨɝɨɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ
Ɍɚɤɨɠɜɿɧɩɨɜɢɧɟɧɩɪɚɝɧɭɬɢɦɟɧɲɨʀɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ Ɋɨɫɿʀ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɿ ɞɨɜɝɨ
ɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɨɠɟ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɫɩɪɢ
ɹɬɢ ɰɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ
ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɐɟ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ ɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɟɥɿɬɢ ɡɦɿɧ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɚ ɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ± ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɜ
ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɇɚɪɚɡɿ
ɧɟɦɚɽ ɠɨɞɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɳɨ Ɋɨɫɿɹ ɛɭɞɟ ɝɨɬɨɜɚ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɹɤɳɨ ɧɟ ɛɭɞɟ
ɿɧɲɢɯɞɨɰɿɥɶɧɢɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜɬɚɚɛɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɧɟ ɫɬɚɧɟ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ ɳɨ
ɟɥɿɬɚ ɛɭɞɟ ɡɦɭɲɟɧɚ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɸ ɫɜɨɸ
ɭɜɚɝɭɧɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɩɪɨɰɟɫɚɯ
ɇɚɜɿɬɶ ɬɨɞɿ ɧɨɜɢɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɦɨɠɟ ɧɟ
ɛɭɬɢ ɫɬɿɣɤɢɦ ɚɞɠɟ Ɋɨɫɿɹ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɿ ɫɥɚɛ
ɤɨɫɬɿ ɚ ɧɟ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɳɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɩɨɧɨ
ɜɚɧɿ ȯɋ ɽ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢ ɚ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ± ɛɚɠɚɧɢɦɢ
Ȼɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɡɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɳɨɛ ɞɨɫɹɝɬɢ ɪɿɜɧɹ ɞɨɜɿɪɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɲɢɪɲɨʀȯɜɪɨɩɢɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿɚɧɟɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀɚɥɟɧɟɦɚɽɠɨɞɧɨʀɝɚɪɚɧ
ɬɿʀɳɨɰɟɫɩɪɚɜɞɿɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ
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Дмитро ТРЕНІН,
Директор московського
Центру Карнеги (Росія)
– Як Ви оцінюєте нинішні стан і характер
українсько-російських відносин?

ɇɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɡɚɽɦɢɧɢ ɦɿɠ Ɇɨɫɤɜɨɸ ɿ Ʉɢɽɜɨɦ ɽ
ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɜɨɪɨɠɢɦɢ Ɋɨɫɿɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ
ɩɨɜɚɥɟɧɧɹ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ȼəɧɭɤɨɜɢɱɚ ɹɤ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬ ɬɚ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɩɪɨɡɚɯɿɞɧɭ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ Ʉɢɽɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɇɨɫɤɜɚ ɜɢɡɧɚɥɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɿ ɬɪɚɜɟɧɶ ɪ  ɬɚ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɿ ɠɨɜɬɟɧɶ ɪ  ɜɢɛɨɪɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɧɨɜɨʀ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɬɱ ɧɚ ɧɚɣɜɢɳɨɦɭ ɪɿɜɧɿ Ɉɞɧɚɤ
ɪɹɞ ɜɿɞɨɦɢɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɬɚ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ
ɞɟɪɠɚɜɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɰɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ³ɮɚɲɢɫɬɚɦɢ´ ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ³ɧɚɰɢɫɬɚɦɢ´
Ȼɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɜɜɚɠɚɽ ʀɯ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɜɿɞ ɋɩɨɥɭ
ɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ ɡ ɹɤɢɦɢ Ɋɨɫɿɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɩɨɜɧɨ
ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɣɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀ
Ɍɚɤɚ ɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɋɨɫɿʀ ɹɤɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɍɤɪɚʀɧɭ ɹɤ ɜɨɪɨɠɭ
ɞɟɪɠɚɜɭ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ Ʉɪɢɦɭ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨɩɭ
ɥɹɪɧɢɦ ɋɢɦɩɚɬɿʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɩɭɛɥɿɤɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ
ɛɨɰɿ ɛɨɣɨɜɢɤɿɜ ɡ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɹɤɿ ɜɨɸɸɬɶ
ɡ Ʉɢɽɜɨɦ ɯɨɱɚ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɫɭɬ
ɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ Ʉɪɢɦɭ ɰɟɣ
ɪɟɝɿɨɧ ɧɟ ɜɫɿɦɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɨɸ Ɋɨɫɿʀ ɧɚ ɜɿɞ
ɦɿɧɭɜɿɞɬɨɝɨɹɤɰɟɡɚɜɠɞɢɛɭɥɨɡɩɿɜɨɫɬɪɨɜɨɦ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɜɡɚɽɦɢɧɢɩɟɪɟɜɚɠɧɨɽɧɟɫɬɚ
ɛɿɥɶɧɢɦɢ Ɇɨɫɤɜɚ ɜɢɡɧɚɽ ɜɢɛɨɪɢ ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ ɬɚ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɭ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ ɪ ɧɚɜɿɬɶ
ɹɤɳɨɫɩɪɚɜɚɧɟɞɿɣɞɟɞɨɜɢɡɧɚɧɧɹʀɯɫɬɚɬɭɫɭɜɹɤɨɫɬɿ
³ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ´ ȱɦɨɜɿɪɧɨ ɳɨ Ʉɪɟɦɥɶ ɛɭɞɟ ɭ
ɡɦɨɡɿ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ
ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɜɿɞ ɫɩɪɨɛ ³ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ´ ɪɟɲɬɭ ɬɟɪɢɬɨ
ɪɿʀɞɜɨɯɪɟɝɿɨɧɿɜɹɤɚɩɟɪɟɛɭɜɚɽɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɄɢɽɜɚ
ɉɪɨɬɟ ɹɤɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɩɪɨɛɭɽ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɧɨɜɭ ³ɚɧɬɢ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɭɨɩɟɪɚɰɿɸ´ɧɚȾɨɧɛɚɫɿɬɨɜɨɧɚɩɨɜɢɧɧɚ
ɡɜɚɠɚɬɢɧɚɜɿɞɤɪɢɬɭɜɿɣɫɶɤɨɜɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɊɨɫɿʀɹɤɚɛɭɞɟ
ɧɚɛɚɝɚɬɨɫɢɥɶɧɿɲɨɸɧɿɠɦɢɧɭɥɨɝɨɥɿɬɚ
ɋɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɹ Ɋɨɫɿɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɮɿɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɟɬɚɩɿ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɭɝɨɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɝɚɡɭ ɞɨ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɹ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ
ɋɨɸɡɨɦ Ɇɨɫɤɜɚ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɥɚ ɞɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɡɚɦɟɪɡɧɭɬɢ ɡɢɦɨɸ ɿ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɹɤ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɜɚɠɚɽ
ɩɨɫɬɚɜɤɚɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɝɚɡɭ ɞɨ ȯɜɪɨɩɢ ȼɨɧɚ ɜɫɟ ɳɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹɩɪɢɛɥɢɡɧɨɟɤɫɩɨɪɬɭɫɜɨɝɨɝɚɡɭɞɨɤɪɚʀɧ
ȯɋ Ƚɚɡɨɜɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɰɿɧɢ ɬɚ
ɛɨɪɝɿɜɡɚɥɢɲɚɬɢɦɟɬɶɫɹɧɚɣɩɟɪɲɢɦɿɝɨɥɨɜɧɢɦɩɢɬɚɧ
ɧɹɦ ɜɫɶɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɭɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
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ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɦɿɫɹɰɿɜ Ɇɨɫɤɜɚ
ɿɦɨɜɿɪɧɨ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɟ ɠɨɞɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɒɜɢɞɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɜɨɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢɦɟ
ɬɚ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɦɟ ɡɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
Ȳʀ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɬɪɭɞɧɨɳɿɞɟɞɚɥɿɡɪɨɫɬɚɬɢɦɭɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɿɫɨɸɡɢɪɨɡɚ
ɩɚɞɭɬɶɫɹ ɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɦɿɠ ɨɥɿɝɚɪɯɚɦɢ ɜɿɞɧɨɜɥɹɬɶɫɹ
ɇɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ȯɋ ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɫɥɚɛɢɬɶ ɩɪɨɡɚɯɿɞɧɿ ɧɚɫɬɪɨʀ ɭ
ɤɪɚʀɧɿ ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ
ɜɬɪɚɬɹɬɶɩɿɞɬɪɢɦɤɭɭɫɜɨʀɣɤɪɚʀɧɿɿɄɢʀɜɛɭɞɟɡɦɭɲɟ
ɧɢɣ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ Ɇɨɫɤɜɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɭ ɜɨɧɚ
ɡɦɨɠɟɧɚɞɚɬɢɚɥɟɧɚɜɥɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯ

ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɬɭɪɟɰɶɤɢɯɜɡɚɽɦɢɧɚɍɤɪɚʀɧɚɦɚɣɠɟɡɨɜɫɿɦ
ɧɟɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹɨɤɪɿɦɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿʀɬɨɝɨɳɨ³ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ
ɧɚɜɤɨɥɨɍɤɪɚʀɧɢɧɟɦɢɧɭɱɟɤɢɞɚɽɬɿɧɶɧɚɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ´ ɍ ɧɿɣ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɨɣ
ɮɚɤɬ ɳɨ ³Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ ɧɟ ɜɢɡɧɚɥɚ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ Ʉɪɢɦɭ
ɞɨɫɤɥɚɞɭɊɨɫɿɣɫɶɤɨʀɎɟɞɟɪɚɰɿʀ´5Ⱥɜɬɨɪɿɧɲɨʀɫɬɚɬɬɿ
ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ ɜ 3ROLWLFR ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɳɨ
ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ³ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɽ ɫɩɪɚ
ɜɨɸ ɥɢɲɟ ɨɞɧɿɽʀ ɍɤɪɚʀɧɢ´ ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨ ³ȼɉɭɬɿɧ ɬɚ
ɣɨɝɨ ɫɥɭɠɛɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɭɦɚɧ
ɜɿɣɧɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɡɚɦɚɫɤɭɜɚɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ ɿɦɩɟɪɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɞɢɤɬɚɬɭɪɢ
ɜɆɨɫɤɜɿ´6

– Як Ви оцінюєте дії керівництва Росії з врегулювання конфлікту між Росією та Україною?

ɇɚɫɩɪɚɜɞɿɡɚɹɜɚɚɜɬɨɪɚɩɪɨɬɟɳɨɳɟɭɪ
ȼɉɭɬɿɧ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɬɨɞɿɲɧɶɨɦɭ ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɭ
ɉɨɥɶɳɿ ȾɌɭɫɤɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɚɜɨɞɢɬɶɧɚɞɭɦɤɭɳɨɝɪɚɧɞɿɨɡɧɿɚɦɛɿɰɿʀɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɚɜɥɹɱɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɠɢ
ɜɚɧɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ³ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɤɥɚɫɭɩɿɞɪɢɜɚɸɬɶɨɫɧɨɜɢɣɨɝɨɪɟɠɢɦɭ´7

Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɮɨɤɭɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɪɢɹɧɧɿ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɦɿɠ Ʉɢɽɜɨɦ ɿ ɉɿɜɞɟɧɧɢɦ ɋɯɨ
ɞɨɦ ɤɪɚʀɧɢ ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɚɥɭ ɚɧɬɢɦɚɣɞɚɧɭ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɫɭɬɢɱɨɤɧɚȾɨɧɛɚɫɿɰɿɫɩɪɨɛɢɛɭɥɢɧɚɰɿɥɟɧɿɧɚɞɨɫɹɝ
ɧɟɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɨɝɧɸ ɹɤɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
Ⱦɨɧɟɰɶɤ ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤ ɩɨɡɚ ɡɨɧɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ Ʉɢɽɜɚ
Ɇɨɫɤɜɚ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɚ ɝɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɡ
ɭɤɥɚɞɟɧɧɹɆɿɧɫɶɤɨʀɭɝɨɞɢɭɜɟɪɟɫɧɿɪɊɨɫɿɣɫɶɤɚ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɢɛɨɪɿɜ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɹɤɿ ɩɪɨɣɞɭɬɶ ɭ ɥɢɫɬɨ
ɩɚɞɿ ɪ ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɚɞɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɋɯɨɞɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɥɟɝɿɬɢɦɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
ɡɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢɨɮɿɰɿɣɧɨʀɜɥɚɞɢɜɄɢɽɜɿ
– Якими є шляхи та засоби врегулювання цього
конфлікту?

Ʉɪɢɡɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɪɢɜɚɽ Ⱦɭɠɟ ɪɚɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ
ɬɟɹɤɜɨɧɚɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹɇɚɰɟɣɱɚɫɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɦɿɠ
Ʉɢɽɜɨɦ ɿ Ⱦɨɧɛɚɫɨɦ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɦɚɥɨɣɦɨɜɿɪɧɢɦ ɍɝɨɞɚ
ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɨɝɧɸ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɦɨɠɟ ɬɪɢɜɚɬɢ ɚɥɟ
ɜɨɧɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɮɚɤɬɨ ɛɭɞɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ
ɥɿɧɿɸ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɧɚ ɥɿɧɿɸ ɤɨɪɞɨɧɭ ɉɢɬɚɧɧɹ Ʉɪɢɦɭ
ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸ ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ³ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
ɤɪɢɡɚ´ɦɿɠɊɨɫɿɽɸɬɚɁɚɯɨɞɨɦɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɋɒȺ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ʀʀ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɋɬɚɜɤɢ ɽ
ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɡ ɨɛɨɯ ɫɬɨɪɿɧ Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɣɞɟɬɶɫɹ
ɩɪɨ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɚ ɡ
ɿɧɲɨɝɨ ± ɩɪɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɭ ɹɤɨɦɭ ɋɒȺ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɝɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ȼɪɚ
ɯɨɜɭɸɱɢ ɰɟ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫ ɦɿɠ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ

ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ І РОСІЄЮ
ВИЗНАЧАЮТЬСЯ СТАНОМ ВІДНОСИН
МІЖ РОСІЄЮ І ЗАХОДОМ

Дімітріос ТРІАНТАФІЛЛУ,
директор Центру
міжнародних та європейських
досліджень (CIES)
в Університеті Кадір Хас
(Стамбул, Туреччина)
– Як Ви оцінюєте нинішні стан і характер
українсько-російських відносин?

ɍ ɧɟɳɨɞɚɜɧɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ
Ʉɚɪɧɟɝɿ ɬɚ Ɏɨɪɭɦɭ ɡ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɹɤɢɣ ɜɿɞ
ɛɭɜɫɹ ɭ ɋɬɚɦɛɭɥɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ЦЕНТР РАЗУМКОВА

ɉɪɨɦɨɜɚȼɉɭɬɿɧɚɭȼɚɥɞɚʀɠɨɜɬɧɹɪɽɩɪɨ
ɹɜɨɦ ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɚɧɟɤɫɿʀ
Ʉɪɢɦɭ Ɋɨɫɿɽɸ ɬɚ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɩɨɞɿʀ ɧɚ
ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɱɟɪɟɡ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ
ɭɪɨɡɩɚɥɸɜɚɧɧɿɤɨɧɮɥɿɤɬɭ³ɲɥɹɯɨɦɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹɡɚɤɨɧ
ɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ Ɋɨɫɿʀ ɳɨɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭɊɨɫɿʀɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭɪɟɝɿɨɧɿ´8
ɍ ɫɜɨɽɦɭ ɪɿɡɤɨɦɭ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɭ .\LY 3RVW Ⱦɠɨɡɟɮ
ɅɟȽɚɫɫɟ ɬɚ ɋɄɨɧɨɩɥɶɨɜ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɪɧɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ
ɳɨ ³ɞɥɹ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɥɭɝɭɽ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɜɢɝɨɞɢ ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɜɿɞ ɧɢɧɿɲɧɿɯ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɡɊɨɫɿɽɸ´9
 ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɬɨ
ɞɭɠɟ ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɢɦɢ ɽ ɞɟɛɚɬɢ ɜ )RUHLJQ $IIDLUV ɦɿɠ
ȾɆɿɪɲɟɣɦɟɪɨɦ ɆɆɚɤɎɨɥɨɦ ɬɚ ɋɋɟɫɬɚɧɨɜɢɱɟɦ
ɹɤɿɣɞɨɫɿɬɪɢɜɚɸɬɶ10ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɱɢɣɚɪɝɭɦɟɧɬ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɢɱɢɧ ɞɿɣ ȼɉɭɬɿɧɚ ɽ ɛɿɥɶɲ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢ
ɜɢɦɭɫɿɬɪɨɽɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹɳɨɚɜɚɧɬɸ
ɪɢɡɦ ȼɉɭɬɿɧɚ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɣ ɬɢɦ ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ Ɋɨɫɿʀ
ɡ Ɂɚɯɨɞɨɦ ɡ ɱɚɫɨɦ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɤɚɡɚɧɟ ɜɢɳɟ ɹ ɫɯɢɥɹ
ɸɫɹɞɨɩɿɞɬɪɢɦɤɢɬɨɱɤɢɡɨɪɭɩɪɨɬɟɳɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠ
ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ Ɋɨɫɿɽɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɦ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɿ Ɂɚɯɨɞɨɦ ɹɤɳɨ ɧɟ ɡ ɭɫɿɦ ɿɧɲɢɦ ɫɜɿɬɨɦ 
ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ Ɋɨɫɿɽɸ ɜɩɥɢɜɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ
ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ʀʀ ɧɢɧɿɲ
ɧɶɨɝɨɪɟɠɢɦɭɋɚɦɟɰɟɛɭɞɟɜɢɡɧɚɱɚɬɢɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠ
ɞɜɨɦɚɤɪɚʀɧɚɦɢɭɩɪɨɞɨɜɠɬɪɢɜɚɥɨɝɨɱɚɫɭ
ɉɟɪɟɦɨɝɚ ɩɪɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɪɟɮɨɪ
ɦɿɫɬɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɧɚ ɜɢɛɨɪɚɯ  ɠɨɜɬɧɹ ɪ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɣ
ɧɚɞɚɥɿ ɛɭɞɭɬɶ ɫɬɪɚɠɞɚɬɢ ɜɿɞ ɫɚɦɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ʉɪɟɦɥɹ
ɬɚɣɨɝɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɿɦɩɟɪɚɬɢɜɿɜ
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ɆɨɹɤɪɚʀɧɚȽɪɟɰɿɹɧɟɜɿɞɿɝɪɚɽɡɧɚɱɧɨʀɪɨɥɿɭɜɪɟ
ɝɭɥɸɜɚɧɧɿɤɨɧɮɥɿɤɬɭɦɿɠɊɨɫɿɽɸɬɚɍɤɪɚʀɧɨɸəɤɱɥɟɧ
ȯɋ Ƚɪɟɰɿɹ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ
ɊɚɞɿɬɚɊɚɞɿɦɿɧɿɫɬɪɿɜɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɫɩɪɚɜȯɋȾɿɣɫɧɨ
ɭɩɪɨɞɨɜɠɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹȽɪɟɰɿʀɜȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɋɨɸɡɿ
ɜ ȱ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɪ ȯɋ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜ
ɍɤɪɚʀɧɭ ɬɚ ɦɢɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɉɉɨɪɨɲɟɧɤɚ
ɫɩɪɢɹɜ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɸ ɪɟɲɬɢ ɱɚɫɬɢɧ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿ
ɚɰɿɸɍɤɪɚʀɧɢɡȯɋɹɤɿɳɟɧɟɛɭɥɨɩɿɞɩɢɫɚɧɨ
Ɂɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹ Ƚɪɟɰɿʀ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɧɚ
ɬɹɠɤɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ
Ɇɚɪɿɭɩɨɥɿ ɉɪɨ ɰɟ ɣɲɥɨɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɡɢɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ Ƚɪɟɰɿʀ ɞɨ Ɇɚɪɿɭɩɨɥɹ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ
ɪɌɚɤɨɠɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɦɫɬɚɧɭɛɟɡɩɟɤɢ
ɭ ɫɟɪɩɧɿ Ƚɪɟɰɿɹ ɩɟɪɟɧɟɫɥɚ ɫɜɨɽ ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɨ ɡ Ɇɚɪɿɭ
ɩɨɥɹɞɨȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
ȱɧɲɿ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ Ƚɪɟɰɿʀ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɩɥɢɜɨɦ
ɫɚɧɤɰɿɣ ȯɋ ɳɨɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɧɚ ʀʀ ɟɤɫɩɨɪɬ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɶɤɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɞɨɊɎȽɪɟɰɿɹɛɭɥɚɞɭɠɟɚɤɬɢɜɧɨɸ
ɜ ɩɨɲɭɤɭ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɮɪɭɤɬɿɜ
ɳɨɜɬɪɚɬɢɥɢɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣɪɢɧɨɤ
Ƚɪɟɰɿɹɬɚɤɨɠɞɨɤɥɚɞɚɽɡɭɫɢɥɶɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɤɨɧɮ
ɥɿɤɬ ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɧɟ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹ ʀʀ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɝɚɡɨɦ ɬɨɦɭ ɩɪɚɝɧɟ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ
ɫɜɨɸ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɡ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɨɦ ɞɥɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ
ɧɢɯɩɨɫɬɚɜɨɤɝɚɡɭ
Ɉɬɠɟ Ƚɪɟɰɿɹ ɧɟ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɪɨɥɿ ɭ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɬɚ Ɂɚɯɨɞɨɦ ɫɩɪɢɹɥɢ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɡɚɯɿɞɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ
ɤɪɢɡɚɜɹɤɿɣɡɪɨɩɢɧɢɥɚɫɹȽɪɟɰɿɹɫɩɪɢɹɥɚɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɜ ɽɜɪɨɡɨɧɿ ɬɚ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ȯɋ ɐɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ
ɩɿɞɞɚɜɚɥɨɫɹ ɫɭɦɧɿɜɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɢɯ
ɚɤɰɿɣ ɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɋɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ
Ƚɪɟɰɿʀ ɡ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ȯɋ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀʀ ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ Ɋɚɞɿ
ȯɋ ɫɬɨɫɨɜɧɨ Ɋɨɫɿʀ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɚɧɟɤɫɿʀ Ʉɪɢɦɭ ʀʀ ɧɚɩɨɥɟɝ
ɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɞɢɩɥɨ
ɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ Ƚɪɟɰɿɹ
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɜ ȯɋ ɣɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɣɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
Ȳʀ ɬɪɢɜɚɥɟ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɭɩɪɨɞɨɜɠ  ɪɨɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɢɥɨ
ɨɛ¶ɽɞɧɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɤɪɚʀɧɭ ɬɚ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɟɥɿɬɢ
ɜ ɬɱ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɚ
ɰɿɣɞɟɪɠɚɜɢ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɫɩɪɢɹɜ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ Ƚɪɟɰɿɽɸ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɫɚɧɤɰɿɣɩɪɨɬɢɊɨɫɿʀ

ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɬɪɟɛɚɡɦɿɧɢɬɢɡɫɟɪɟɞɢɧɢȾɿɣɫɧɨɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɤɪɚʀɧ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ
ɭ ɜɟɫɬɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɽɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɿɣ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɤɪɚʀɧɢ
ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ  ɹɤɿ
ɨɩɢɧɢɥɢɫɹɨɞɢɧɧɚɨɞɢɧɡɪɿɲɭɱɨɸɊɨɫɿɽɸɬɚɧɟɦɚɥɢ
ɡɦɨɝɢɩɨɜɧɿɫɬɸɩɨɡɛɭɬɢɫɹɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɩɪɨ
ɞɨɜɠɭɜɚɥɢɛɚɥɚɧɫɭɜɚɬɢɦɿɠɊɨɫɿɽɸɬɚɁɚɯɨɞɨɦɐɟɧɟ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɩɪɢɜɟɞɟʀɯɞɨɡɛɥɢɠɟɧɧɹɡɁɚɯɨɞɨɦ11
ɇɚɫɬɚɜɱɚɫɤɨɥɢɍɤɪɚʀɧɚɦɚɽɡɦɿɧɢɬɢɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ
ɞɨ ɱɿɬɤɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɟɛɟ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ
ɩɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɬɚɩɪɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɞɟɪɠɚɜɢɹɤɚɞɨɫɹ
ɝɥɚɰɶɨɝɨɲɥɹɯɨɦɪɟɮɨɪɦ
ȯɋɬɚɤɨɠɩɨɜɢɧɟɧɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɜɨɸɩɨɥɿɬɢɤɭ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɯɿɞɧɢɯ ɫɭɫɿɞɿɜ ɞɨɞɚɜɲɢ ɞɨ ɧɟʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɛɟɡɩɟɤɢ ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ȯɋ ɡɦɨɠɟ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɫɜɨʀɦ
ɫɭɫɿɞɚɦ ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɭ ʀɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɚ
ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɞɟ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ ɬɚ
ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɹɬɶ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚ
ɞɹɧ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ³ɿɫɧɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɢɡɹɤɢɦɢɦɨɠɧɚɦɚɬɢɫɩɪɚɜɭ´
ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ȯɋ ɦɚɽ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɍɤɪɚʀɧɿ
³ɜɢɠɢɬɢɬɚɤɨɧɫɨɥɿɞɭɜɚɬɢɫɹ´12
ɍɤɪɚʀɧɚ ɹɤ ɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɫɬɨʀɬɶ ɩɟɪɟɞ ɬɹɠ
ɤɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ
ɪɿɜɧɿ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɝɨ ɞɨ ɱɨɝɨ ɜɨɧɚ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɚɛɨ ɯɨɱɟ ɧɚɥɟɠɚɬɢ ɚ ȯɋ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɜɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ
ɧɿɣɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɅɢɲɟɩɿɫɥɹ
ɰɶɨɝɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɲɥɹɯɢ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɿɊɨɫɿɽɸɧɚɧɨɜɢɯɡɚɫɚɞɚɯ ɚɬɚɤɨɠɦɿɠ
ȯɋ ɿ Ɋɨɫɿɽɸ  ɐɟ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɚɽ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɿɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɞɿɚɥɨɝɭɡɊɎ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɟɫɬɢ ɞɿɚɥɨɝ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɧɚ
ɪɿɜɧɢɯ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜɿɞ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɞɨ ɞɨɫɹɠɧɨɝɨ

ɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭɡɊɨɫɿɽɸ
НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ ЗАПОБІГТИ
ПОДАЛЬШИМ ВІЙСЬКОВИМ ДІЯМ РОСІЇ —
ПРИШВИДШИТИ ВСТУП ДО НАТО АБО
ЄС ГРУЗІЇ, МОЛДОВИ ТА УКРАЇНИ

– Якими є шляхи та засоби врегулювання цього
конфлікту?

ɇɚ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɭɠɟ ɜɚɠɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɑɚɫɬɤɨɜɨ
ɰɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ ɹɤɢɣ ɜɨɧɨ ɬɹɝɧɟ
ɡɚ ɫɨɛɨɸ Ʉɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿɹ ɬɢɯ ɫɢɥ ɹɤɿ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ
ɉɉɨɪɨɲɟɧɤɨ ɧɚɡɢɜɚɽ ³ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɸ ɪɟɮɨɪɦɿɫɬ
ɫɶɤɨɸ ɩɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɩɪɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɛɿɥɶ
ɲɿɫɬɸ´ɦɚɽɩɟɪɲɨɪɹɞɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɪɭɯɭɜɩɟɪɟɞ
ɍ ɡɝɚɞɚɧɿɣ ɜɢɳɟ ɫɬɚɬɬɿ ɅɟȽɚɫɫɟ ɬɚ ɋɄɨɧɨɩɥɶɨɜ
ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ³Ɉɬɠɟ
ɍɤɪɚʀɧɨ ɹɤ ɬɢ ɡɛɢɪɚɽɲɫɹ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɜɨɸ ɰɿɧɧɿɫɧɭ ɩɨɡɢ
ɰɿɸ ɳɨɛ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɡ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ
ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɬɢɞɿɹɯ ɋɒȺȯɋ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ ɧɚ ɫɭɜɟ
ɪɟɧɧɭ ɞɟɪɠɚɜɭ ɹɤɚ ɛɭɞɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɧɚɰɿʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɬɜɨʀ ɫɩɪɨɛɢ ɳɨɞɨ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɥɿɝɢ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯɿɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯɧɚɰɿɣ"´

Марсель де ХААС,
старший науковий співробітник
Нідерландського інституту
міжнародних відносин
“Клінгендаль” у Гаазі
(Нідерланди)
– Як Ви оцінюєте нинішні стан і характер
українсько-російських відносин?

ɇɢɧɿɲɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚɊɨɫɿɽɸɱɚɫɬ
ɤɨɜɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɜɬɨɪɝɧɟɧ
ɧɹɦ ɞɨ Ƚɪɭɡɿʀ ɜ ɫɟɪɩɧɿ ɪ ɬɚ ɪɟɚɤɰɿɽɸ Ɂɚɯɨɞɭ ɧɚ
ɧɶɨɝɨɌɨɞɿȯɋɿɇȺɌɈɡɚɹɜɥɹɥɢɳɨɜɨɧɢɧɟɜɟɫɬɢɦɭɬɶ

11
Див.: Dimitrios Triantaphyllou, The European Union and the Black Sea region in Search of a Narrative or a New Paradigm. – Journal of Balkan and Near
Eastern Studies, 16 March, 2014.
12
Nicu Popescu, First lessons from the Ukrainian crisis. – EUISS Issue Alert, October 2014.
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ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜɡɆɨɫɤɜɨɸɧɚɜɢɳɨɦɭɪɿɜɧɿɩɨɤɢɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɿɜɿɣɫɶɤɚ±ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɦɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɨɝɧɸ ± ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɢɜɟɞɟɧɨ ɡ Ⱥɛɯɚɡɿʀ ɬɚ
ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ɉɫɟɬɿʀ ȼɢɜɨɞɭ ɜɿɣɫɶɤ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ
ɧɚɜɩɚɤɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɭ ɰɢɯ
ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɶɤɢɯɪɟɝɿɨɧɚɯɛɭɥɨɥɢɲɟɩɨɫɢɥɟɧɨɈɞɧɚɤ
ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɫɹɰɿɜ ȯɋ ɜɠɟ ɡɧɨɜɭ ɜɿɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ
ɊɨɫɿɽɸɿɞɨɧɶɨɝɨɩɪɢɽɞɧɚɜɫɹɇȺɌɈ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ Ʉɪɟɦɥɶ ɡɧɚɜ ɳɨ ɰɟ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ ɞɨ
ɫɭɜɟɪɟɧɧɨʀ ɜɦɢɧɭɥɨɦɭɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢɦɢɧɟɬɶɫɹ
ɣɨɦɭ ɉɚɦ¶ɹɬɚɸɱɢ ɩɪɨ ɰɟ Ɇɨɫɤɜɚ ɩɿɲɥɚ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ
ɲɥɹɯɨɦɿɜɍɤɪɚʀɧɿɫɩɨɱɚɬɤɭɡɚɛɪɚɜɲɢɄɪɢɦɚɩɨɬɿɦ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɲɢ ɋɯɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɡɨɧɭ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɨɱɿɤɭɸɱɢ ɧɚ ɬɚɤɭ ɫɚɦɭ ɫɥɚɛɤɭ ɪɟɚɤɰɿɸ
Ɂɚɯɨɞɭ Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ ɞɨ Ƚɪɭɡɿʀ ɭ
ɪ ɛɭɥɨ ʀʀ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɜ ɇȺɌɈ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ± ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɬɚɥɨ ʀʀ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɡ ȯɋ ±
ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɫɬɜɨɪɟ
ɧɨɝɨɆɨɫɤɜɨɸɜɹɤɨɫɬɿɩɪɨɬɢɜɚɝɢȯɋ
Ʉɪɟɦɥɶ ɧɟ ɛɭɜ ɜɪɚɠɟɧɢɣ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢ ɦ¶ɹɤɢɦɢ
ɫɚɧɤɰɿɹɦɢɁɚɯɨɞɭɬɚɤɢɦɢɹɤɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɹɚɤɬɢɜɿɜɬɚ
ɜɿɞɦɨɜɚɭɜɢɞɚɱɿɜɿɡɿɛɭɜɜɩɟɜɧɟɧɢɣɳɨɣɨɦɭɳɟɪɚɡ
ɦɢɧɟɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɫɢɥɢ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɋɒȺ ȻɈɛɚɦɚ ɡɪɨɛɢɜɲɢ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɬɟ
ɳɨɫɬɚɧɨɦɧɚɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫɍɤɪɚʀɧɚɿȽɪɭɡɿɹɧɟɡɦɨ
ɠɭɬɶɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹɞɨɇȺɌɈɚɬɚɤɨɠɩɪɨɬɟɳɨɋɒȺ
ɚɬɚɤɨɠɇȺɌɈ ɧɟɧɚɞɫɢɥɚɬɢɦɭɬɶɜɿɣɫɶɤɚɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
ɍɤɪɚʀɧɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɜɰɢɦɪɭɤɢɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭȼɉɭɬɿɧɭ
Ɉɞɧɚɤ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɤɚɡɿɜ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨɜɬɪɭɱɚɧɧɹɊɨɫɿʀɭɫɩɪɚɜɢɍɤɪɚʀɧɢɚɬɚɤɨɠ
ɩɿɫɥɹ ɡɛɢɬɬɹ ɦɚɥɚɣɡɿɫɶɤɨɝɨ ɥɚɣɧɟɪɚ ɫɚɧɤɰɿʀ ȯɋ ɬɚ
ɋɒȺ ɫɬɚɥɢ ɛɿɥɶɲ ɫɭɜɨɪɢɦɢ ɡɚɜɞɚɸɱɢ ɲɤɨɞɢ ɟɤɨ
ɧɨɦɿɰɿ Ɋɨɫɿʀ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɪ ɩɨɝɿɪ
ɲɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɬɚ Ɂɚɯɨɞɨɦ ɧɚɛɭɥɨ ɞɨɜɝɨ
ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɞɨɫɹɝɥɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚ
ɮɨɧɿ ɡɚɹɜ ɳɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɰɟɧɚɪɿɸɽɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ
ɇɢɧɿɲɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ Ʉɢɽɜɨɦ ɿ Ɇɨɫɤɜɨɸ ɹɤɿ
ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɬɚ
Ɂɚɯɨɞɨɦ  ± ɽ ɩɨɝɚɧɢɦɢ ɬɚ ɡɿɩɫɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ
ɪɿɜɧɿ ɋɭɱɚɫɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ Ʉɪɟɦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɊɨɫɿɸɹɤɜɿɞɧɨɜɥɟɧɭɫɢɥɭɳɨɦɚɽɩɪɚɜɨɜɬɪɭɱɚ
ɬɢɫɶ ɭ ɫɩɪɚɜɢ ɿɧɲɢɯ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɦɟɧɲɢɧɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɰɿɥɟɣ ɉɨɤɢ Ɋɨɫɿɹ
ɛɭɞɟ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɰɿɽʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɥɿɧɿʀ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚɆɨɫɤɜɨɸɬɪɢɜɚɬɢɦɟ
– Як Ви оцінюєте дії керівництва Нідерландів з
врегулювання конфлікту України і Росії?

ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɝɪɚɜɰɟɦ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ Ɍɚɤɨɠ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨ
ɜɭɜɚɬɢ ɳɨ Ƚɚɚɝɚ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɇȺɌɈ ɬɚ ȯɋ ɐɟ ɜɿɞɪɚɡɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɫɥɚɛɤɿ
ɫɬɨɪɨɧɢ Ɋɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ȯɋ ɬɚ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ȯɋ ɬɚ Ɇɨɫɤɜɨɸ
ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡ ɩɨɤɚ
ɪɚɧɧɹ Ɋɨɫɿʀ Ɂ ɰɿɽʀ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ
ɤɪɚʀɧɢɱɥɟɧɢ ȯɋ ɧɟ ɯɨɬɿɥɢ ɨɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɫɚɧɤɰɿʀ ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɡɚɲɤɨɞɢɬɢ ʀɯ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɦ ɜɿɞ
ɧɨɫɢɧɚɦɡɆɨɫɤɜɨɸɇɚɞɨɞɚɬɨɤɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɝɚɡɭ ɹɤ ɩɨɝɪɨɠɭɜɚɜ ȼɉɭɬɿɧ ± Ɋɨɫɿɹ ɦɨɝɥɚ
ɡɚɲɤɨɞɢɬɢ ȯɋ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ȯɋ Ɋɨɫɿʀ ɲɥɹ
ɯɨɦ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ  ɐɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɬɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ȯɜɪɨɩɢ ɜɿɞ Ɋɨɫɿʀ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɚ
ɫɮɟɪɭɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɞɿɣȯɋ
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢɫɚɦɿɦɚɸɬɶɡɧɚɱɧɿɬɚɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɬɨɪɝɨ
ɜɟɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ Ɋɨɫɿɽɸ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɧɟɪɝɟ
ɬɢɤɢȽɚɚɝɚ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ Ɇɨɫɤɜɢ ɡ ɩɨɛɭɞɨɜɢ
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ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ³ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ ɩɨɬɿɤ´ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɦɢɩɪɢɛɭɬɤɭɜɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɜɨɽʀɦɟɪɟɠɿ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜɩɿɫɥɹɬɨɝɨɹɤʀɯɜɥɚɫɧɿɡɚɩɚɫɢɝɚɡɭɛɭɞɭɬɶ
ɜɢɱɟɪɩɚɧɿȻɿɥɶɲɟɬɨɝɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɤɨɦɩɚɧɿʀɬɚɤɿɹɤ
6KHOO ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ
ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ ɹɤɟ ɩɨɬɪɿɛɧɟ Ɋɨɫɿʀ ɞɥɹ
ɪɨɡɪɨɛɤɢɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
Ɂ ɰɢɯ ɩɪɢɱɢɧ Ƚɚɚɝɚ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɥɚ ɜ ɚɜɚɧɝɚɪɞɿ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɹɤɿ ɡɚɫɭɞɠɭɜɚɥɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɜɿɣ
ɫɶɤɨɜɿ ɞɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɉɿɫɥɹ ɡɛɢɬɬɹ ɦɚɥɚɣɡɿɫɶɤɨɝɨ ɥɚɣ
ɧɟɪɚɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɱɨɝɨɡɚɝɢɧɭɥɢɛɥɢɡɶɤɨɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ ɤɪɢɬɢɤɚ Ɇɨɫɤɜɢ ɫɬɚɥɚ ɫɢɥɶɧɿɲɨɸ ɚɥɟ
ɥɢɲɟɬɢɦɱɚɫɨɜɨ
– Якими є шляхи та засоби врегулювання цього
конфлікту?

Ɇɿɠ ȯɜɪɨɩɨɸ ȯɋ  ɬɚ Ɋɨɫɿɽɸ ɿɫɧɭɽ ɩɪɨɦɿɠɧɚ
ɡɨɧɚɞɟɪɠɚɜȻɿɥɨɪɭɫɶɿȼɿɪɦɟɧɿɹɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɬɚɛɨɪɭ
Ɋɨɫɿʀ ɹɤ ɱɥɟɧɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɚɥɶɹɧɫɭ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ⱦɨɝɨ
ɜɨɪɭɩɪɨɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɛɟɡɩɟɤɭ ɈȾɄȻ ɬɚɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ Ɉɞɧɚɤ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ Ƚɪɭɡɿɹ
Ɇɨɥɞɨɜɚ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɸɬɶ ɱɿɬɤɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ Ɂɚɯɿɞ
ȯɋɇȺɌɈ  əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɟ Ɇɨɫɤɜɚ ± ɹɤ
ɤɪɚʀɧɚɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤ ɋɊɋɊ ± ɩɪɢɫɜɨʀɥɚ ɫɨɛɿ ɩɪɚɜɨ
ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹ ɭ ɫɩɪɚɜɢ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜ
Ⱦɨɩɨɤɢ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ Ƚɪɭɡɿɹ Ɇɨɥɞɨɜɚ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ
ɫɬɚɥɢɱɥɟɧɚɦɢɡɚɯɿɞɧɢɯɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ȯɋɇȺɌɈ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɿɜɬɪɭɱɚɧɧɹɣɦɨɜɿɪɧɨɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ
Ɍɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɳɨ ɽ ɛɿɥɶɲ
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ȯɋɁɚɯɨɞɭ ± ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɡ
Ɋɨɫɿɽɸɚɛɨɫɬɚɛɿɥɶɧɿɬɚɫɭɜɟɪɟɧɧɿɞɟɪɠɚɜɢɹɤɿɧɟɩɿɞ
ɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɞɿɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɫɭɫɿɞɚ"
ɇɚɣɤɪɚɳɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɜɿɣɫɶɤɨ
ɜɢɦ ɞɿɹɦ Ɋɨɫɿʀ ± ɩɪɢɲɜɢɞɲɢɬɢ ɜɫɬɭɩ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶɞɟɪɠɚɜɳɨɛɚɠɚɸɬɶɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹɞɨɇȺɌɈ
ɚɛɨȯɋɬɚɤɢɯɹɤȽɪɭɡɿɹɆɨɥɞɨɜɚɬɚɍɤɪɚʀɧɚ
Ɉɞɧɚɤ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɜɫɬɭɩ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɞɨ
ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɬɨɝɨ ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
ɦɿɠɆɨɫɤɜɨɸɬɚɁɚɯɨɞɨɦɛɭɞɟɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨȾɨɥɸɬɨɝɨ
ɪ ɇȺɌɈ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ Ɋɨɫɿɹ
ɧɟ ɽ ɧɚɲɢɦ ɜɨɪɨɝɨɦ Ɋɨɫɿɹ ± ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɚɪɬɧɟɪ
ɇȺɌɈɈɞɧɚɤɧɚɰɟɣɱɚɫɱɟɪɟɡɚɧɟɤɫɿɸɊɨɫɿɽɸɄɪɢɦɭ
ɿɧɟɜɚɪɬɨɡɚɛɭɜɚɬɢɩɪɨɬɟɳɨɫɬɚɥɨɫɹɜɦɢɧɭɥɨɦɭɡ
Ⱥɛɯɚɡɿɽɸ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨɸ Ɉɫɟɬɿɽɸ  ɇȺɌɈ ɜɢɪɿɲɢɜ ɳɨ
Ɋɨɫɿɹɛɿɥɶɲɟɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɣɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɨɦ
Ȼɿɥɶɲɟɬɨɝɨɧɚɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɦɭɡɚɪɚɡɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɫɬɚɬɬɹ  ɉɿɜɧɿɱɧɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ± ɩɭɧɤɬ ɩɪɨ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɨɛɨɪɨɧɭ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞ ɤɪɚʀɧɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɿ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɹɤɨɸ ɽ Ɋɨɫɿɹ
ɿ ɱɨɝɨ Ɋɨɫɿɹ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɯɨɬɿɥɚ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɬɟ ɩɪɨɬɢ
ɱɨɝɨ Ɋɨɫɿɹ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɣ ɧɚ ɱɨɦɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɚ ɚɥɟ ɱɨɝɨ ɬɨɞɿ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɨ  ɡɚɪɚɡ ɫɬɚɥɨ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ ɇȺɌɈ ɩɨɫɢɥɸɽ ɫɜɨɸ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɬɚ ɛɚɥɬɿɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɡɧɨɜɭɨɪɝɚɧɿɡɭɽɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɨɛɨɪɨɧɭɩɪɨɬɢɊɨɫɿʀ
ɐɟɩɢɬɚɧɧɹɧɟɫɬɨɹɥɨɧɚɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɦɭɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɚɥɟ ɡɚɪɚɡ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɦ ɞɿɹɦ Ɋɨɫɿɹ
ɫɬɜɨɪɸɽ ɬɟ ɇȺɌɈ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɚ ɡɚɜɠɞɢ ɛɨɹɥɚɫɶ ɿ ɩɪɨɬɢ
ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɚ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɥɚ Ɍɨɛɬɨ Ɋɨɫɿɹ ɫɚɦɚ
ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɡɚɝɪɨɡɭ ɹɤɨʀ ɛɨɹɥɚɫɹ Ⱦɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɹɤɳɨ
ɣɤɨɥɢɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɊɨɫɿɽɸɬɚɁɚɯɨɞɨɦ
ɛɭɞɟɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨɦɨɠɟɩɪɨɣɬɢɞɭɠɟɛɚɝɚɬɨɱɚɫɭ
ɌɢɦɧɟɦɟɧɲɟɞɟɹɤɿɧɚɩɪɹɦɢɫɩɿɜɩɪɚɰɿɦɿɠɇȺɌɈ
ɬɚ Ɇɨɫɤɜɨɸ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɡɝɚɞɚɽɦɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɦɿɠ
ɇȺɌɈɬɚɊɨɫɿɽɸɡɩɢɬɚɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨȺɮɝɚɧɿɫɬɚɧɭ±
Ⱥɮɝɚɧɿɫɬɚɧɭ ɩɿɫɥɹ ɪ ɤɨɥɢ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɿɣɫɶɤ
ɇȺɌɈɿɋɒȺɛɭɞɟɜɢɜɟɞɟɧɨɡɣɨɝɨɬɟɪɢɬɨɪɿʀɇɚɜɿɬɶɡɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɞɨɜɿɪɢɦɿɠɊɨɫɿɽɸɬɚɇȺɌɈȯɋɽɨɱɟɜɢɞɧɚ

• НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА • №5-6, 2014 •

55

ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІНОЗЕМНІ ЕКСПЕРТИ ПРО ВІДНОСИНИ КИЄВА І МОСКВИ

ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹ Ⱥɮɝɚɧɿɫɬɚɧɭ
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ Ⱥɮɝɚɧɿɫɬɚɧɨɦ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ
ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ± ɹɤ ɞɥɹ Ɋɨɫɿʀ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ
ɁɚɯɨɞɭɈɛɢɞɜɿɫɬɨɪɨɧɢɩɿɫɥɹɜɢɜɨɞɭɜɿɣɫɶɤɇȺɌɈɬɚ
ɋɒȺɡɭɫɬɪɿɧɭɬɶɫɹɿɡɡɚɝɪɨɡɨɸɌɚɥɿɛɚɧɭɬɚȺɥɶɄɚʀɞɢ
ɌɚɥɿɛɚɧɦɨɠɟɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɨɛɿɜɥɚɞɭɜɄɚɛɭɥɿ
ȱɧɲɨɸ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɽ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸ
ɞɠɟɧɧɹ ɧɚɪɤɨɬɢɤɿɜ Ɋɨɫɿɹ ɜɠɟ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɬɪɚɠɞɚɽ
ɜɿɞɚɮɝɚɧɫɶɤɢɯɧɚɪɤɨɬɢɤɿɜɌɨɦɭɜɨɛɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯ±ɹɤ
ɧɚɪɤɨɬɢɤɿɜɬɚɤɿɌɚɥɿɛɚɧɭ±ɁɚɯɿɞɿɊɨɫɿɹɦɚɸɬɶɫɩɿɥɶɧɿ
ɡɚɝɪɨɡɢ Ɉɬɠɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɫɧɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɫɬɨɪɿɧ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ ɰɟ ʀɦ ɱɢ ɧɿ ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫ
ɬɟɣɹɤɿɜɨɧɢɦɚɸɬɶɱɟɪɟɡɍɤɪɚʀɧɭɋɜɨɝɨɱɚɫɭɧɚɞɿɣɧɟ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹ Ⱥɮɝɚɧɿɫɬɚɧɭ ɦɨɠɟ ɡɿɝɪɚɬɢ
ɪɨɥɶ ɮɚɤɬɨɪɭ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɢɧɿɲ
ɧɶɨʀɧɟɞɨɜɿɪɢɦɿɠɊɨɫɿɽɸɿɁɚɯɨɞɨɦ
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ɇɢɧɿɲɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Ɋɨɫɿʀ ±
ɰɟ ɞɭɠɟ ɫɟɪɣɨɡɧɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ
ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɳɨ ɦɚɸɬɶ
ɫɯɨɠɿ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɬɚ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɥɿɝɿɸ ɬɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɸ
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɸ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɭɠɟ ɫɯɨɠɿ
ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɋɩɪɚɜɠɧɿɣ ɽɜɪɨɩɟɽɰɶ ɡɚɯɿɞɧɢɣ ɽɜɪɨɩɟɽɰɶ
ɹɤɢɦɹɽɦɨɠɟɜɿɞɤɪɢɬɨɩɪɨɰɟɫɤɚɡɚɬɢ
ɋɜɚɪɤɢ ɜ ɪɨɞɢɧɿ ɇɟɩɪɢɽɦɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ Ⱥɥɟ
ɰɹ ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɚ ɪɨɞɢɧɚ Ɋɨɫɿʀ ɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨɠ ɽ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɪɨɞɢɧɨɸ Ɉɛɢɞɜɿ ɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ
ɜȯɜɪɨɩɿɇɚɲɿɦɨɜɢ±ɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɿɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɿ
ɦɨɜɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɜɟɥɢɤɨʀ ɿɧɞɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ
ɫɿɦ¶ʀɦɨɜɜɿɞɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀɞɨɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɜɿɞɧɿɦɟɰɶɤɨʀ
ɞɨɝɪɟɰɶɤɨʀɿɡɜɢɱɚɣɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɬɚɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɉɿɫɥɹ ɘɝɨɫɥɚɜɿʀ ɰɟ ɧɚ ɠɚɥɶ ɞɪɭɝɢɣ ɡɛɪɨɣɧɢɣ
ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ȯɜɪɨɩɢ ɡɚ ɦɢɧɭɥɿ  ɪɨɤɿɜ
Ʉɨɪɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɨɛɨɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɽ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ
ɪɿɡɧɢɦɢɚɥɟɜɫɿɽɜɪɨɩɟɣɰɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɿɿ
ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɿɬɚɤɨɸɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɸɧɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣɡɟɦɥɿ
ɍɧɚɲɿɣɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣɪɨɞɢɧɿ
ɐɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ ɪ ɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɡɚɹ
ɜɢɜ ³ɐɟ ɛɭɞɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɹɤɳɨ ɍɝɨɞɭ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ
ɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɣȯɋɧɟɛɭɞɟɩɿɞɩɢɫɚɧɨ´ɐɹɡɚɹɜɚɛɭɥɚ
ɡɪɨɛɥɟɧɚ  ɜɟɪɟɫɧɹ ɪ ɜ Ʉɢɽɜɿ ɧɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ³Ɋɨɥɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭ ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ´ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɣ ɐɟɧɬɪɨɦ
Ɋɚɡɭɦɤɨɜɚ ɥɢɲɟ ɡɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɞɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ
ȼɿɥɶɧɸɫɶɤɨɝɨɫɚɦɿɬɭɞɟɦɚɥɚɛɭɬɢɩɿɞɩɢɫɚɧɚɍɝɨɞɚ
Ɉɬɠɟ ɩɟɪɲɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɱɢ ɦɿɝ ɯɬɨɧɟɛɭɞɶ ɭ ɬɱ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿ ɞɨɩɨɜɿɞɚɱɿ ɹɤɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɰɿɣ ɤɨɧ
ɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɳɨ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ ɜɢɧɢɤɧɟ
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ɬɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ Ʉɪɢɦɭ ɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɢɧɭɬɶ ɬɢɫɹɱɿ ɥɸɞɟɣ"
ɑɢɯɬɨɧɟɛɭɞɶɿɡɧɚɫɩɟɪɟɞɛɚɱɢɜɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ"
ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɠɨɞɟɧ ɿɡ ɧɚɫ ɧɟ ɞɭɦɚɜ ɳɨ ɬɚɤɢɣ
ɠɚɯɥɢɜɢɣɫɰɟɧɚɪɿɣɛɭɞɟɦɨɠɥɢɜɢɦɁɧɨɜɧɚɝɨɥɨɲɭɸ±
ɧɢɧɿɲɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɽ ɞɭɠɟ ɫɟɪɣɨɡɧɢɦ ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɦ
ɦɿɠ ɛɪɚɬɧɿɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ȯɜɪɨɩɿ
ȼɫɿ ɦɢ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɿ ɬɚɤɨɸ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɸ
Ɍɟɩɟɪ ɞɪɭɝɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɯɬɨ ɩɪɨɝɪɚɽ ɿ ɯɬɨ ɜɢɝɪɚɽ ɜ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ" ɉɢɬɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɞɚɬɢɫɹ ɧɚɞɬɨ ɩɪɨɫɬɢɦ ɿ
ɦɚɛɭɬɶɧɚɜɿɬɶɧɚʀɜɧɢɦ
Ⱥɥɟ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨɝɪɚɽ ȯɜɪɨɩɚ ɉɟɪɲ
ɡɚɜɫɟɡɜɢɱɚɣɧɨɍɤɪɚʀɧɚɩɨɬɿɦ±Ɋɨɫɿɹɇɟɝɨɜɨɪɹɱɢ
ɩɪɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɿ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɟɲɬɭ ɤɪɚʀɧ ȯɋ
ȼɚɪɬɨ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢɫɹ ɩɪɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪ
ɫɯɨɠɟɳɨȯɜɪɨɩɚɧɟɡɚɫɜɨɸɜɚɥɚɭɪɨɤɿɜɿɫɬɨɪɿʀȺɭɪɨɤ
ʋ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɿɞɫɭɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɠɨɞ
ɧɢɯɜɨɽɧɧɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣɡɟɦɥɿ
Ɍɭɬ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ Ɇɿɣ ɞɨɛɪɢɣ
ɞɪɭɝ ɩɨɤɿɣɧɢɣ ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ ɚɜɬɨɪ ȿɪɧɫɬ ɘɧɝɟɪ ɹɤɢɣ
ɜɨɸɜɚɜɭɉɟɪɲɿɣɬɚȾɪɭɝɿɣɫɜɿɬɨɜɢɯɜɿɣɧɚɯɿɧɚɜɥɚɫɧɿ
ɨɱɿ ɛɚɱɢɜ ɫɚɦɨɝɭɛɫɬɜɨ ȯɜɪɨɩɢ ɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɝɨɜɨɪɢɜ
³Ƚɨɥɨɜɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɩɨɥɿɬɢɤɚɽɭɧɢɤɧɭɬɢɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ
Ʉɨɥɢ ɫɬɚɽɬɶɫɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɽ
ɡɭɫɬɪɿɬɢʀʀɬɚɡɦɟɧɲɢɬɢʀʀɧɚɫɥɿɞɤɢ´Ɉɫɶɞɟɦɢɽɡɚɪɚɡ
Ɉɛɟɪɟɠɧɿɫɬɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɬɚ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ
ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ ɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ
ɧɚ ɧɚɞɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ Ɋɨɫɿɽɸ ɦɿɠ ȯɋ
ɿɊɨɫɿɽɸ
– Як Ви оцінюєте дії керівництва Іспанії з врегулювання конфлікту між Росією та Україною?

ȱɫɩɚɧɿɹ±ɰɟɫɟɪɣɨɡɧɚɬɚɧɚɞɿɣɧɚɤɪɚʀɧɚɡɱɿɬɤɨɸɿ
ɬɜɟɪɞɨɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɳɨɞɨ ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦɭ
Ɇɢ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɢ ɩɪɨɬɢ ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨ
ɜɭɸɱɢ ɳɨ ɧɚɲɚ ɤɪɚʀɧɚ ɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɜ ɦɢɧɭ
ɥɨɦɭ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ȱɫɩɚɧɿɹ ɹɤɚ ɬɟɩɟɪ ɽ ɱɥɟɧɨɦ Ɋɚɞɢ
Ȼɟɡɩɟɤɢ ɈɈɇ  ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢ
ɦɭɜɚɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ȯɜɪɨɩɿ Ɍɨɦɭ ɦɢ ɡɚɜɠɞɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
ɦɟɦɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɢ
Ɍɚɤɨɠ ɧɟ ɡɚɛɭɜɚɣɦɨ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɣ ȱɫɩɚɧɿɹ ± ɞɭɠɟ
ɫɯɨɠɿ ɤɪɚʀɧɢ ɍ ɧɚɫ ɽ ɛɚɝɚɬɨ ɩɚɪɚɥɟɥɟɣ ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚ
ɱɢɬɢɤɿɥɶɤɚɡɧɢɯ
 ɍɤɪɚʀɧɚ ɣ ȱɫɩɚɧɿɹ ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɭ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
 ɨɛɢɞɜɿ ɤɪɚʀɧɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɭ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ
 ȱɫɩɚɧɿɹ ɣ ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ³ɤɪɚʀɧɚɦɢɡɚɦɤɚɦɢ´
³ɤɪɚʀɧɚɦɢɩɨɪɨɝɚɦɢ´ ɳɨ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɜɨɯ ɤɭɥɶ
ɬɭɪ ɿ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɐɟ ɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɤɚ
ɡɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɦɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɹɤ Ƚɨɥɨɜɢ
Ʌɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɋɟɧɚɬɭ ȱɫɩɚɧɿʀ ±
ɩɨɫɚɞɢɹɤɭɹɨɛɿɣɦɚɜɪɨɤɿɜ
ɐɟ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ
ȯɜɪɨɩɢ ɚɥɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɜɟɥɢɤɨʀ
ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɳɨ
ɩɪɨɫɬɹɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ Ʉɢɽɜɚ ɞɨ Ɇɨɫɤɜɢ ɜɿɞ ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɚ
ɞɨ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɢ Ɂɚɝɪɟɛɚ ȼɚɪɲɚɜɢ ɣ Ɉɞɟɫɢ ȱɫɩɚɧɿɹ
ɬɚɤɨɠ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ȯɜɪɨɩɢ ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɬɚɤɨɠ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɜɿɞ Ɇɟɤɫɢɤɢ ɞɨ ɉɟɪɭ
ɱɢ ȻɭɟɧɨɫȺɣɪɟɫɚ ɜɿɞ Ȼɚɪɫɟɥɨɧɢ ɞɨ Ƚɚɜɚɧɢ ɱɢ
ȿɤɜɚɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ Ƚɜɿɧɟʀ Ɍɚɤɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɚ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɛɨɦ ɧɚɲɢɦ ɤɪɚʀɧɚɦ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ
ɭ ɫɜɿɬɿ ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ȱɫɩɚɧɿɹ
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ɦɚɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ Ɉɛɢɞɜɿ
ɧɚɲɿ ɤɪɚʀɧɚ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɭ ɰɶɨɦɭ
ɤɥɸɱɨɜɨɦɭɩɢɬɚɧɧɿ
 ɍɤɪɚʀɧɚ ɣ ȱɫɩɚɧɿɹ ± ɰɟ ɤɪɚʀɧɢ ɞɟ ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶ
ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ ɞɟ ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ
Ⱥɥɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɽ ɬɟ ɳɨ ɜ ɨɛɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɪɿɡɧɿ ɪɟɝɿɨɧɢ
ɞɟ ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ  ɦɨɠɭɬɶ ɛɪɚɬɢ
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɑɨɬɢɪɢ
ɨɫɧɨɜɧɿɦɨɜɢɹɤɢɦɢɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶɜȱɫɩɚɧɿʀɿɫɩɚɧɫɶɤɚ
ɤɚɫɬɢɥɶɫɶɤɚ  ɛɚɫɤɿɣɫɶɤɚ ɝɚɥɿɫɿɣɫɶɤɚ ɬɚ ɤɚɬɚɥɨɧɚ
ɫɶɤɚ Ⱥ ɜɫɶɨɝɨ ± ɧɚɜɿɬɶ ɫɿɦ ɦɨɜ ɹɤɳɨ ɦɢ ɜɪɚɯɭ
ɽɦɨ ɬɚɤɨɠ ɚɫɬɭɪɿɣɫɶɤɭ ɚɪɚɝɨɧɫɶɤɭ ɬɚ ɚɪɚɧɫɶɤɨ
ɨɤɫɢɬɚɧɫɶɤɭ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɞɜɨɦɚ
ɦɨɜɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɉɪɨɬɟ ɛɭɞɶ
ɹɤɚ ɧɚɰɿɹ ɦɚɽ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ
Ɉɞɧɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɞɨɥɸ ɑɢɦ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɢɦ ɛɭɞɟ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɬɢɦ ɦɿɰɧɿɲɨɸ ɛɭɞɟ ɽɞɧɿɫɬɶ
ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜ
ɞɟɞɚɥɿɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɨɦɭɫɜɿɬɿ
 ɉɨɥɿɬɢɱɧɨɨɛɢɞɜɿɤɪɚʀɧɢɽɦɨɥɨɞɢɦɢɞɟɦɨɤɪɚɬɿ
ɹɦɢ ɩɿɫɥɹ ɞɨɜɝɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ
ɿɫɩɚɧɫɶɤɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɹ ɛɭɥɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɪɪ 
ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɝɟɧɟɪɚɥɚ Ɏɪɚɧɤɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɟɦɨɤɪɚ
ɬɿɹ ɪ  ± ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɩɚɞɭ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ
ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɞɥɹɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɛɭɞɶɹɤɨʀɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ
ɍɫɿɰɿɡɧɚɱɧɿɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿɨɡɧɚɱɚɸɬɶɳɨɿɫɩɚɧɫɶɤɢɣ
ɞɨɫɜɿɞ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɭɠɟ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɜɧɚɫɬɭɩɧɢɯɫɮɟɪɚɯ
 ɩɨɜɚɝɚɞɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ
 ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɟɬɧɿɱɧɢɯɿɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜ
 ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ
 ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟɡɦɿɰɧɟɧɧɹ
Ʉɪɿɦɰɶɨɝɨɩɿɞɬɪɢɦɤɚɿɫɩɿɜɩɪɚɰɹȱɫɩɚɧɿʀɡɍɤɪɚʀɧɨɸ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɫɢɥɟɧɿ ȯ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɫɮɟɪ ɧɟ ɝɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɭ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ  ɞɟ ȱɫɩɚɧɿɹ ɦɨɠɟ ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɭɫɢɥɥɹ
ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɚɤɨʀ ɫɯɨɠɨʀ ɧɚ ɧɟʀ ɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɍɤɪɚʀɧɚ
Ɇɢ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɞɟɦɨ ɞɪɭɝɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ȱ ɰɟ ɧɟ ɞɢɩɥɨ
ɦɚɬɢɱɧɚ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɚ ɜɜɿɱɥɢɜɚ ɡɚɹɜɚ ± ɜɨɧɚ ɝɪɭɧ
ɬɭɽɬɶɫɹɧɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯɜɢɳɟɩɨɞɿɛɧɨɫɬɹɯ
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əɤ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ ɦɿɠɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
ɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ %3:*  ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ ɪ ɹ ɯɨɱɭ
ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɦɨʀ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ
ɧɚɞɿɣɧɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɍɩɟɜɧɟɧɢɣ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ
ɲɥɹɯ ɞɨ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ ɐɟ ɤɪɚʀɧɚ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿ
ɚɥɨɦ ɹɤɚ ɹɤ ɜɠɟ ɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɞɭɠɟ
ɫɯɨɠɚɧɚȱɫɩɚɧɿɸ
Ɉɬɠɟ ɱɢ ɜɢɞɚɸɬɶ ɰɿ ɫɥɨɜɚ ɛɚɠɚɧɟ ɡɚ ɞɿɣɫɧɟ" ɐɟ
ɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟ ɜɿɞ ɟɥɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭɫɩɿɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿ
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ʀʀ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɐɟ ɰɿɥɶ ʋ ±
ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɹɤɢɣ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɛɭɞɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɳɨɛ ɪɨɡɜɿ
ɹɬɢ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɶɤɿ ɿɥɸɡɿʀ ɬɚ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫ
ɬɢɰɿʀ ȼɩɟɜɧɟɧɢɣ ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɟɥɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɚ
ɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɰɢɦ Ⱥɞɠɟ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ
ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɮɨɪɦɢ ɹɤɿ ɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶ ± ɽ ɧɚɣɨɱɟɜɢɞɧɿ
ɲɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɪɟɚɥɶ
ɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɞɥɹ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧ ɽ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ
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ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ
ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ
ɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɬɚ ɦɿɰɧɿɸɱɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ  ɡ ȯɜɪɨɩɨɸ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɡɧɚɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ
ɋɇȾ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɭɫɩɿɯɭɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɌɚɤɫɚɦɨɹɤȱɫɩɚɧɿɹɦɚɽɯɨɪɨɲɿ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨɸ Ⱥɦɟɪɢɤɨɸ ɣ ȯɜɪɨɩɨɸ
Ɂɧɨɜɭɠɧɟɡɚɛɭɜɚɣɦɨɩɪɨɝɟɨɩɨɥɿɬɢɤɭ
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɨɛɢɞɜɚ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɜɢɤɥɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ
Ⱥɥɟ ɿɧɲɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ± ɪɨɥɶ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɭ ɜɪɟɝɭɥɸ
ɜɚɧɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɐɟ ɩɿɞɜɨɞɢɬɶ ɧɚɫ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɣ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɚɫɚɦɟɑɨɝɨɯɨɱɟȯɋɜɿɞɍɤɪɚʀɧɢ"
ȯ ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɰɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɤɨɠɟɧ ɿɡ
ɹɤɢɯɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɪɿɡɧɢɯɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɯ
ɉɟɪɲɟ ȯɋ ɪɨɡɭɦɿɽ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨʀ
ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɤɢɉɪɢɰɶɨɦɭȯɋɛɟɡɭɦɨɜɧɨɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢ
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɹɤ ɭ ɜɚɠɥɢɜɨɦɭ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ
ɩɪɨɟɤɬɿɩɨɫɭɫɿɞɫɬɜɭɚɨɬɠɟ±ɭɡɦɿɰɧɟɧɧɿɍɤɪɚʀɧɢɹɤ
ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨʀ ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɣ ȯɋ
ɱɢɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɛɟɪɟ
ɠɟɧɚɬɚɡɦɿɰɧɟɧɚ
Ⱦɪɭɝɟ ɇɚɜɩɚɤɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ȯɋ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɟ
ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɥɹɝɚɬɢ ɜ ɞɟɲɟɜɿɣ ɪɨɛɨɱɿɣ ɫɢɥɿ ɞɟɲɟɜɢɯ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɚɯ ɞɟɲɟɜɨɦɭ ɬɪɚɧɡɢɬɿ
ɟɧɟɪɝɿʀ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɿ ʀɯ ɩɨɯɿɞɧɢɯ
ɡɚɥɿɡɨ ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ ɬɢɬɚɧ ɬɨɳɨ  Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ
ɧɚ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ȯɋ ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɟ ɫɭɬ
ɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɭɫɩɿɯɭ
ɜɧɟɫɤɭ ȯɋ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɦɨɠɟɛɭɬɢɪɿɡɧɨɸ
Ⱥɥɟ ɬɚɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɲɟɫɬɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɢɬɚɧɶ
 ɑɢ ɫɩɪɚɜɞɿ Ȼɪɸɫɫɟɥɶ ɡɧɚɽ ɱɨɝɨ ɦɢ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɣ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɯɨɱɟɦɨ"
 ɑɢ ȯɜɪɨɩɚ ɣ ɍɤɪɚʀɧɚ ɹɤ ɿ Ɂɚɯɿɞɧɚ Ɋɨɫɿɹ ɹɤɚ
ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɜ ȯɜɪɨɩɿ  ɪɨɡɭɦɿɽ ɜɥɚɫɧɭ ɞɨɥɸ
ɬɚɜɥɚɫɧɿɝɥɨɛɚɥɶɧɿɰɿɥɿ"
 ɑɢ ɛɪɸɫɫɟɥɶɫɶɤɿ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢ ʀɯ ɥɨɛɿɫɬɢ ɹɤɿ
ɩɪɚɰɸɸɬɶɬɚɤɨɠɭɜɫɿɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯ ɞɿɣɫɧɨ
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɜɫɢɥɶɧɨɦɭɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɩɪɨɟɤɬɿ"
 ɑɢɜɢɫɬɚɱɢɬɶɭɤɥɸɱɨɜɢɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɦɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɜɨɥɿ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿ
ɿɧɬɟɪɟɫɢȯɜɪɨɩɢɬɚɪɨɛɢɬɢɰɟɬɚɤɨɠɜɍɤɪɚʀɧɿ"
 ɑɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ȯɜɪɨɩɚ ɛɭɬɢ ɚɦɛɿɬɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɹɤɦɢɽɜɪɨɩɟɣɰɿɯɨɱɟɦɨ"
 ɑɢ ɽ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɿɫɰɟɦ ɞɟ ȯɜɪɨɩɚ ɣ ȯɋ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɩɨɤɚɡɚɬɢɱɢɜɨɧɢɿɫɧɭɸɬɶɱɢɩɪɢɪɟɱɟɧɿɧɚɡɚɝɢɛɟɥɶ"
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɜɢɛɨɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɠɨɜɬɧɹ
ɪ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɬɚ ɜɫɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɜ ɬɱ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ ɿ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɥɿɞɟɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɤɥɚɫɬɢ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɡɭɫɢɥɶɞɥɹɣɨɝɨɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ȯɞɢɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɞɨɫɹɝɬɢ ɭɫɩɿɯɭ ɜ ɰɿɣ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿɣ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ±ɞɿɹɬɢɡɱɿɬɤɢɦɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɳɨɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɧɚ ɤɨɧɭ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɨɤɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟ
ɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɝɥɭɡɞɭ
ɚ ɧɟ ɟɦɨɰɿɣ ɬɟɨɪɿɣ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɚɛɨ ɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹɜɿɞɧɚɲɢɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
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РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ
КОНФЛІКТ:
ПОГЛЯД ДИПЛОМАТІВ*
осійсько-український конфлікт, що триває вже майже рік, не є “периферійною” подією у відноР
синах Києва та Москви. Він набув регіонального і глобального масштабу, став викликом і
загрозою світовій системі безпеки. Міжнародне співтовариство не визнало анексію Криму, засудило

російську військову експансію на Донбасі.
Водночас, світова дипломатія намагається знайти шляхи і засоби врегулювання цього конфлікту.
У квітні 2014р. відбулися переговори в Женеві у форматі Україна-США-ЄС-РФ. Згодом були ініційовані переговори за участі глав МЗС України, Німеччини, Франції і РФ. У вересні 2014р. представники України, ОБСЄ і РФ уклали Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Сході України.
Переговорний процес у різних форматах триватиме.
У цьому контексті становлять інтерес думки та оцінки глав посольств, акредитованих в Україні.
Посли робили висновки з конфлікту Україна-РФ, оцінювали відповідні дії країн Заходу, пропонували шляхи врегулювання конфлікту між Москвою і Києвом.
МИ ЗАЛИШАТИМЕМОСЯ НЕПОХИТНИМИ
В НАШІЙ ПІДТРИМЦІ УКРАЇНИ

Саймон СМІТ,
Надзвичайний і
Повноважний Посол
Сполученого Королівства
Великої Британії та
Північної Ірландії в Україні
– Які висновки з конфлікту РФ-Україна має
зробити міжнародне співтовариство?

ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɹ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɜɡɹɬɢɯ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɦɿɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Ɏɟɞɟɪɚ
ɰɿɹ ɧɟɫɟ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ ɣ
ɧɚɞɚɥɿ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢɦɟ ɚɤɬɢɜɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɭɫɢɥɥɹɯ ɫɩɪɹɦɨ
ɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɿɫɧɨ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɱɢ ɡ ɍɪɹɞɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɢɦɢɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ
ȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɿɹɪɿɲɭɱɟɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɚɣɧɚɞɚɥɿɞɨɤɥɚ
ɞɚɬɢɡɭɫɢɥɶɳɨɛɊɨɫɿɹɡɚɫɜɨʀɞɿʀɫɩɥɚɱɭɜɚɥɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ
ɰɿɧɭȱɡɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɤɪɢɡɢȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɿɹɱɿɬɤɨɡɚɹ
ɜɢɥɚɩɪɨɫɜɨɸɩɿɞɬɪɢɦɤɭɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭɣɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɬɚɩɪɚɜɚɧɚɪɨɞɭɍɤɪɚʀɧɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɜɥɚɫɧɟɦɚɣɛɭɬɧɽɛɟɡɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɜɬɪɭɱɚɧɧɹ
Ɇɢɡɚɥɢɲɚɬɢɦɟɦɨɫɹɧɟɩɨɯɢɬɧɢɦɢɜɧɚɲɿɣɩɿɞɬɪɢɦɰɿ
НЕ ДОЗВОЛИТИ ПЕРЕТВОРИТИ СИТУАЦІЮ
НА ДОНБАСІ В ЗАТЯЖНИЙ КОНФЛІКТ

Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɹɤɿ ɿɝɧɨɪɭɸɬɶ ɧɨɪɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɜɡɹɬɿ ɧɚ
ɫɟɛɟ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɨɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɜ ɿɡɨɥɹɰɿʀ
ɡɛɨɤɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
– Як би Ви оцінили дії країн Заходу та міжнародних організацій в цій ситуації?

ɑɥɟɧɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɰɿɽʀ ɤɪɢɡɢ ȱɡɨɥɹɰɿɹ Ɋɨɫɿʀ
ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ʀʀ ɞɿɣ ɜɪɚɠɚɽ ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ
ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪɈɈɇɚɬɚɤɨɠɇȺɌɈɈȻɋȯȯɋ
ɿ ɋɒȺ ɱɿɬɤɨ ɡɚɹɜɢɥɢ ɳɨ ɬɡɜ ³ɜɢɛɨɪɢ´ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ
ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɚɦɢ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɪ ɛɭɥɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦɢ
ɣ ɧɟɥɟɝɿɬɢɦɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɪɭɲɢɥɢ Ɇɿɧɫɶɤɿ ɭɝɨɞɢ Ʌɢɲɟ
Ɋɨɫɿɹ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ɰɿ ɬɡɜ ³ɜɢɛɨɪɢ´ ɦɚɥɢ ɹɤɭɫɶ ɥɟɝɿ
ɬɢɦɧɿɫɬɶɆɿɠɧɚɪɨɞɧɟɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɚɫɭɞɢɥɨɞɿʀɊɨɫɿʀ
ɜɤɥɸɱɧɨɡɧɟɡɚɤɨɧɧɨɸɚɧɟɤɫɿɽɸɄɪɢɦɭ
– Якими є шляхи і засоби розв’язання конфлікту між Росією та Україною?

ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ȾɄɚɦɟɪɨɧ ɞɭɠɟ
ɱɿɬɤɨɜɿɞɤɢɧɭɜɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣɜɚɪɿɚɧɬɜɢɪɿɲɟɧɧɹɰɿɽʀɤɪɢɡɢ
Ɇɢɩɪɨɞɨɜɠɭɽɦɨɧɚɩɨɥɹɝɚɬɢɳɨɛɭɫɿɫɬɨɪɨɧɢɜɢɹɜɢɥɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɜ ɞɿɚɥɨɡɿ ɡ ɜɥɚɞɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ

Корнел ІОНЕСКУ,
Надзвичайний і Повноважний
Посол Румунії в Україні
– Які висновки з конфлікту РФ-Україна має
зробити міжнародне співтовариство?

ɇɚɠɚɥɶɧɚɰɟɣɦɨɦɟɧɬɩɨɤɢɳɨɧɚɞɬɨɦɚɥɨɫɢɝ
ɧɚɥɿɜ ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɳɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɡɚɜɟɪɲɢɜɫɹ Ɍɨɦɭ
ɞɭɦɚɸ ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɛɭɞɭɬɶ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɥɢɲɟ
ɩɿɫɥɹɩɨɜɧɨɝɨɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭɇɚɪɚɡɿɝɨɥɨɜɧɚ
ɬɭɪɛɨɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ
ɳɨɛɧɟɞɨɡɜɨɥɢɬɢɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɢɬɭɚɰɿɸɧɚȾɨɧɛɚɫɿɧɚ
ɡɚɬɹɠɧɢɣɤɨɧɮɥɿɤɬɿɧɟɞɨɡɜɨɥɢɬɢɤɪɢɡɿɩɨɲɢɪɢɬɢɫɹɧɚ
ɿɧɲɿɫɮɟɪɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɭɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɛɚɪ¶ɽɪɢɬɨɳɨ 

* Інтерв’ю проводилися у жовтні-листопаді 2014р.
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Ɇɨɠɭɨɞɧɚɤɡɚɩɟɜɧɢɬɢɳɨɧɚɪɿɜɧɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿɫɧɭɽ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɳɨɛ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɛɭɜ
ɭɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɯ ɧɚɫɥɿɞ
ɤɿɜ ɞɿɣ Ɋɨɫɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɩɨɱɚɥɨ ɪɨɛɢɬɢ ɩɟɪɲɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɨɬɠɟ ± ɛɟɡɩɟɤɚ ɜ ɰɿɣ
ɱɚɫɬɢɧɿ ȯɜɪɨɩɢ ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɐɟ
ɦɨɠɧɚɩɨɛɚɱɢɬɢɿɜɉɿɞɫɭɦɤɨɜɿɣɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀɰɶɨɝɨɪɿɱ
ɧɨɝɨɫɚɦɿɬɭɇȺɌɈ
ȾɨɤɭɦɟɧɬɢɩɪɢɣɧɹɬɿɭȼɟɥɢɤɿɣȻɪɢɬɚɧɿʀ1ɽɞɨɫɢɬɶ
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɣ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɳɨ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞ
ɧɨɝɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɢɧɚɣɦɧɿɽɜɪɨɚɬɥɚɧɬɢɱɧɨɝɨɱɚɫ
ɬɢɧɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɣ Ɋɭɦɭɧɿɹ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɩɟɪɲɿ ɫɟɪɣɨɡɧɿ
ɜɢɫɧɨɜɤɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɤɨɧɮɥɿɤ
ɬɨɦ ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɹ ɯɨɬɿɜ ɛɢ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɧɚɲɚ
ɤɪɚʀɧɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɜɟɪ
ɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɞɨ ɤɪɢɯɤɨɫɬɿ
ɛɟɡɩɟɤɢɜɪɨɡɲɢɪɟɧɨɦɭɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɦɭɪɟɝɿɨɧɿɜɢɤɥɢ
ɤɚɧɨʀɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɧɚɹɜɧɿɫɬɸɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɯɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ
ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ¶ɹɉɿɜɞɟɧɧɚɈɫɟɬɿɹɇɚɝɿɪɧɢɣɄɚɪɚɛɚɯ 
– Як би Ви оцінили дії країн Заходу та міжнародних організацій в цій ситуації?

ɉɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɜɟɫɶ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɹ ɩɨɦɿɬɢɜ
ɳɨ ɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Ʉɢɽɜɚ ɪɨɛɢɥɢɫɹ ɪɿɡɧɿ
ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɣ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚ
ɰɿɣɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɰɶɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭɈɫɨɛɢɫɬɨɹɹɤɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤɚ ɞɨɤɥɚɞɚɽ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ
ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɰɿɧɭɸɡɭɫɢɥɥɹɡɚɯɿɞɧɢɯɞɟɪɠɚɜɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɿ
ɡɚɰɿɣɈɈɇɈȻɋȯȯɋɇȺɌɈɊɚɞɚȯɜɪɨɩɢɡɪɨɛɢɥɢ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɧɨɪɦɚɦɨɰɿɧɤɢ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɬɚ ɞɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɭɫɢɥɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɿʀɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɞɥɹɣɨɝɨɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ə ɫɯɢɥɶɧɢɣ ɞɭɦɚɬɢ ɳɨ ɛɟɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɿɠɧɚ
ɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɰɟɣ
ɦɨɦɟɧɬ ɛɭɥɚ ɛ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿɲɨɸ ɍ ɰɶɨɦɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɹ ɜɢɫɨɤɨ ɨɰɿɧɸɸ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɭ
ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɫɤɥɚɞɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɜɹɤɿɣɩɟɪɟɛɭɜɚɽɍɤɪɚʀɧɚ
– Якими є шляхи і засоби розв’язання конфлікту між Росією та Україною?

Ⱦɨɫɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɩɨɤɚɡɭɽ
ɳɨ ɧɟɦɚɽ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɿ ɜɫɟ
ɨɯɨɩɥɸɸɱɨɦɭ ɞɿɚɥɨɝɭ ɞɥɹ ʀɯ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ȼ ɰɶɨɦɭ
ɫɟɧɫɿ Ɋɭɦɭɧɿɹ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ Ɇɿɧɫɶɤɢɯ ɭɝɨɞ
Ⱥɥɟ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɚ ɜɨɥɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɭɝɨɞ ɭɫɿɦɚ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ

ɝɪɚɜɰɹɦɢ
РІШЕННЯ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ
МАЮТЬ ПРИЙМАТИ САМІ УКРАЇНЦІ

Юрай СІВАЧЕК,
Надзвичайний і Повноважний
Посол Словацької Республіки
в Україні
– Які висновки з конфлікту РФ-Україна має
зробити міжнародне співтовариство?

Ʉɨɧɮɥɿɤɬɩɨɤɚɡɚɜɳɨɜɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿɞɥɹɹɤɨʀɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɧɿɬɚɤɿɚɬɪɢɛɭɬɢɹɤɡɧɚɱɧɿɫɭɫɩɿɥɶɧɿɡɦɿɧɢɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɿ ɤɪɢɡɢ ɤɪɢɡɢ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚɝɪɨɡɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ
ЦЕНТР РАЗУМКОВА

ɥɸɞɢɧɢ ɬɟɪɨɪɢɡɦ ɟɤɬɪɟɦɿɡɦ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɦɢɪɭ
ɬɚ ɛɟɡɩɟɰɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɦɚɽ
ɛɭɬɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟɩɪɚɜɨ
ɍ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɩɨɥɹɪɢɡɨɜɚɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɹ ɫɩɪɢɣɦɚɸ
ɰɟɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɧɟɜɟɥɢɤɢɯɞɟɪɠɚɜɿɜɿɞ
ɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɚɜɨ ɽ ɞɥɹ ɧɚɫ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɟɜɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɿɽɸ ɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
Ɇɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɦɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɰɿɥɿɫ
ɧɿɫɬɶ ɿ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ Ⱥɧɟɤɫɿɸ Ʉɪɢɦɭ ɱɢ ɛɭɞɶ
ɹɤɟɜɬɪɭɱɚɧɧɹɞɨɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɫɩɪɚɜɍɤɪɚʀɧɢɋɥɨɜɚɰɶɤɚ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɜɜɚɠɚɽ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦɢ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɍɤɪɚʀɧɢɦɚɸɬɶɩɪɢɣɦɚɬɢɫɚɦɿɭɤɪɚʀɧɰɿ
– Як би Ви оцінили дії країн Заходу та міжнародних організацій в цій ситуації?

Ɇɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɦɨ ɣ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɦɨ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɫɭɱɚɫɧɟɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɟ
ɬɚ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜ ɹɤɨɦɭ ɲɚɧɭɜɚɬɢ
ɦɟɬɶɫɹ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜɚ ɣ ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɱɥɟɧɿɜ ɟɬɧɿɱ
ɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɚɛɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɝɪɭɩ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ɤɪɚʀɧɢ
ȼɢɲɟɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɱɟɬɜɿɪɤɢ ɬɚ ȯɋ ɨɱɿɤɭɸɬɶ ɳɨ ɧɨɜɟ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɟ ɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɨɡɚ
ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɬɜɟɪɞɨ ɫɬɨɹɬɢɦɟ
ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɟɮɨɪɦ ɬɚ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢɦɟ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ
ɰɿɧɧɨɫɬɿ
Ɇɢ ɨɱɿɤɭɽɦɨ ɳɨ ɧɨɜɢɣ ɍɪɹɞ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɨɜɨʀ
ɭɪɹɞɨɜɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɿɞɝɨɬɭɽ
ɚɥɟ ɣ ɡɞɿɣɫɧɢɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɿ ɤɪɨɤɢ
ɹɤɿ ɛ ɡɦɿɰɧɢɥɢ ɤɪɚʀɧɭ ɦɨɞɟɪɧɿɡɭɜɚɥɢ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɬɚ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠ
ɥɢɜɿɲɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɦɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɣ ɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɩɨɲɭɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɧ
ɫɭɫɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɛɨɥɸɱɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶ
Ɇɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɲɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɬɚ ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ
ɝɨɬɨɜɿ ɪɨɛɢɬɢ ɫɜɿɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ʀʀ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɮɨɪɦ ɐɹ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɦɚɬɢɦɟ ɱɿɬɤɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɣ
ɛɭɞɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɽɸ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶ
ɤɢɦɢɫɩɪɚɜɚɦɢɿɡɧɢɠɟɧɧɹɦɪɿɜɧɹɤɨɪɭɩɰɿʀ
ɋɩɿɥɶɧɢɦɢɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɢɦɢɡɭɫɢɥɥɹɦɢɬɚɭɫɩɿɜ
ɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ ɡ ɧɚɲɢɦɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɦɢ
ɝɨɬɨɜɿɧɚɞɚɜɚɬɢɞɨɩɨɦɨɝɭɬɚɞɿɥɢɬɢɫɹɫɜɨʀɦɞɨɫɜɿɞɨɦ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɿɪɟɮɨɪɦ
– Якими є шляхи і засоби розв’язання конфлікту між Росією та Україною?

ɉɨɥɿɬɢɱɧɟ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɪɢɡɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɚɡɭɜɚ
ɬɢɫɹ ɧɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɣ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ʀʀ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɨ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɋɚɧɤɰɿʀ ± ɧɟ ɿɞɟɚɥɶɧɢɣ
ɩɪɨɬɟɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɜɩɥɢɜɭɧɚɞɿʀɊɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɞɥɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɜ ɩɨɞɨɥɚɧɧɿ ɤɪɢɡɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ȼɿɞ Ɋɨɫɿʀ ɦɢ ɨɱɿɤɭɽɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɿɡ ɫɩɪɢɹɧɧɹ
ɡɧɢɠɟɧɧɸɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿɬɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸɫɬɿɣɤɨɝɨɦɢɪɭ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɦɢ ɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɿ ɫɟɪɣɨɡɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɤɪɢɡɢ Ɍɨɦɭ ɦɢ ɡɚɤɥɢɤɚɽɦɨ ɜɫɿ ɫɬɨɪɨɧɢ
ɩɨɜɚɠɚɬɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟɩɪɚɜɨɡɚɯɢɳɚɬɢɰɢɜɿɥɶɧɟɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɢɣɞɨɫɬɭɩɝɭɦɚɧɿ
ɬɚɪɧɢɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ
Ɇɢ ɝɨɬɨɜɿ ɣ ɧɚɞɚɥɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɠɢɬɟɥɿɜ ɹɤɢɯ
ɬɨɪɤɧɭɥɚɫɹ ɤɪɢɡɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜތɹɡɚɧɿ ɡ ɰɢɦ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ

ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɍɪɹɞɭ
1
Ідеться про документи, ухвалені на саміті НАТО, який відбувся
4-5 вересня 2014р. в Уельсі (Велика Британія). – Ред.
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РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ
КОНФЛІКТ:
ПОЗИЦІЇ ЕКСПЕРТІВ
егулярні експертні опитування Центру Разумкова з питань зовнішньої політики дають можливість
Р
визначити позиції, думки та оцінки фахівців. Зокрема, з 2006р. було проведено ряд експертних
опитувань на тему українсько-російських відносин. Нинішнє опитування відбиває ставлення українських експертів до російсько-українського конфлікту.

Російська військова агресія зумовлює актуальність теми відносин між країнами з урахуванням
нинішніх реалій, а також спонукає до переосмисення попередніх підходів щодо політики України на
російському напрямі, спроб сформувати нове бачення перспектив відносин між країнами, визначити
практичні кроки і заходи протидії експансії РФ. Саме це і стало темою останнього за часом (жовтень
2014р.) експертного опитування1.
Сьогодні немає підстав говорити про нормалізацію відносин з РФ ближчим часом, навпаки –
Москва продовжує неоголошену війну проти України, забезпечує військову, матеріальну, інформаційну підтримку сепаратистському заколоту на Донбасі. Ситуація на Сході України загрожує не
тільки перетворенням на “заморожений конфлікт”, а й подальшою військовою експансією з метою
руйнування української державності.
Позиції, думки та оцінки експертного середовища є важливими для розуміння причин і природи
російсько-українського конфлікту, прогнозування подальшого розвитку подій, пошуку відповідей
на загрози з боку РФ. При цьому слід враховувати, що анексія Криму і військова агресія на Сході
України не є локальним двостороннім конфліктом. Агресія Росії має регіональний і глобальний
виміри. Зокрема ці події змінили характер і атмосферу відносин на осі Захід – Росія. Очевидним є й
те, що перспективи двосторонніх контактів Україна-РФ значною мірою залежатимуть від динаміки
відносин ключових гравців – ЄС, США, НАТО з Росією.
Під час опитування експерти оцінювали стан двосторонніх відносин, причини та наслідки
конфлікту, його вплив на світову спільноту, прогнозували подальший розвиток подій, формулювали
можливі шляхи до компромісу, характеризували ефективність дій країн і міжнародних інституцій
у врегулюванні цього конфлікту, відзначали окремі концептуальні підходи до формування відносин з РФ. Безумовний інтерес у цьому дослідженні становлять власно сформульовані експертами
відповіді на окремі питання стосовно зазначених проблем.
Результати проведеного опитування дають підстави для наступних спостережень і висновків.
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ
ȻɿɥɶɲɿɫɬɶɟɤɫɩɟɪɬɿɜɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɜɬɨɦɭɳɨɫɶɨɝɨɞɧɿɦɿɠɊɨɫɿɽɸɿɍɤɪɚʀɧɨɸɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɟɨɝɨɥɨɲɟɧɚɜɿɣɧɚɉɪɢɛɥɢɡɧɨɤɨɠɟɧɩ¶ɹɬɢɣɨɰɿɧɸɽɰɿɩɨɞɿʀ
ɹɤ ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ ɡɛɪɨɣɧɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɿ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɭ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɹɤɱɟɪɝɨɜɟɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɨɛɢɪɚɸɱɢ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ³ɿɧɲɟ ɳɨ
ɫɚɦɟ´ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɡɨɤɪɟɦɚɳɨɰɟɨɝɨ
ɥɨɲɟɧɚ ɜɿɣɧɚ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɚ ɚɝɪɟɫɿɹ ɊɎ ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɫɩɪɨɛɚɫɢɥɨɸɩɪɢɦɭɫɢɬɢɍɤɪɚʀɧɭɣɬɢɭɮɚɪɜɚɬɟɪɿɊɎ
ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɪɨɡɥɭɱɟɧɧɹ ɣ ɩɨɱɚɬɨɤ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɫɭɩɟɪ
ɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɬɢɛɨɪɫɬɜɨ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɯɿɞ
ɧɢɯ ɫɥɨɜ¶ɹɧ ɳɨ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɨɫɹ ɞɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɮɚɡɢ

ɇɚɪɟɲɬɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɰɟ ɜɿɣɧɚ ɜ ɹɤɿɣ ɍɤɪɚʀɧɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ
ɊɎ ɰɿɥɟɣ2 Ɍɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɰɟ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɞɨɦɿɧɭɸ
ɱɨʀ ɜ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɞɭɦɤɢ ± ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɿ
ɍɤɪɚʀɧɨɸɿɞɟɜɿɣɧɚɋɚɦɟɬɚɤɟɭɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɜɿɞɧɨ
ɫɢɧɦɿɠɤɪɚʀɧɚɦɢɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɧɚɜɟ
ɞɟɧɿɧɢɠɱɟɩɨɡɢɰɿʀɬɚɨɰɿɧɤɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɟɤɫɩɟɪɬɿɜ
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɧɚɦɚɝɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɜɢɣɬɢɡɩɿɞɜɩɥɢɜɭɊɎ
ɿ ɫɩɪɨɛɢ Ɋɨɫɿʀ ɭɬɪɢɦɚɬɢ ʀʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ
ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɥɿɞ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɬɪɢɜɚɥɿ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿ
ɫɩɪɨɛɢɄɪɟɦɥɹɡɚɛɥɨɤɭɜɚɬɢɭɤɥɚɞɚɧɧɹɍɝɨɞɢɩɪɨɚɫɨɰɿ
ɚɰɿɸɍɤɪɚʀɧɚȯɋɬɢɫɤɧɚɍɤɪɚʀɧɭɳɨɜɪɟɲɬɿɩɪɢɡɜɟɥɨ
ɞɨɜɿɞɦɨɜɢȼəɧɭɤɨɜɢɱɚɩɿɞɩɢɫɚɬɢɍɝɨɞɭɬɚɡɚɩɨɱɚɬɤɭ
ɜɚɥɨɩɪɨɰɟɫɩɨɜɚɥɟɧɧɹɣɨɝɨɪɟɠɢɦɭɜɥɸɬɨɦɭɪ

1

Експертне опитування проведене Центром Разумкова 20-31 жовтня 2014р. Опитано 75 експертів, серед яких представники центральних і регіональних
органів влади, державних і неурядових дослідницьких структур, вищих учбових закладів, незалежні експерти, представники ЗМІ.
2 Відповіді експертів на питання “Інше, що саме” наводяться в узагальненому і скороченому вигляді.
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ȱɧɲɚ ɜɚɠɥɢɜɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ± ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɋɨɫɿɽɸ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡ ɧɟɡɚɥɟɠ
ɧɨɸɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸɩɨɥɿɬɢɤɨɸɉɪɢɦɿɬɧɨɳɨɬɪɟɬɽɦɿɫɰɟ
ɜ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɪɢɱɢɧ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦ
ɚɦɛɿɰɿɹɦɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚȼɉɭɬɿɧɚ
ɉɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɣ ɬɟ ɳɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɨɦɨɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ
Ɂɝɚɞɚɽɦɨɳɨɫɚɦɟɰɿɧɿɛɢɬɨ³ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ´ɫɬɚɥɢɦɨɬɢ
ɜɨɦ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ Ɋɚɞɨɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ ɊɎ
ɩɪɚɜɚɜɜɟɞɟɧɧɹɜɿɣɫɶɤɜɍɤɪɚʀɧɭɿɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɢɩɪɚɜ
ɞɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɡɚɤɨɥɨɬɭ ɧɚ ɋɯɨɞɿ
ɤɪɚʀɧɢ  Ɍɚɤɨɠ ɞɭɠɟ ɫɤɟɩɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɿ
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɳɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɜɢɧɢɤ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɯɿɞ ɞɨ
ɜɥɚɞɢɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯɫɢɥ
Ɏɨɪɦɭɥɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɪɢɱɢɧ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɳɨ ɫɩɨɜɿɞɭ
ɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɊɎ ɿ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ³ɯɨɥɨɞɧɨʀ ɜɿɣɧɢ´ ɫɬɪɚɯ ȼɉɭɬɿɧɚ ɩɟɪɟɞ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɪɹɞ ɬɪɚɝɿɱɧɢɯ ɩɨɦɢ
ɥɨɤ ɭɫɿɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɤɬɨɪɿɜ ɫɢɧɞɪɨɦ ³ɩɨɪɚɧɟɧɨʀ ɿɦɩɟ
ɪɿʀ´ɬɨɳɨ
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ  ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ Ɋɨɫɿʀ ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ Ɂ ɰɢɦ ɜɚɠɤɨ ɧɟ
ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ³ɜɨɞɨɞɿɥ´ ɳɨ
ɩɨɝɥɢɛɥɸɽɬɶɫɹ ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɚɦɢ ɨɛɨɯ ɤɪɚʀɧ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɨʀ Ɋɨɫɿɽɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɩɪɨɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɧɚɱɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɟɪɟɞ
ɿɧɲɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ± ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤɨ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɧɚɣɦɟɧɲɚ
ɱɚɫɬɤɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɨɛɪɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ± ³ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɭɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣɫɮɟɪɿ´ɍɫɬɚɧɿɜɿɣɧɢɰɟɣ
ɧɚɩɪɹɦɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɽɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦɚɩɪɿɨɪɿ
Ɏɨɪɦɭɥɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɰɟ
ɩɢɬɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɬɢɧɚɡɢɜɚɸɬɶɥɸɞɫɶɤɿɠɟɪɬɜɢɿɬɪɚɝɟ
ɞɿʀ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɟɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɚɤɬɭɚɥɶ
ɧɢɯɫɩɿɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɪɭɣɧɚɰɿɸɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɿɡɚɝɚɥɨɦɭɫɶɨɝɨɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɡɜ¶ɹɡɤɿɜɭ
ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ³ɯɨɥɨɞɧɭ ɜɿɣɧɭ´ ɩɿɫɥɹ ³ɝɚɪɹɱɨʀ ɮɚɡɢ´
ȼɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɝɪɟɫɿʀ Ʉɪɟɦɥɹ ɩɪɨɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡɿɩɫɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɤɢ
ɧɚɩɟɪɟɞ ɿ ɡɚɥɢɲɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɩɟɪɟɛɭ
ɜɚɧɧɹɩɪɢɜɥɚɞɿɬɚɧɞɟɦɭȼɉɭɬɿɧȾɆɟɞɜɟɞɽɜ
Ⱥɥɟɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɨɤɪɟɦɿɟɤɫɩɟɪɬɢɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢɳɨ
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɢɧɧɟɽɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɹɜɢɳɟɦɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɿɞɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɊɎ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ
ɍɤɪɚʀɧɿɚɧɟɥɢɲɟɬɚɤɿɳɨɽɜɢɝɿɞɧɢɦɢɜɢɧɹɬɤɨɜɨɊɨɫɿʀ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɰɿɥɤɨɦ ɨɤɭɩɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɦ
ɪɭɯɭɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɊɨɫɿʀȱɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɟɳɨɭɫɬɪɚɬɟɝɿɱ
ɧɨɦɭɩɥɚɧɿɰɟɣɤɨɧɮɥɿɤɬɽɜɢɝɿɞɧɢɦɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢ
ɍɤɨɧɮɥɿɤɬɿɡɍɤɪɚʀɧɨɸɊɨɫɿɹɩɟɪɟɫɥɿɞɭɽɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɰɿɥɿɍɰɶɨɦɭɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɛɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɐɹɞɭɦɤɚɰɿɥ
ɤɨɦɤɨɪɟɥɸɽɡɧɚɜɟɞɟɧɢɦɜɢɳɟʀɯɛɚɱɟɧɧɹɦɝɨɥɨɜɧɢɯ
ɩɪɢɱɢɧ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɫɚɦɟ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ
ɚɦɛɿɰɿɹɦɢ Ɇɨɫɤɜɢ Ɂɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞ
ɡɧɚɱɚɸɬɶɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿɿɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɰɿɥɿɜɨɞ
ɧɨɱɚɫɠɨɞɟɧɡɟɤɫɩɟɪɬɿɜɧɟɧɚɡɜɚɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɰɿɥɿɊɎ
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ
ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɿɧɲɿ ɤɪɚʀɧɢ Ʌɢɲɟ ɤɨɠɟɧ ɲɨɫɬɢɣ
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ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɇɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ ɧɚ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɧɚɫɚɦ
ɩɟɪɟɞ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɤɪɚʀɧɢ Ȼɚɥɬɿʀ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ±
ɅɚɬɜɿɸɿɅɢɬɜɭ ɚɬɚɤɨɠɆɨɥɞɨɜɭȾɚɥɿɣɞɭɬɶɄɚɡɚɯ
ɫɬɚɧ ɿ Ƚɪɭɡɿɹ ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɬɚɤɨɠ ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ
ȻɿɥɨɪɭɫɶɉɨɥɶɳɚȾɟɹɤɿɨɩɢɬɚɧɿɧɚɡɢɜɚɸɬɶɭɫɿɫɭɫɿɞɧɿ
ɤɪɚʀɧɢ
ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɽ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɬɚɤɬɢɤɢ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀɞɿɣɍɤɪɚʀɧɢɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɉɪɢɛɥɢɡɧɨ
ɨɞɧɚɤɨɜɿɱɚɫɬɢɧɢɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɧɚɹɜɧɿɫɬɶɿ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɞɿɣ ɳɨɞɨ
Ɋɨɫɿʀ ɉɨɦɿɬɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɞɿɣɳɨɞɨɊɨɫɿʀ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɩɟɪɟɤɨ
ɧɚɧɿɜɬɨɦɭɳɨɪɨɫɿɣɫɶɤɟɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɚɽɿɬɚɤɬɢɤɭɿ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸɞɿɣɳɨɞɨɍɤɪɚʀɧɢ
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɟɩɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶ
ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɸ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɤɨɧɮ
ɪɨɧɬɚɰɿʀ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɛɪɨʀ Ⱥɥɟ ɱɜɟɪɬɶ ɪɟɫɩɨɧ
ɞɟɧɬɿɜɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶɧɚɩɨɞɚɥɶɲɿɣɟɫɤɚɥɚɰɿʀɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɣɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɭɜɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɭ³ɝɚɪɹɱɭɮɚɡɭ´
ɇɚɞɚɸɱɢɜɥɚɫɧɢɣɜɚɪɿɚɧɬɜɿɞɩɨɜɿɞɿɟɤɫɩɟɪɬɢɩɪɨ
ɝɧɨɡɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɸ ɤɨɧ
ɮɥɿɤɬɭ ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɿɞɪɢɜɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ
ɊɎ ɡɦɟɬɨɸɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɫɢɥɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɟɫɤɚɥɚɰɿʀ
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ɋɟɪɟɞ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɥɢ ɭ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿɫɩɨɪɿɜɦɿɠɞɟɪɠɚɜɚɦɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɨɝɨ³ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ´ɤɨɧɮɥɿɤɬɭɜȯɜɪɨɩɿɁɬɚɤɢɦɢ
ɞɭɦɤɚɦɢɜɚɠɤɨɧɟɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹȺɧɟɤɫɿɹɄɪɢɦɭɬɚɜɿɣ
ɫɶɤɨɜɚɟɤɫɩɚɧɫɿɹɊɎɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɡɦɿ
ɧɢɥɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɿ ɬɚ ɭ
ɫɜɿɬɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨ ɫɭɬɿ ɫɬɚɥɚ ɩɥɚɰɞɚɪɦɨɦ ɩɪɨɬɢɫɬɨ
ɹɧɧɹɁɚɯɿɞɊɨɫɿɹɹɤɟɞɟɞɚɥɿɩɨɝɥɢɛɥɸɽɬɶɫɹȽɥɨɛɚɥɶɧɚ
ɈɈɇ ɿɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɈȻɋȯ ɫɢɫɬɟɦɢɛɟɡɩɟɤɢɜɢɹɜɢ
ɥɢɫɹ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɭ
ɜɚɬɢ ɧɚ ɚɝɪɟɫɿɸ ɊɎ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɟɡɩɟɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ± Ɋɚɞɚ Ȼɟɡɩɟɤɢ ɈɈɇ ±
ɡɚɛɥɨɤɨɜɚɧɚ Ɋɨɫɿɽɸ ɈȻɋȯ ɧɟ ɦɚɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɯɚ
ɧɿɡɦɿɜ ɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮ
ɥɿɤɬɭȾɨɫɜɿɞɝɪɭɡɢɧɫɶɤɨʀɜɿɣɧɢɧɟɫɬɚɜɭɩɪɢɝɨɞɿ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɜɤɪɚɣ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɿ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɸ ± ɿɫɧɭɽ ɣɦɨɜɿɪ
ɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɨɝɨ³ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ´ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ±
ɞɠɟɪɟɥɚɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɬɚɡɚɝɪɨɡɢɞɥɹȯɜɪɨɩɢɩɥɚɰ
ɞɚɪɦɭɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɟɤɫɩɚɧɫɿʀɊɎ
ɍ ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɪɢɦɚɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɚɧɤɰɿɣ Ɂɚɯɨɞɭ ɳɨɞɨ Ɋɨɫɿʀ
Ɇɨɠɧɚɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢɳɨɧɚɩɨɡɢɰɿʀɮɚɯɿɜɰɿɜɜɩɥɢɧɭɥɢ
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɉɨɩɟɪɲɟ ɡɚ ɩɨɦɿɬɧɨɝɨ ɫɬɪɢɦɭ
ɸɱɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɫɚɧɤɰɿʀ Ɂɚɯɨɞɭ ɽ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɬɚ ɧɟɞɨ
ɫɬɚɬɧɿɦɢɜɨɧɢɧɟɡɦɿɧɢɥɢɩɨɡɢɰɿɸɊɨɫɿʀɬɨɦɭʀɯɫɥɿɞ
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɧɚ ɱɨɦɭ ɜɥɚɫɧɟ ɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
ɫɬɨɪɨɧɚɉɨɞɪɭɝɟɫɚɧɤɰɿʀɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɦɚɸɬɶ³ɜɿɞ
ɤɥɚɞɟɧɢɣɟɮɟɤɬ´ʀɯɜɩɥɢɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢɹɜɥɹɬɶɫɹɧɟ
ɜɿɞɪɚɡɭ ɉɨɬɪɟɬɽ Ɋɨɫɿɹ ɦɚɽ ɜɚɝɨɦɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɪɨ
ɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɡɚɯɿɞɧɢɦ ɫɚɧɤɰɿɹɦ ɜɟɥɢɤɿ ɡɨɥɨɬɨɜɚɥɸɬɧɿ
ɡɚɩɚɫɢɩɪɢɪɨɞɧɿɪɟɫɭɪɫɢ±ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ 
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Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ±ɋɒȺɄɚɧɚɞɭ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɭ ȼɟɥɢɤɭ Ȼɪɢɬɚɧɿɸ ȯɋ Ɍɚɤɿ ɨɰɿɧɤɢ ɽ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɢɡɨɝɥɹɞɭɧɚɩɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɭɚɤɬɢɜ
ɧɿɫɬɶɰɢɯɤɪɚʀɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪʀɯɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɫɬɪɚɠ
ɞɚɥɿɣ ɜɿɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɤɪɢɬɢɱɧɨ
ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɪɨɥɶ ɋɇȾ ɭ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɋɇȾ ɭ ɰɿɣ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɢɹɜɢɥɚ ɫɜɨɸ ɩɨɜɧɭ ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸɤɨɧɮɥɿɤɬɭɦɿɠʀʀɞɜɨɦɚɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ
Ɂɚɯɿɞɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɤɟɪɭɽɬɶɫɹɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ Ɍɚɤɭ ɞɭɦɤɭ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɢ
ɬɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɉɨɦɿɬɧɨ ɦɟɧɲɟ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɿɞɡɧɚ
ɱɚɸɬɶ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɿ
ɧɨɪɦɢ Ⱥ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɦɨɬɢ
ɜɨɦ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ɂɚɯɨɞɭ ɳɨɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɛɚɱɚɬɶ ɧɚɣɦɟɧɲɟ
ɱɢɫɥɨɟɤɫɩɟɪɬɿɜɈɱɟɜɢɞɧɨɳɨɜɩɨɥɿɬɢɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ
ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀ ɁɚɯɿɞɊɎ ɨɛɢɞɜɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɧɟɫɭɬɶ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɿɜɬɪɚɬɢɳɨɛɟɡɭɦɨɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɩɨɡɢɰɿʀɡɚɯɿɞ
ɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚ
ɬɢɦɟʀɯɩɨɥɿɬɢɤɭɳɨɞɨɊɎ
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ ± ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɤɪɨɤɨɦ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹɣɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹɁɛɪɨɣɧɢɯɋɢɥɍɤɪɚʀɧɢɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɫɢɥɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɨɪɞɨɧɿɜ Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪ
ɬɿɜ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɽ ɬɚɤɨɠ ɚ ɭɫɩɿɲɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɞɨ
ȯɋ ɛ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡ
ɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɥɟɧ
ɫɬɜɚ ɜ ɇȺɌɈ ɝ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡ
ɦɿɜɛɟɡɩɟɤɢɇɚɣɛɿɥɶɲɫɤɟɩɬɢɱɧɨɟɤɫɩɟɪɬɢɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ
ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɧɟɣɬɪɚɥɿɬɟɬɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɝɚɪɚɧɬɿɣ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɮɚɯɿɜɰɿ ɩɚɦ¶ɹɬɚɸɬɶ ɳɨ ɩɪɨɝɨ
ɥɨɲɟɧɢɣ ɭ ɪ ɬɡɜ ɩɨɡɚɛɥɨɤɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɠɨɞɧɢɦɱɢɧɨɦɧɟɡɚɯɢɫɬɢɜʀʀɜɿɞɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɚɝɪɟɫɿʀ
Ɏɨɪɦɭɥɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɰɟ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɿɡ ɋɒȺ
ɭɤɥɚɞɟɧɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ ɊɎ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ
ȯɋ ɋɒȺ ɈɈɇ ɬɚ ɈȻɋȯ ɡɦɿɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿ ɡɨɜ
ɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɛɨɪɨɧɢɡɚɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɸɦɨɞɟɥɥɸɬɨɳɨ

ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɩɨɥɿɬɢɤɨ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡ Ɋɨɫɿɽɸ ɨɩɢɬɚɧɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ³ɠɟɧɟɜɫɶɤɢɣ´±ɍɤɪɚʀɧɚȯɋɋɒȺɊɎɁɧɚɱɧɚ
ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɤɨɦɛɿɧɨ
ɜɚɧɢɣ ɡɦɿɲɚɧɢɣ  ɮɨɪɦɚɬ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɢɬɭɚɰɿʀȾɭɠɟ
ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ   ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ
ɤɨɧɬɚɤɬɢ ± ɍɤɪɚʀɧɚɊɎ ɿ ɠɨɞɟɧ ɟɤɫɩɟɪɬ ɧɟ ɜɿɞɡɧɚɱɢɜ
ɬɪɢɫɬɨɪɨɧɧɸ ɦɨɞɟɥɶ ± ɍɤɪɚʀɧɚɈȻɋȯɊɎ ɨɱɟɜɢɞɧɨ
ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ³Ɇɿɧɫɶɤɢɯ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ´
ɭɯɜɚɥɟɧɢɯɫɚɦɟɜɰɶɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿ 
ɋɟɪɟɞ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɡ
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɩɥɸɫ ɋɒȺ ɍɤɪɚʀɧɚ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚɋɒȺɊɎɍɤɪɚʀɧɚȯɋɋɒȺɈȻɋȯɈɈɇɊɎ
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ɇɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ  ɪɨɤɢ  ɜ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɊɎ
ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɧɟ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪ
ɬɿɜ ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɰɟ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɣ ɭ ɛɿɥɶɲ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɣ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ  ɪɨɤɿɜ  ɯɨɱɚ ɤɨɠɟɧ ɩ¶ɹɬɢɣ ɧɚɝɨɥɨ
ɲɭɽ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɦɿɧ ɧɚ ɤɪɚɳɟ ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɤɚ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨɬɚɤɿɡɦɿɧɢɦɨɠɥɢɜɿɱɟɪɟɡ
 ɪɨɤɿɜ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ
ɩɨɥɿɬɢɰɿɊɎɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹɡɦɨɠɥɢɜɢɦɢɡɦɿɧɚɦɢɭɜɧɭɬ
ɪɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ʀʀ ɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɨɦɭɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿɜɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
ɇɚɞɭɦɤɭɟɤɫɩɟɪɬɿɜɽɪɹɞ³ɱɟɪɜɨɧɢɯɥɿɧɿɣ´ɹɤɿ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɬɢɧɚɬɢ ɞɥɹ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡ ɊɎ ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɧɟɦɨɠ
ɥɢɜɢɦɢɜɿɞɦɨɜɚɜɿɞɍɝɨɞɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɡȯɋɜɢɡɧɚ
ɧɧɹɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɄɪɢɦɭɞɨɊɎɜɢɡɧɚɧɧɹɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɬɡɜɅɇɊɿȾɇɊɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɞɨȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɭ ɫɩɿɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɊɎ
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɫɬɭɩɞɨɈȾɄȻɬɨɳɨȾɟɳɨ
ɦɟɧɲɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɸɽɜɿɞɦɨɜɚɜɿɞɧɚɞɚɧɧɹɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɿɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɞɪɭɝɨʀɞɟɪɠɚɜɧɨʀɦɨɜɢ
ȼɨɞɧɨɱɚɫɟɤɫɩɟɪɬɢɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨɆɨɫɤɜɚɦɨɠɟ
ɜɞɚɬɢɫɹɞɨɨɤɪɟɦɢɯɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɯɤɪɨɤɿɜɞɥɹɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡ Ʉɢɽɜɨɦ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ
ɱɚɫɬɤɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ Ɋɨɫɿɹ ɦɨɝɥɚ ɛ ɩɿɬɢ
ɧɚɜɢɜɿɞɜɿɣɫɶɤɡɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢɩɟɪɟɝɥɹɞɝɚɡɨɜɨɝɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡɍɤɪɚʀɧɨɸɧɚɜɡɚɽɦɨɜɢɝɿɞɧɢɯɭɦɨɜɚɯɫɤɚɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨɬɟ
ɡ ɿɧɲɢɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɹɤ ɬɨ ± Ʉɪɢɦ ɬɡɜ ɅɇɊ ɿ
ȾɇɊ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɇȺɌɈ ɬɚ
ɿɧ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫ ɡ ɛɨɤɭ ɊɎ ɽ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ
Ɉɬɠɟ ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɳɨ ɪɹɞ ɝɨɥɨɜɧɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟ ɦɚɽ
ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ
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ɇɚ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ
ɦɨɞɟɥɥɸɜɿɞɧɨɫɢɧɡɊɎɽ³ɨɛɦɟɠɟɧɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ´
ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɠɨɪɫɬɤɟ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɚɤɟɬɚɩɢɬɚɧɶɞɟɤɨɦɩɪɨɦɿɫɽɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦɌɚɤɭɞɭɦɤɭɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɛɿɥɶ
ɲɿɫɬɶɟɤɫɩɟɪɬɿɜɈɞɧɚɤɱɜɟɪɬɶ±ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɡɚɛɿɥɶɲ
ɠɨɪɫɬɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɤɨɧ
ɬɚɤɬɿɜ ɡ ɊɎ ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ Ɋɨɫɿʀ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ
³ɯɨɥɨɞɧɨʀɜɿɣɧɢ´ɉɪɢɰɶɨɦɭɧɿɯɬɨɡɨɩɢɬɚɧɢɯɧɟɩɨɞɿɥɹɽ
ɿɞɟɸɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜ
ɧɨɝɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚȾɭɠɟɧɟɡɧɚɱɧɚɱɚɫɬɤɚ
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ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭɤɭɪɫɭɧɚɩɨɟɬɚɩɧɟɜɪɟɝɭɥɸ
ɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɪɟɚɥɶ
ɧɨɝɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ
ɉɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɿ ɜɥɚɫɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɨɽɧɧɨɫɢɥɨɜɟ ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɟɫɤɚɥɚɰɿʀ ɡɛɪɨɣɧɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɡɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜ
ɥɿɧɧɹɭɤɪɢɡɨɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɜɨɽɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɬɚɩɿɞ
ɬɪɢɦɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɨɛɨɪɨɧɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
Ɍɚɤɨɠ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɬɪɟɬɿɯ ɫɬɨɪɿɧ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ
ɳɨɞɨɊɎɞɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɧɟɸɩɿɞɬɪɢɦɤɢɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɿɜ
ɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɜɿɣɧɢɩɪɨɬɢɍɤɪɚʀɧɢ
ɋɟɪɟɞɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɤɪɨɤɿɜɡɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɡ ɊɎ ɨɞɧɚɤɨɜɟ ɱɢɫɥɨ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ Ɂɛɪɨɣɧɢɯ ɋɢɥ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɜɿɞ Ɋɨɫɿʀ Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɬɚɤɨɠ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢ
ɜɢɦɢ ɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɊɎ ɬɪɟɬɿɯ ɤɪɚʀɧɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɢɜɟɪ
ɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɞɥɹ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ
ɪɢɧɤɿɜɡɛɭɬɭɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɤɭɪɫɭɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɨɇȺɌɈ
ɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸ ɜɫɬɭɩɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢɿ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ
ɋɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɳɨ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɬɚɤɨɠ ɜɚɪɬɨ
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ ɍɤɪɚʀɧɚɊɎ ɬɚ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɐɟ
ɜɢɝɥɹɞɚɽɥɨɝɿɱɧɢɦ±ɡɨɝɥɹɞɭɧɚɬɟɳɨɡɨɤɪɟɦɚɛɚɡɨ
ɜɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɞɪɭɠɛɭ ɫɩɿɜ
ɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɞɟɮɚɤɬɨ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɣ
ɚɧɟɤɫɿɽɸ Ʉɪɢɦɭ ɬɚ ɚɝɪɟɫɿɽɸ ɊɎ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɪɟɚɥɿɣ ɜɚɠɤɨ ɭɹɜɢɬɢ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɊɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀɜɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿ
Ɏɨɪɦɭɥɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɧɚɝɨɥɨɲɭ
ɸɬɶ ɧɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɿɡ ɋɒȺ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ ɫɬɜɨ
ɪɟɧɧɿ ɡɚɝɨɧɿɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ
ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɚɝɪɟɫɿɸ ɊɎ ɜ ɫɚɦɿɣ Ɋɨɫɿʀ
ɬɚɭɫɜɿɬɿ
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿɣ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ
ɊɎ ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɚɝɪɟɫɿʀ ɳɨ ɡɚɜɞɚɥɚ ɤɨɥɨ
ɫɚɥɶɧɢɯ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɜɬɪɚɬ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ
ɧɨɜɭɮɿɥɨɫɨɮɿɸɧɨɜɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯɜɿɞɧɨ
ɫɢɧɡɦɟɬɨɸɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɜɩɥɢɜɭɋɟɪɟɞ
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɧɚɫɚɦ
ɩɟɪɟɞ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪ
ɝɟɬɢɱɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɝ
ɦɚɬɢɡɦɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɜɿɞɦɨɜɭ
ɜɿɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɬɚ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿɫɬɶ ɤɭɪɫɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚ
ɰɿʀɌɚɤɨɠɨɩɢɬɚɧɿɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹɡɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɩɟɪɟ
ɝɥɹɞɭɡɚɫɚɞɞɟɪɠɚɜɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɡɊɨɫɿɽɸ
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢɞɭɦɤɢɟɤɫɩɟɪɬɿɜɫɥɿɞɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ±
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ Ʉɢɽɜɚ ɣ Ɇɨɫɤɜɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɧɨɜɨʀɨɰɿɧɤɢɬɚɩɟɪɟɝɥɹɞɭɩɪɢɪɨɞɢɿɞɟɨɥɨɝɿʀɿɡɚɝɚɥɨɦ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɊɎ ɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ
ɫɮɟɪɚɯ ± ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɧɢɧɿɲɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɊɎ
ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ
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ВИСНОВКИ
ɉɟɪɲɟ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ
ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɝɨɥɨɲɟɧɚ ɜɿɣɧɚ
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɽ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɣɬɢ ɡɩɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɊɎ ɿ ɫɩɪɨɛɢ Ɋɨɫɿʀ
ɭɬɪɢɦɚɬɢ ʀʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɋɨɫɿɽɸ
ɍɤɪɚʀɧɢɹɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɫɭɜɟɪɟɧɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢɚɬɚɤɨɠ
ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɚɦɛɿɰɿʀ ȼɉɭɬɿɧɚ ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɽ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɧɚɪɨɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢ
ɿɊɨɫɿʀɨɞɢɧɞɨɨɞɧɨɝɨ
Ɋɨɫɿɹ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɰɿɥɿ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɟɤɫɩɚɧɫɿɹ ɦɨɠɟ ɩɨɲɢɪɢɬɢɫɶ ɿ ɧɚ ɿɧɲɿ
ɤɪɚʀɧɢ ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɫɤɟɩɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɉɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ
ɩɟɪɿɨɞɨɦɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀɛɟɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɛɪɨʀ
Ⱦɪɭɝɟ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɤɥɢɤɚɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɽ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɥɢ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɩɨɪɿɜ ɦɿɠ
ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ³ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ´
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɜ ȯɜɪɨɩɿ Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɋɒȺ Ʉɚɧɚɞɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɭ ȼɟɥɢɤɭ Ȼɪɢɬɚɧɿɸ
ȯɋ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɟɳɨ ɫɬɪɢɦɚɧɨ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɚɧɤɰɿɣ Ɂɚɯɨɞɭ ɹɤɢɣ ɤɟɪɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɛɟɡ
ɩɟɤɢɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ ± ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɤɪɨɤɨɦ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɣ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ Ɂɛɪɨɣɧɢɯ ɋɢɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɫɢɥɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭɤɨɪɞɨɧɿɜ
Ɍɪɟɬɽ ɇɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ  ɪɨɤɢ  ɜ ɩɨɥɿɬɢɰɿ
ɊɎ ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɧɟ ɛɭɞɟ ɇɚ ɞɭɦɤɭ
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɽ ɪɹɞ ɩɢɬɚɧɶ ɡ ɹɤɢɯ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫ ɡ ɊɎ ɽ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ Ʉɪɢɦ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ʀʀ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ
ɬɨɳɨ
ɑɟɬɜɟɪɬɟ ɇɚ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɊɎ ɽ ³ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ´ ɠɨɪɫɬɤɟ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɤɟɬɚ ɩɢɬɚɧɶ ɞɟ ɤɨɦɩɪɨ
ɦɿɫ ɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɋɟɪɟɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɡ
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ± ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ
Ɂɛɪɨɣɧɢɯ ɋɢɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɊɎ Ɍɚɤɨɠ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɽ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɡɊɎɬɪɟɬɿɯɤɪɚʀɧɩɚɪɬɧɟɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿɣ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɊɎ ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɚɝɪɟɫɿʀ ɳɨ ɡɚɜɞɚɥɚ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɯɥɸɞɫɶɤɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɜɬɪɚɬ ɇɚ ʀɯ ɞɭɦɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɨɜɭ
ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɬɢ
ɫɬɨɹɧɧɹɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɜɩɥɢɜɭ
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ
Які цілі переслідує Росія
в російсько-українському конфлікті?
% опитаних експертів

Як Ви оцінюєте нинішні відносини України і Росії?
% опитаних експертів
68,0%

Неоголошена війна
Локальний збройний конфлікт
Чергове загострення суперечностей
Інше

18,7%

Геополітичні
Ідеологічні (“русский мир”)

12,0%

Внутрішньополітичні

10,7%

2,7%
9,3%

Економічні 0,0%
Важко відповісти

Важко відповісти 1,3%

Ні

Намагання України вийти з-під впливу РФ
і спроби Росії утримати Україну у сфері
свого впливу, блокування євроінтеграційного
курсу України

85,3

Неприйняття Росією України як самостійної,
суверенної держави з незалежною зовнішньою
політикою

74,7

Особисті амбіції Президента В.Путіна

57,3

Геополітичне суперництво Росії і США

44,0

Загроза для Росії можливого вступу України до
НАТО

32,0

Усунення проросійського режиму В.Януковича
за підтримки Заходу

10,7

Неготовність обох країн до утвердження дійсно
добросусідських, рівноправних, взаємовигідних
відносин

6,7

Прихід до влади в Україні націоналістичних сил

4,0

Порушення прав російськомовного населення на
Сході України

2,7

Інше

8,0

Важко відповісти

0,0

Якими є найбільш негативні наслідки російськоукраїнського конфлікту для двосторонніх відносин?*
% опитаних експертів
64,0%
56,0%

Погіршення міждержавних
політико-дипломатичних відносин

49,3%

Протистояння в енергетичній сфері

Інше

36,0%
22,7%
9,3%
16,0%

Важко відповісти 0,0%
* Експертам пропонувалося відзначити три прийнятні варіанти відповіді.
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16,0%
32,9%

Експансії немає

Так

* Експертам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.

Зростання негативного ставлення громадян
України до громадян Росії і громадян
Росії до громадян України
Руйнування економічних зв’язків

6,6%

Чи може російська військова експансія
щодо України поширитися на інші країни?
% опитаних експертів

Якими є основні причини
російсько-українського конфлікту?*
% опитаних експертів

Руйнування гуманітарної співпраці,
культурних зв’язків
Припинення співробітництва
у військовій сфері

70,7%

0,0%

73,3%

Важко відповісти
10,7%

Чи має українське керівництво…?
% опитаних експертів
Тактику дій
на російському
напрямі

34,7%

Стратегію дій
щодо Росії 8,0
Так

38,7%

26,6%

61,3%
Ні

30,7%

Важко відповісти

Чи має російське керівництво…?
% опитаних експертів
Тактику дій
на українському
напрямі
Стратегію дій
щодо України
Так

4,0%

88,0%
65,3%
Ні

8,0
18,7

16,0

Важко відповісти

Який сценарій подальшого розвитку відносин
Україна-Росія є найбільш реальним
у найближчій перспективі (рік-два)?
% опитаних експертів
Консервація конфлікту з наступним періодом
конфронтації без застосування зброї

60,0

Подальша ескалація конфлікту,
його перехід у широкомасштабну “гарячу фазу”

26,7

Поступове врегулювання російсько-українського
конфлікту з наступним встановленням
добросусідських, партнерських відносин

2,7

Інше

8,0

Важко відповісти

2,6
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ПОЗИЦІЇ ЕКСПЕРТІВ

МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР КОНФЛІКТУ РФ-УКРАЇНА
Які мотиви є домінуючими в політиці
Заходу щодо Росії?*
% опитаних експертів

Якими є глобальні виклики
російсько-українського конфлікту?*
% опитаних експертів
Руйнування регіональної і глобальної
системи безпеки
Зростання ймовірності застосування сили у
вирішенні спорів між державами
Створення чергового “замороженого” конфлікту
в Європі
Посилення політико-економічної конфронтації
по осі Захід-РФ
Зниження ефективності міжнародних механізмів
запобігання розповсюдженню ядерної зброї
Активізація сепаратистських рухів
Формування нових розподільчих ліній
на європейському континенті
Створення Росією потужного антизахідного блоку
Інше
Важко відповісти

78,7
58,7

36,0
26,7
20,0

Як Ви оцінюєте ефективність санкцій країн
Заходу щодо Росії для врегулювання
російсько-українського конфлікту?*
% опитаних експертів
Середній бал

3,2

* За п’ятибальною шкалою від 1 до 5, де “1” означає, що санкції є зовсім неефективними,
а “5” – є надзвичайно ефективними.

Як Ви оцінюєте ефективність дій окремих країн і
міжнародних організацій для врегулювання
російсько-українського конфлікту?*
середній бал
США

3,7
3,6
3,4

Німеччина
Велика Британія

3,3

ЄС

3,3

НАТО

2,8

Японія

2,8

Франція

Демократичні принципи

6,7%

Важко відповісти 0,0%
* Експертам пропонувалося відзначити два прийнятні варіанти відповіді.

Якою мірою впливають наведені заходи на
зміцнення гарантій безпеки України?*
середній бал
Зміцнення й модернізація Збройних Сил України
та інших силових структур, забезпечення
надійного захисту кордонів

4,7

Успішна інтеграція до ЄС

4,4

Ефективне забезпечення інформаційної безпеки
країни

4,2

Ініціювання процесу набуття членства в НАТО

3,7

Реформування міжнародних механизмів безпеки
(ООН, ОБСЄ)

3,1

Укладення нового міжнародного договору про
безпеку і співробітництво в Європі

2,7

Відновлення Україною статусу ядерної держави

2,4

Офіційне визнання військового нейтралітету
України світовою спільнотою та надання
відповідних міжнародних гарантій

1,8

Інше

5,0

Україна-ЄС-США-РФ

29,3%

Україна-Німеччина-Франція-РФ

2,7%

Україна-РФ

1,3%

Україна-ОБСЄ-РФ

0,0%

2,2
1,5
Інше

СНД

60,0%

Комбінований (змішаний)
формат залежно від ситуації

2,4

ООН
Китай

24,0%

Міжнародно-правові норми

Який формат політико-дипломатичних контактів
України з Росією є наразі найбільш ефективним?
% опитаних експертів

2,5

ОБСЄ

33,3%

* За п’ятибальною шкалою від 1 до 5, де “1” означає, що заходи зовсім не впливають,
а “5” – максимально впливають.

2,6

Рада Європи

56,0%

Геополітичні інтереси

16,0
4,0
2,7
0,0

68,0%

Економічні інтереси

45,3

* Експертам пропонувалося відзначити три прийнятні варіанти відповіді.

Канада

Міркування безпеки

5,3%

1,2
Важко відповісти

1,4%

* За п’ятибальною шкалою від 1 до 5, де “1” означає, що дії є зовсім неефективними,
а “5” – є надзвичайно ефективними.

ЦЕНТР РАЗУМКОВА
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ШЛЯХИ ВРЕГУЛЮВАННЯ
Чи можуть відбутися зміни на краще в політиці Росії щодо України?
% опитаних експертів
1-3 роки
3-5 років
5-10 років

5,3

94,7%
24,0%

54,7%

21,3%

34,7%

17,3%

48,0%
Так

Ні

Важко відповісти

Чи може Україна вдатися до наступних кроків для розв’язання конфлікту з Росією?
% опитаних експертів
Так
Відмова від Угоди про асоціацію з ЄС
Визнання приєднання Криму до Росії
Визнання незалежності ДНР і ЛНР
Приєднання до Євразійського економічного союзу
Передача у спільне з Росією управління газотранспортної системи України
Вступ до Організації Договору про колективну безпеку
Запровадження федеративного устрою України
Поглиблення участі в СНД
Визнання ЛНР і ДНР автономними утвореннями у складі України
Надання російській мові конституційного статусу другої державної мови
Відмова від намірів приєднання в майбутньому до НАТО

0,0
4,0
2,7
2,7
4,0
6,7
10,7
10,7
17,3
24,0
17,3

Ні

Важко
відповісти
0,0
2,7
4,0
5,3
6,7
6,6
10,6
14,6
9,4
6,7
13,4

100,0
93,3
93,3
92,0
89,3
86,7
78,7
74,7
73,3
69,3
69,3

Чи може Росія вдатися до наступних кроків для розв’язання конфлікту з Україною?
% опитаних експертів

Визнання права України приєднатися в перспективі до НАТО
Припинення інформаційної війни проти України
Визнання факту анексії Криму і згода на процес політико-дипломатичного
врегулювання “кримського питання”
Визнання участі російських військ у конфлікті на Сході України, готовність
компенсувати витрати на відбудову Донбасу
Припинення педалювання теми захисту прав російськомовних громадян України
Припинення підтримки бойовиків ДНР і ЛНР
Відмова від блокування Угоди про асоціацію України і ЄС
Скасування торговельних обмежень щодо України
Вивід військ з території України
Перегляд газового договору з Україною на взаємовигідних умовах

Так

Ні

Важко
відповісти

8,0
10,7

86,7
81,3

5,3
8,0

13,3

80,0

6,7

10,7
17,3
32,0
41,3
46,7
52,0
50,7

80,0
72,0
57,3
49,3
34,7
30,7
30,7

9,3
10,7
10,7
9,4
18,6
17,3
18,6

Що з наведеного може сприяти врегулюванню російсько-українського конфлікту?*
середній бал
Розширення санкцій країн Заходу щодо РФ

4,4

Посередницькі зусилля третіх країн, міжнародних організацій

3,9

Успішна військова операція України з відновлення контролю
на всій її території і українсько-російському кордоні

3,9
3,2

Політичні домовленості керівників України та РФ
Усвідомлення неможливості подальших людських втрат з обох сторін
Розуміння величини втрат від масштабного
згортання взаємних економічних зв’язків
Знаходження спільних інтересів України та РФ
* За п’ятибальною шкалою від 1 до 5, де “1” означає, що зовсім не сприяє, а “5” – максимально сприяє.
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2,8
2,7
2,6

ПОЗИЦІЇ ЕКСПЕРТІВ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ КРОКИ УКРАЇНИ НА РОСІЙСЬКОМУ НАПРЯМІ
Яка модель відносин з Росією є найбільш прийнятною на нинішньому етапі?
% опитаних експертів
“Обмежене партнерство”. Жорстке відстоювання національних інтересів у різних сферах співробітництва
з розумними компромісами. Офіційне визначення пакета питань, де компроміс є неможливим
(питання Криму, європейської інтеграції України, її державно-політичного устрою тощо)
Згортання співробітництва, контактування з РФ як з країною-агресором.
Запровадження режиму “ворожого співіснування”, стримування Росії.
Де-факто – перебування у стані “холодної війни”
Курс на поетапне врегулювання конфлікту, встановлення в
перспективі реального стратегічного партнерства

66,7%
24,0%
6,7%

Повернення до попередньої практики декларативного стратегічного партнерства 0,0%
Інше

2,7%

Важко відповісти 0,0%

Якими мають бути практичні кроки України щодо мінімізації російсько-українського конфлікту?*
% опитаних експертів
Модернізація і зміцнення Збройних Сил України

88,0

Орієнтація на позбавлення енергетичної залежності від РФ

88,0

Максимальне залучення до переговорного процесу з РФ третіх країн – партнерів України і міжнародних організацій

77,3

Забезпечення кардинальної диверсифікації міжнародних торговельно-економічних контактів з метою
позбавлення від надмірної залежності від російських ринків збуту

73,3

Затвердження курсу інтеграції до НАТО з перспективою вступу

72,0

Формування нової природи переговорного процесу на засадах прозорості, відкритості, публічності,
за європейськими правилами, нормами і стандартами, без кулуарних домовленостей

52,0

Перегляд нормативно-правової бази Україна-РФ з огляду на нинішній стан двосторонніх відносин

44,0

Перегляд двосторонніх інституційних механізмів українсько-російських відносин

42,7

Ефективна реалізація мирного плану Президента П.Порошенка

32,0

Запровадження візового режиму з РФ

30,7

Реалізація проекту “Стіна”

29,3

Інше

1,3

Важко відповісти

1,3

* Експертам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.

Чи підтримуєте Ви наступний концептуальний підхід до розвитку відносин з Росією?
% опитаних експертів
2,6%

Усвідомлення та визначення дій нинішнього керівництва РФ щодо України як агресії, яка завдала Україні
колосальних людських, територіальних, економічних втрат. Формування нової філософії двосторонніх
відносин (“стримування Росії”, “протистояння російському впливу”) з урахуванням неможливості
в осяжній перспективі встановлення реального стратегічного партнерства

88,0%

9,4

Цей підхід, зокрема, передбачатиме:
Відмову від російської моделі державно-політичного розвитку

Підвищення ступеня економічної, енергетичної незалежності України

96,0%

2,6%

1,4%

94,7%

Максимальний прагматизм і відстоювання національних інтересів

96,0%

1,3%

96,0%

2,6%

86,7%

9,3

4,0%

Відмова від формул “братні, дружні країни” як базових засад державно-політичних відносин

1,4%

82,6%
Згоден*

2,7%

Неучасть у будь-яких інтеграційних об’єднаннях під егідою РФ на пострадянському просторі

2,7%

Безальтернативність і незворотність курсу європейської інтеграції України

2,6%

Не згоден**

12,0

5,4%

Важко відповісти

* Суми варіантів відповіді “згоден” і “скоріше згоден”.
**Суми варіантів відповіді “не згоден” і “скоріше не згоден”.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ
ВІДНОСИН ОЧИМА ГРОМАДЯН
С

кладовою досліджень Центру Разумкова у сфері зовнішньої політики є моніторинг громадської думки. Його результати дають можливість визначити динаміку геополітичних орієнтацій
українських громадян, з’ясувати їх оцінки відносин України з іншими державами та міжнародними
організаціями.
Безумовно, найбільшу стурбованість викликають відносини з Росією. Де-факто, між країнами
точиться неоголошена війна, зіпсовані міждержавні політико-дипломатичні відносини, зруйновані
економічні зв’язки, зросло негативне ставлення громадян України до росіян і навпаки. Є підстави
говорити, що кардинальна зміна суспільної свідомості внаслідок розв’язаної Росією інформаційної
війни довго визначатиме характер та атмосферу двосторонніх відносин.
Процеси, що відбуваються у відносинах Україна-РФ, загрожують суверенітету, територіальній
цілісності та загалом державності України.
Це дослідження присвячене проблемам взаємовідносин Україна-Росія1. Під час опитування
громадяни оцінювали стан відносин Україна-РФ, політику України стосовно Росії і російську політику
на українському напрямі, характеризували події, що відбуваються на Сході країни, прогнозували
подальший розвиток двосторонніх контактів, висловлювали думки стосовно зовнішньополітичних
пріоритетів України.
Узагальнені результати дослідження та окремі порівняння з попередніми даними моніторингу
дають підстави для наступних спостережень і висновків.
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɧɢɧɿɲɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ ɹɤ ɜɨɪɨɠɿ Ɍɚɤɭ ɞɭɦɤɭ
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ Ȳɯ ɱɚɫɬɤɚ ɨɫɬɚɧ
ɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɤɜɿɬɟɧɶɠɨɜɬɟɧɶ ɪ  ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɪɨɫɥɚ
ɉɨɧɚɞ ɱɜɟɪɬɶ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
ɞɜɨɯ ɤɪɚʀɧ ɛɿɥɶɲ ɨɛɟɪɟɠɧɨ ± ɹɤ ɩɨɝɚɧɿ ɿ ɦɚɣɠɟ ɧɿɯɬɨ
ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ±   ɧɟ ɜɜɚɠɚɽ ʀɯ ɞɨɛɪɢɦɢ Ɍɚɤɿ
ɨɰɿɧɤɢ ɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɚɧɟɤɫɿɸ Ʉɪɢɦɭ ɜ
ɛɟɪɟɡɧɿ ɪ ɿ ɡɛɪɨɣɧɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɚɝɪɟɫɿɸ ɧɚ ɋɯɨɞɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢɁɚɯɿɞɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭ2
Ⱦɨɫɢɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
Ʉɢɽɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ Ɇɨɫɤɜɢ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
ɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿȻɿɥɶɲɿɫɬɶɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ
ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɩɨɥɿɬɢɤɭ Ʉɢɽɜɚ ɬɚ Ɇɨɫɤɜɢ ɨɛɢɪɚɸɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ± ³ɹɜɧɨ ɧɟɞɪɭɠɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ´ ³ɧɟɜɢ
ɡɧɚɱɟɧɚ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɚ´ ³ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɫɜɨɽ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɡɚɪɚɯɭɧɨɤɫɭɫɿɞɚ´

Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɰɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ
ɫɬɚɥɭɩɪɨɛɥɟɦɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸɭɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɈɞɧɚɤ
ɫɥɿɞɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɞɨɞɜɨɯɦɨɦɟɧɬɿɜ
ɉɨɩɟɪɲɟ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɪɪ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɧɚɣ
ɱɚɫɬɿɲɟ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɤɪɚʀɧ ɹɤ ³ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɭ
ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɭ´ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧ
ɬɿɜ ɜɜɚɠɚɥɢ ʀʀ ³ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦ ɜɡɚɽɦɨɜɢɝɿɞɧɢɦ ɩɚɪɬ
ɧɟɪɫɬɜɨɦ´ ȿɩɿɡɨɞɢɱɧɢɣ ɫɩɥɟɫɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɜ ɛɟɪɟɡɧɿɥɢɫɬɨɩɚɞɿ ɪ ± ɜ ɩɟɪɿɨɞ
ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ  Ⱥɥɟ ɭ
ɪ ɜɠɟ ɩɨɦɿɬɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ³ɹɜɧɨ
ɧɟɞɪɭɠɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ´ Ɍɨɛɬɨ ɤɚɪɬɢɧɚ ɨɰɿɧɨɤ ɫɬɚɥɚ
ɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɭ ɪ ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɽ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢ ± ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɜɚɠɚ
ɸɬɶʀʀɹɜɧɨɧɟɞɪɭɠɧɶɨɸȺɧɚɥɨɝɿɱɧɨɨɰɿɧɸɸɬɶɭɤɪɚ
ʀɧɫɶɤɭɩɨɥɿɬɢɤɭɥɢɲɟɛɥɢɡɶɤɨɬɪɟɬɢɧɢɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ
ɉɨɦɿɬɧɢɦɢ ɽ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɧɚ
Ⱦɨɧɛɚɫɿɧɚɣɛɿɥɶɲɧɟɝɚɬɢɜɧɨɨɰɿɧɸɸɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɩɨɥɿ
ɬɢɤɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɊɎ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ± ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭɳɨɞɨɍɤɪɚʀɧɢ

1

Використані результати опитувань, проведених соціологічною службою Центру Разумкова з лютого 2000р. по жовтень 2014р. Останнє за часом
дослідження проведене 10-14 жовтня 2014р. в усіх регіонах України, за винятком Криму. Опитано 2 004 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка
вибірки – 2,3%.
Опитування, результати яких наводяться тут, здійснювалися в усіх областях України та Києві (у 2014р. – за винятком Криму), є репрезентативними
стосовно дорослого населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка кожної вибірки не перевищує 2,3%.
2 Використовується наступний розподіл територій за регіонами: Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області; Центр: Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області; Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області; Донбас: Донецька та
Луганська області.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН ОЧИМА ГРОМАДЯН

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɽ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
Ɋɨɫɿɽɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɢɣɬɢ ɡɩɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɊɎ Ɇɚɣɠɟ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɱɚɫɬɤɢ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɜɬɨɦɭɳɨɰɟɣɤɨɧɮɥɿɤɬɜɢɧɢɤ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ ɳɨ Ɇɨɫɤɜɚ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɛɥɨɤɭɜɚɬɢ ɽɜɪɨ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɤɭɪɫ Ʉɢɽɜɚ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɫɜɨɝɨɜɩɥɢɜɭɈɱɟɜɢɞɧɨɳɨɰɿɪɟɱɿɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ±
Ɋɨɫɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɠɟɥɿ ɬɢɫɤɭ ɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɣɧɿ  ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɡɚɝɚɥɶɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɚȯɋ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ±
ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ Ɇɢɬɧɨɦɭ ɫɨɸɡɿ ɩɿɞ ɟɝɿ
ɞɨɸ ɊɎ Ɉɬɠɟ ɰɿ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɚ ɞɭɦɤɭ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɽɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɢɦɢ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɟɧɚɛɚɝɚɬɨ ɦɟɧɲɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜɿɞɡɧɚɱɚ
ɸɬɶɳɟɨɞɧɭɝɥɢɛɢɧɧɭɩɪɢɱɢɧɭɧɢɧɿɲɧɶɨʀɪɨɫɿɣɫɶɤɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɪɢɡɢ ± ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɋɨɫɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸ ɡɨɜ
ɧɿɲɧɶɨɸɩɨɥɿɬɢɤɨɸ
ɋɟɪɟɞɿɧɲɢɯɩɪɢɱɢɧɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢɬɚɤɨɠɜɿɞɡɧɚɱɚ
ɸɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɥɹ Ɋɨɫɿʀ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɫɬɭɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ
ɇȺɌɈ ɉɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɳɨ ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɪɟɫ
ɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɫɯɢɥɶɧɿ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ
ɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ±ɧɚɱɨɦɭɧɚɝɨɥɨɲɭɽɨɮɿɰɿɣɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɚ
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɽ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɐɸ ɞɭɦɤɭ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ± ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɞɨ ɪɨɫɿɹɧ ɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ± ɪɨɫɿɹɧ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɋɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɳɨ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ ɳɨ ɡɚ
ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ
Ɋɨɫɿʀ ɩɨɝɿɪɲɢɥɢɫɹ ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɯ ɭ
ɰɶɨɦɭ ± ɜ Ɂɚɯɿɞɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ  ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ
ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤɨɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɜɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣɫɮɟɪɿ
Ɉɬɠɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɳɨ ɰɟɣ ɤɨɧɮ
ɥɿɤɬ ɡɚɜɞɚɜ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɳɨ ɛɟɡ
ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ ɝɪɨ
ɦɚɞɹɧȼɨɞɧɨɱɚɫɨɱɟɜɢɞɧɨɣɬɟɳɨɫɚɦɟɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ
ɦɿɠɥɸɞɫɶɤɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɍɤɪɚʀɧɚɊɨɫɿɹ ɩɟɪɟ
ɜɚɠɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɠɄɢɽɜɨɦɿɆɨɫɤɜɨɸ
ɇɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɤɚɪ
ɞɢɧɚɥɶɧɨɧɟɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ
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ɇɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɿɣɧɚɦɿɠɊɨɫɿɽɸ
ɿ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ± ɫɚɦɟ ɬɚɤɭ ɞɭɦɤɭ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɞɿɥɹɸ
ɸɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ
ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɳɨ ɩɨɞɿʀ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ± ɰɟ ɫɟɩɚɪɚ
ɬɢɫɬɫɶɤɢɣ ɡɚɤɨɥɨɬ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɢɣ Ɋɨɫɿɽɸ Ɂɚɝɚɥɨɦ
ɨɛɢɞɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɸɬɶɫɹ ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ± Ɋɨɫɿɹ
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɨɪɨɠɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ
ɫɩɪɚɜɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɪɹɦɚ ɚɝɪɟɫɿɹ
ɞɨɩɨɦɨɝɚɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɚɦɬɨɳɨ 
əɜɧɨ ɦɟɧɲɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɧɚ ɋɯɨɞɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɿɣɧɚ ± ɤɨɧɮɥɿɤɬ
ɦɿɠ ɩɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ ɿ ɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɦɢ
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ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɇɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ
ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɛɨɪɨɬɶɛɚ
ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ
ɇɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɤɚɪ
ɞɢɧɚɥɶɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ əɤɳɨ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɜɿɣɧɚ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿ ɊɎ ɬɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ Ⱦɨɧɛɚɫɭ
ɨɰɿɧɸɸɬɶɰɿɩɨɞɿʀɩɟɪɟɜɚɠɧɨɚɛɨɹɤɛɨɪɨɬɶɛɭɡɚɧɟɡɚ
ɥɟɠɧɿɫɬɶȾɇɊɿɅɇɊɚɛɨɹɤɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɭɜɿɣɧɭ
ɍɰɢɯɩɨɞɿɹɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɧɚȾɨɧɛɚɫɿ ɜɢɧɧɚɊɨɫɿɹ
ȼɰɶɨɦɭɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɛɿɥɶɲɿɫɬɶɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜȼɨɞɧɨɱɚɫ
ɛɥɢɡɶɤɨ ɱɜɟɪɬɿ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɢɧɭ ɧɚ ɨɛɢ
ɞɜɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɚ ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ± ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɜɢɧɧɨɸ
ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ ɍɤɪɚʀɧɭ Ɍɚɤɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɝɚɥɨɦ
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɸɬɶɫɹ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ɋɨɫɿʀ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ
ɧɚɩɪɹɦɿ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ Ɇɨɫɤɜɢ ɬɚ Ʉɢɽɜɚ
ɬɨɳɨ Ⱦɨɫɢɬɶɩɨɦɿɬɧɢɦɢɽɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ±
ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɬɚ ɜ ɐɟɧɬɪɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɡɜɢɧɭɜɚɱɭ
ɸɬɶ Ɋɨɫɿɸ ɧɚ ɉɿɜɞɧɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɢɧɭ
ɨɛɨɯɫɬɨɪɿɧɚɧɚȾɨɧɛɚɫɿɧɚɣɛɿɥɶɲɚɱɚɫɬɤɚɨɩɢɬɚɧɢɯ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɳɨɜɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɢɧɧɚɍɤɪɚʀɧɚ
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɪɟɦɢɪ¶ɹ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɽ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ Ȼɥɢɡɶɤɨ ɬɪɟɬɢɧɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɨɰɿɧɸɸɬɶ
ɩɟɪɟɦɢɪ¶ɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɟɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
Ɇɿɧɫɶɤɢɯɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɚɣɠɟɫɬɿɥɶɤɢɠ±
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɪɟɲɬɚ ± ɚɛɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ ɚɛɨ ɜɚɝɚɸɬɶɫɹ ɡ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ
Ɍɚɤɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɨɰɿɧɨɤ ɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɧɢɧɿɲɧɸ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɟ ɩɿɫɥɹ Ɇɿɧ
ɫɶɤɢɯ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ ɞɟɳɨ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɜɨɽɧɧɚ ɚɤɬɢɜ
ɧɿɫɬɶ ɨɞɧɚɤ ɛɨɣɨɜɿ ɞɿʀ ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɿ ɦɚɸɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ
ɞɨɟɫɤɚɥɚɰɿʀ
ɉɨɦɿɬɧɢɦɢ ɽ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɩɟɪɟɦɢɪ¶ɹɧɚȾɨɧɛɚɫɿ±ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ
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Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɟɪɫɨ
ɧɚɥɿɣ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɤɨɪɟ
ɥɸɽɡʀɯɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɨɰɿɧɤɚɦɢɬɚɞɭɦɤɚɦɢɌɨɦɭɧɟɽ
ɞɢɜɧɢɦ ɳɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɿʀ
ȼɉɭɬɿɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɬɚ ɍɪɹɞɭ ɽ ɜ
ɰɿɥɨɦɭɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ
Ɉɞɧɚɤɫɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɹɜɧɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ±
ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɪɟɲɬɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɪɟɫɩɨɧ
ɞɟɧɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɞɨ ȼɉɭɬɿɧɚ ɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ɋɨɫɿʀ ɇɚɣɛɿɥɶɲ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹ±ɧɚɁɚɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧ Ɋɨɫɿʀ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɟɚɛɨɧɟɣɬɪɚɥɶɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɏɨɱɚɫɥɿɞɡɚɡɧɚ
ɱɢɬɢ ɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɤɜɿɬɧɹɠɨɜɬɧɹ ɪ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚ
ɽɬɶɫɹɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɨɰɿɧɨɤ±ɩɨɦɿɬɧɨɡɪɨɫɥɚɱɚɫɬɤɚɨɩɢ
ɬɚɧɢɯ ɹɤɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɪɨɫɿɹɧ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ ɱɢɫɥɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɰɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ
ɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟ ɜɿɞ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɜɿɞ
ɧɨɫɢɧɚɯɍɤɪɚʀɧɚɊɎ
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɥɿɞɟɪɿɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɢɋɒȺɹɤɿɞɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢɡɚɝɚɥɨɦ
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН ОЧИМА ГРОМАДЯН

ɉɨɩɟɪɲɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭ
ɸɱɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɡɚɛɥɨɤɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɛɚɱɚɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɚɞɲɟ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɇȺɌɈ
ɧɿɠ ɭ Ɍɚɲɤɟɧɬɫɶɤɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ ɽ
ɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɋɇȾ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɨɛɢɪɚɸɱɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɜɟɤɬɨɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɡɚɝɚɥɨɦɧɟɫɯɢɥɶɧɿɞɨɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɯɤɪɨɤɿɜ
ɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɁɨɤɪɟɦɚɜɨɧɢɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɟ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɡɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɡ ɊɎ
ɪɨɡɪɢɜɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɿɡɚɛɨɪɨɧɭɜɜɟɡɟɧɧɹɜ
ɍɤɪɚʀɧɭɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɬɨɜɚɪɿɜ

ɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ ɈɅɭɤɚɲɟɧɤɨɦ
ɧɚ ɨɰɿɧɤɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɣɨɝɨ ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɪɢɦɚɧɚ
ɩɨɡɢɰɿɹ ɳɨɞɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
Ⱥ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɥɿɞɟɪɿɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɬɚ ɋɒȺ ɨɛɭɦɨɜ
ɥɟɧɟ ʀɯ ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿ
ɡ ɊɎ ɋɚɦɟ ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɢɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɳɨɞɨ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɽ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ȯɋ ɆȼɎ ɇȺɌɈ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ±
ɞɨɆɢɬɧɨɝɨɫɨɸɡɭ
ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОСИН УКРАЇНА-РОСІЯ
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɟɩɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɍɤɪɚʀɧɚɊɎ ɛɥɢɠɱɢɦɢ
ɪɨɤɚɦɢ ɉɨɦɿɬɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɟ
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɇɚɣɦɟɧɲɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɫɯɢɥɶɧɿ ɩɪɨɝɧɨ
ɡɭɜɚɬɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ Ʉɢɽɜɚ ɣ Ɇɨɫɤɜɢ ɡɧɚɱɧɚ
ɱɚɫɬɤɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ
ɋɥɿɞ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɳɨ ɞɭɦɤɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɢɫɥɨɜ
ɥɟɧɿɜɠɨɜɬɧɿɪɩɨɦɿɬɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɜɿɞɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɪɨɤɿɜ ɪɪ ±ɬɨɞɿ
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɛɭɥɢ ɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ
ɜɜɚɠɚɸɱɢɳɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢɄɢɽɜɚɬɚɆɨɫɤɜɢɚɛɨɩɨɤɪɚ
ɳɚɬɶɫɹɚɛɨɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹɛɟɡɡɦɿɧ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ ɞɭɦɤɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɝɨ ɹɤɨɸ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ əɤɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɪɪ
ɫɬɚɛɿɥɶɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɩɨɝɥɢɛ
ɥɟɧɧɹɫɩɿɜɩɪɚɰɿɡɊɨɫɿɽɸɬɨɜɠɨɜɬɧɿɪɤɚɪɬɢɧɚ
ɨɰɿɧɨɤ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ± ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɝɪɨɦɚ
ɞɹɧɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɢɫɬɚɧɰɿɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞ
ɊɎ ɿɲɥɨɫɹ ɚɛɨ ɩɪɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɿ ɜɩɥɢɜɭ
Ɋɨɫɿʀ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɭ ɚɛɨ ɩɪɨ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ
ɡɆɨɫɤɜɨɸ
Ⱦɨɫɢɬɶɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɦɢɽɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ±
ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɊɎ ɚ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɫ
ɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɡɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ
Ɋɨɫɿɽɸ
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɍɤɪɚʀɧɢɋɬɨɫɨɜɧɨɜɢɛɨɪɭɲɥɹɯɿɜɿɧɚɩɪɹ
ɦɿɜɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɱɿɬɤɨɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹɩɪɨ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜȻɿɥɶɲɿɫɬɶɿɡɧɢɯ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɫɬɭɩ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɋ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɢɫɬɭ
ɩɚɸɬɶ ɩɪɨɬɢ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ Ɇɢɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɫɨɸɡɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɋɨɫɿʀ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢɚɛɨɜɫɬɭɩɭɍɤɪɚʀɧɢɞɨɫɤɥɚɞɭɊɎ
Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɚ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɦɨɦɟɧɬɢ
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ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȯɋ Ɍɚɤɭ ɞɭɦɤɭ ɧɚɪɚɡɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɫɥɨɜ
ɥɸɸɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɩɨɩɟ
ɪɟɞɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɪɪ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ
ɜɿɞɞɚɜɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɞɜɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ
ɧɚɩɪɹɦɚɦ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȯɋ ɿ Ɋɨɫɿɽɸ ɜɜɚɠɚ
ɸɱɢ ʀɯ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɡɨɜɧɿɲ
ɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ȼ ɬɨɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɹɤ ɡ ȯɜɪɨɫɨɸɡɨɦ ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ Ɉɫɬɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɦɚɤ
ɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨ
ɫɢɧɡȯɋɿɩɚɞɿɧɧɹɞɨɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɩɨɡɧɚɱɤɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿɤɨɧɬɚɤɬɿɜɡɊɨɫɿɽɸ
ВИСНОВКИ
ɉɟɪɲɟ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚɪɚɡɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
ɍɤɪɚʀɧɢɣɊɨɫɿʀɽɪɚɞɲɟɜɨɪɨɠɢɦɢɊɨɫɿɣɫɶɤɚɩɨɥɿɬɢɤɚɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɽɹɜɧɨɧɟɞɪɭɠɧɶɨɸ
ȼɨɞɧɨɱɚɫɞɨɫɢɬɶɤɪɢɬɢɱɧɨɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɣɩɨɥɿɬɢɤɚ
ɄɢɽɜɚɫɬɨɫɨɜɧɨɆɨɫɤɜɢ
ɋɟɪɟɞ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ± ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɋɨɫɿɽɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɞɨȯɋɧɚɦɚɝɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɜɢɣɬɢɡɩɿɞɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɩɥɢɜɭ Ɂɚɝɚɥɨɦ Ɋɨɫɿɹ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɍɤɪɚʀɧɭ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɫɭɜɟɪɟɧɧɭɞɟɪɠɚɜɭ
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɽ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ³ɜɨɞɨɞɿɥɭ´ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢɬɚɊɨɫɿʀ±ɬɨɛɬɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɧɟɝɚ
ɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɞɨ ɪɨɫɿɹɧ ɿ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨɪɨɫɿɹɧɞɨɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
Ⱦɪɭɝɟ ɇɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɣɧɚ
ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ Ɋɨɫɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɨɪɨɠɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɩɪɚɜɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȼ ɰɢɯ ɩɨɞɿɹɯ ɜɢɧɧɚ ɧɚɫɚɦ
ɩɟɪɟɞ Ɋɨɫɿɹ ȼɿɞɬɚɤ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɿʀ ȼɉɭɬɿɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɬɚ ɍɪɹɞɭ ɽ
ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ Ɉɰɿɧɤɢ ɩɟɪɟɦɢɪ¶ɹ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ Ɇɿɧɫɶɤɢɯ ɞɨɦɨɜɥɟ
ɧɨɫɬɟɣɽɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ
Ɍɪɟɬɽ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɟɩɬɢɱɧɨ ɡ ɬɪɢɜɨɝɨɸ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɍɤɪɚʀɧɚɊɨɫɿɹ ɛɥɢɠɱɢɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɱɢ ʀɯ
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɞɢɫɬɚɧɰɿɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɊɎ ± ɚɛɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɩɿɜ
ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɩɥɢɜɭ ɊɎ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɭ ɚɛɨ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ
ɑɟɬɜɟɪɬɟ ȼ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɹɜɧɟ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɊɎ ɭ ɪɚɦɤɚɯ Ɇɢɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɇɚ
ɞɭɦɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɡɤɪɚʀɧɚɦɢȯɋ
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УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Як би Ви охарактеризували нинішні відносини України і Росії?
% опитаних
УКРАЇНА
Добрі

0,6%
1,1%

Добрі

2,6%

Нестабільні

4,5%

Погані

Нестабільні

14,3%

Важко відповісти

2,9%

ДОНБАС

ПІВДЕНЬ

47,7%
57,1%

Нестабільні

Квітень 2014р.
Жовтень 2014р.

Нестабільні

12,6%

Погані

39,5%

Погані

Ворожі

40,9%

Ворожі

Важко
відповісти

Добрі 0,9%

Добрі 0,5%

Добрі 0,0%

3,6%
3,3%

58,5%

СХІД

26,8%

Ворожі

28,6%

Ворожі

33,1%

Погані

9,2%

Погані
77,1%

Важко
відповісти 1,5%

11,6%

Важко
відповісти

Добрі 0,9%

Ворожі

14,9%

Нестабільні

ЦЕНТР

ЗАХІД

Важко відповісти

6,9%

Нестабільні

16,4%

19,9%

Погані

25,9%

43,4%

Ворожі

52,8%

Важко відповісти

4,3%

32,3%

3,5%

Як Ви оцінюєте політику України стосовно Росії і Росії стосовно України?
% опитаних
Жовтень 2014р.

України стосовно
Росії
21,9%
33,8%

9,9%
3,7%
12,6%
9,5%
7,6%

21,3%
25,1%
15,1%
9,7%
22,8%
10,6%
9,5%
30,5%
26,6%
41,8%
45,3%
41,5%
28,2%
28,6%

УКРАЇНА

Невизначена,
суперечлива
політика

12,8%
Бажання
3,7%
покращити
7,2%
своє становище
9,4%
за рахунок
8,7%
2,7%
сусіда
4,6%

17,2%
25,1%
35,3%
34,4%

3,7%
4,4%
5,2%

9,8%
7,1%
8,8%
6,8%
9,2%
13,7%
15,3%

Росії стосовно
України

18,7%
26,5%
6,7%
Відкрита,
7,5%
добросусідська,
9,1%
дружня
2,4%
3,6%

Прагматичне
взаємовигідне
партнерство

Явно
недружня
політика

Важко
відповісти

ЦЕНТР

28,3%
26,0%
12,8%
15,4%
18,2%
5,0%
5,7%
22,8%
24,5%
33,5%
34,3%
29,8%
14,2%
12,3%
11,4%
7,1%
9,5%
10,7%
19,5%
12,7%
10,2%
5,2%
6,1%
24,8%
24,2%
16,8%

13,6%
9,8%
12,7%
7,9%
6,7%
9,4%
10,0%

України стосовно
Росії

ЗАХІД

7,9%

України стосовно
Росії

Росії стосовно
України
Відкрита, добросусідська, дружня

13,1%

0,5%

Прагматичне
взаємовигідне
9,8%
0,7%
партнерство
Невизначена,
4,8%
39,9%
суперечлива
політика
Бажання покращити
1,7%
9,1%
своє становище
за рахунок сусіда
Явно недружня
25,1%
політика

10,5%

Важко відповісти

13,7%
28,3%
4,1%
25,7%

Росії стосовно
України
Відкрита, добросусідська, дружня 0,1%
Прагматичне
взаємовигідне
2,3%
партнерство
Невизначена,
10,5%
суперечлива
політика
Бажання покращити
13,3%
своє становище
за рахунок сусіда
Явно недружня
політика

20,3%

Важко відповісти

6,5%

СХІД

82,8%

України стосовно
Росії

2,2%

67,2%

Росії стосовно
України

Відкрита, добросусідська, дружня 1,6%
Прагматичне
взаємовигідне
6,8%
10,8%
партнерство
Невизначена,
14,0%
22,0%
суперечлива
політика
Бажання покращити
8,1%
2,4%
своє становище
за рахунок сусіда
Явно
недружня
43,4%
47,7%
політика

8,7%

ПІВДЕНЬ
України стосовно
Росії

Росії стосовно
України

Відкрита, добро- 0,5%
0,9% сусідська,
дружня
Прагматичне
взаємовигідне
7,0%
6,1%
партнерство
Невизначена,
16,4%
15,9%
суперечлива
політика
Бажання покращити
10,7%
7,9%
своє становище
за рахунок сусіда
Явно
недружня
46,7%
45,3%
політика

56,5%
58,1%

20,6%

Важко відповісти

16,8%

ДОНБАС

України стосовно
Росії
3,2%

22,0%

5,1%
30,7%

Листопад 2002р.

Квітень 2005р.

Травень 2006р.
Квітень 2012р.

Березень 2009р.
Квітень 2014р.

ЦЕНТР РАЗУМКОВА

Жовтень 2014р.

17,8%

Важко відповісти

7,9%
47,8%
5,4%

Росії стосовно
України
Відкрита, добросусідська, дружня
Прагматичне
взаємовигідне
партнерство
Невизначена,
суперечлива
політика
Бажання покращити
своє становище
за рахунок сусіда
Явно недружня
політика
Важко відповісти

19,3%
13,0%
21,5%
8,9%
25,9%
11,4%
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РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ
У чому полягають основні причини російсько-українського конфлікту?*
% опитаних
Неприйняття Росією євроінтеграційного курсу України

46,3%

Намагання України вийти з-під впливу РФ і спроби Росії
утримати Україну у сфері свого впливу
Неприйняття Росією України як самостійної,
суверенної держави з незалежною зовнішньою політикою

45,9%
42,4%
33,0%

Загроза для Росії можливого вступу України до НАТО
Прихід до влади в Україні націоналістичних сил

21,5%

Протистояння Росії американському впливу на Україну

20,8%

Порушення прав російськомовного населення на Сході України

12,2%

Неготовність обох країн до утвердження дійсно
добросусідських, рівноправних, взаємовигідних відносин

11,4%
2,9%

Інше
Важко відповісти

6,1%

Жовтень 2014р.

* Респондентам пропонувалося відзначити всі прийнятні варіанти відповіді.

Якими є найбільш негативні наслідки російсько-українського конфлікту для двосторонніх відносин?*
% опитаних
Руйнування економічних зв’язків

55,9%

Зростання негативного ставлення
українців до росіян і росіян до українців
Погіршення міждержавних,
політико-дипломатичних відносин

35,4%
34,3%

Протистояння в енергетичній сфері

30,7%

Інше

2,3%

Важко відповісти

4,7%
РЕГІОНИ

ЗАХІД

Руйнування економічних зв’язків

ПІВДЕНЬ

52,0%

48,7%

Зростання негативного ставлення
українців до росіян і росіян до українців
Погіршення міждержавних,
політико-дипломатичних відносин

46,3%

СХІД

Важко відповісти 1,7%

0,0%

4,1%

31,3%
39,8%

27,9%

1,9%

31,0%

30,1%

37,7%

1,4%

12,1%

61,7%

20,5%

36,4%

27,2%

4,8%

72,2%

34,4%

28,0%

33,2%

ДОНБАС

45,8%

39,0%

41,1%

Протистояння в енергетичній сфері
Інше

ЦЕНТР

2,8%

6,8%

2,5%

Жовтень 2014р.

* Респондентам пропонувалося відзначити два прийнятні варіанти відповіді.

Як за останній рік змінилися відносини між народами України і Росії?
% опитаних
Покращилися 0,7%
Не змінилися

УКРАЇНА

12,0%

Погіршилися

82,8%

Важко відповісти

Покращилися

0,2%

Не змінилися

3,1%
93,1%

Важко відповісти

3,6%

70,9%

Погіршилися
Важко відповісти

4,0%

8,5%

ДОНБАС

Покращилися 0,9%

Покращилися 1,9%
20,7%

87,0%

СХІД

ПІВДЕНЬ

Не змінилися

ЦЕНТР

0,3%
8,6%

Погіршилися

4,6%

Покращилися 0,0%

ЗАХІД

Не змінилися

16,8%
76,5%

Погіршилися
Важко відповісти

Не змінилися

4,9%

19,3%
75,6%

Погіршилися
Важко відповісти

4,1%
Жовтень 2014р.

72

• ЦЕНТР РАЗУМКОВА • НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА • №5-6, 2014

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН ОЧИМА ГРОМАДЯН

СИТУАЦІЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ
З яким твердженням стосовно ситуації на Сході України Ви згодні найбільшою мірою?
% опитаних
42,3%

На Сході України відбувається війна між Україною і Росією
На Сході України відбувається
сепаратистський заколот, підтриманий Росією
На Сході України відбувається громадянська війна – конфлікт між
проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України
На Сході України відбувається боротьба за незалежність
Донецької та Луганської народних республік
Інше

23,0%
15,1%
11,3%
1,5%

Важко відповісти

6,8%

РЕГІОНИ
ЗАХІД

ЦЕНТР

На Сході України відбувається
72,6%
війна між Україною і Росією
На Сході України відбувається
19,1%
сепаратистський заколот, підтриманий Росією
На Сході України відбувається громадянська війна – конфлікт між
проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України 5,0%
На Сході України відбувається боротьба за незалежність
Донецької та Луганської народних республік 1,9%
Інше

ПІВДЕНЬ
47,2%

10,9%

11,2%
2,3%

4,4%

13,0%

24,9%

21,9%

5,0%

Важко відповісти 1,0%

32,7%

16,7%

0,9%

ДОНБАС

27,4%

31,7%

0,5%

СХІД

11,4%

14,6%

33,3%

14,3%

34,3%

3,0%

20,5%

1,6%

10,6%

6,3%
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Хто винен у цих подіях?
% опитаних
УКРАЇНА

ЗАХІД

Росія

Україна

53,6%

Росія
85,0%

11,1%

Важко
відповісти
8,4%

Обидві
сторони
22,4%

70,8%

82,8%
Обидві
сторони

Важко
відповісти

Важко
відповісти

26,8%

2,3%

5,1%

СХІД
Україна

Росія
26,6%

Обидві
сторони

Україна

Росія
13,3%

Обидві
сторони

Важко
відповісти
11,4%

40,2%

20,1%

ДОНБАС
Україна
14,9%

Росія
36,0%

13,1%

Важко
відповісти

Україна
1,6%

Росія

Обидві
сторони
12,2%

ПІВДЕНЬ

Жовтень 2014р.

ЦЕНТР

Україна
0,5%

40,2%

Обидві
сторони

Важко
відповісти
12,7%

37,7%

33,9%

Як Ви оцінюєте поточні результати перемир’я, яке встановлене на Донбасі внаслідок Мінських домовленостей?
% опитаних
УКРАЇНА

Позитивно

30,4%

Негативно
Нічого про
нього не знаю
Важко відповісти

17,5%
37,4%

11,7%
6,1%
25,3%

16,2%

13,8%
33,2%

Негативно

12,2%
22,2%

Нейтрально

Нічого про
нього не знаю
Важко відповісти

8,1%
24,3%

35,6%
16,5%

Нейтрально

Нічого про
нього не знаю
Важко відповісти

СХІД

4,7%
18,0%
48,4%

Позитивно

ДОНБАС

19,3%

Негативно

20,3% 75,6%

Нейтрально

Нічого про
нього не знаю
Важко відповісти

ЦЕНТР

25,2%

Позитивно
Негативно

7,9%

Позитивно

ПІВДЕНЬ

Негативно 19,6%
Нічого про
нього не знаю
Важко відповісти

Нічого про
нього не знаю
Важко відповісти

6,0%

Позитивно

Нейтрально

Нейтрально

17,6%

ЗАХІД

43,0%

Негативно

28,5%

Нейтрально

19,1%

Позитивно

4,1%
7,9%
Жовтень 2014р.
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СТАВЛЕННЯ ДО ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Яким є Ваше ставлення до… ?
% опитаних
УКРАЇНА
70,8%

11,4%

Президента Росії

5,3 Квітень 2014р.

9,6%

69,1%

13,5%

7,8% Жовтень 2014р.

Негативне
1,7%
3,1%

Нейтральне

РЕГІОНИ

1,2%

52,1%
58,6%
54,3%

ЦЕНТР

12,1%

ПІВДЕНЬ

14,3%

13,5%

СХІД

ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЇ
94,5%

2,6%
2,5%
6,1

0,3%
91,1%
46,0%

6,8

54,1%
42,1%

ЗАХІД

20,5%

18,7%

СХІД

7,6

18,4%

20,3%

48,1%

21,5%

6,6

23,7%

ГРОМАДЯН РОСІЇ
51,6%
31,0%

9,5
23,5%

29,6%

39,5%

50,7%

6,1

46,6%

ДОНБАС

7,8

15,7%
73,2%

7,4

31,9%

11,3

30,6%
7,1
2,2%
3,1%
21,5%

УРЯДУ РОСІЇ

9,2 7,1

18-24 років

8,4

72,3%

10,5 8,8

11,1

75,5%

5,8 7,7

25-29 років

8,7

73,4%

10,1 7,7

12,6

73,5%

7,5 6,4

30-39 років

10,9

69,6%

11,7

7,8

11,4

73,5%

7,7 7,4

40-49 років

9,8

71,7%

10,5 8,0

13,0

72,1%

9,6 5,4

50-59 років

11,6

68,9%

13,0 6,5

18,3

69,7%

7,9 4,1

60 років
і старші

14,8

65,5%

ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЇ
71,4%

11,3% 8,4

18-24 років

31,9%

6,7

73,6%

12,5% 7,3

25-29 років

30,3%

11,5% 8,4

30-39 років

70,9%

8,6

69,6%

13,5% 8,3

40-49 років

10,1

68,7%

13,0% 8,2

50-59 років

11,8

64,9%

Позитивне

14,6

5,0

ГРОМАДЯН РОСІЇ

8,8

9,2

74

14,1%

19,2%

53,8%

ВІК

73,1%

2,4%
5,8

48,6%

7,6

ЦЕНТР
ПІВДЕНЬ

ПРЕЗИДЕНТА РОСІЇ
10,5

1,9%

17,7%

29,1%

18,2%

1,0%

3,3%

90,8%

ДОНБАС

22,8%

21,2%

УРЯДУ РОСІЇ
95,0%

0,9%

3,2%

13,6% 6,0

Важко відповісти

0,7%

ЗАХІД

17,2%

26,2%

7,3% Жовтень 2014р.

32,4%

24,8%

35,6%

6,0 Квітень 2014р.

32,5%

16,6%

44,9%

93,1%

13,5

Жовтень 2014р.

17,9%

0,6%

1,0%

6,9

66,6%

ПРЕЗИДЕНТА РОСІЇ
96,2%

13,5

4,6 Квітень 2014р.

10,2%

Позитивне

18,6%

6,0 Жовтень 2014р.

12,2%

69,4%

11,4%

Громадян Росії

1,0%

8,0%
17,2%

67,6%

10,7%

Державної Думи Росії

3,2 Квітень 2014р.

72,5%

13,4%

Уряду Росії

14,6%

16,6%

6,8

Негативне

60 років
і старші

Нейтральне

34,1%
31,5%

22,7%

37,4%

8,0

32,7%

28,4%

24,6%

35,2%

26,2%

37,7%
41,6%

24,8%
21,8%

Важко відповісти
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8,7
6,2

33,3%

8,9

30,7%

6,8

30,4%

6,2

Жовтень 2014р.
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Наскільки позитивним чи негативним є Ваше ставлення до наведених політиків, організацій та держав?
% опитаних
Цілком
позитивне

Переважно
позитивне

Переважно
негативне

Цілком
негативне

Не знаю
такого /
ніколи не чув

Важко
відповісти

24,8
23,4
10,8
9,4
6,0
15,0
13,2
6,9
6,7
51,2
11,2
7,2

40,5
40,0
42,8
39,7
9,5
46,1
35,8
35,1
20,3
35,0
42,3
16,1

12,6
15,4
15,6
19,7
14,7
15,3
13,1
17,1
25,0
4,5
14,7
19,5

12,4
7,3
15,1
11,9
59,6
10,4
21,5
13,8
28,3
2,7
14,4
44,4

0,0
0,7
0,3
1,2
0,1
0,2
0,5
0,7
0,3
0,1
0,1
0,2

9,8
13,3
15,4
18,1
10,1
13,0
16,0
26,5
19,3
6,6
17,3
12,6

П.Порошенко
О.Лукашенко
Б.Обама
А.Меркель
В.Путін
Європейський Союз
НАТО
Міжнародний валютний фонд (МВФ)
Митний союз
Україна
США
Росія

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОСИН УКРАЇНА-РОСІЯ

Зменшення співпраці і
впливу Росії на Україну

ЗАХІД

44,4%

Поглиблення співпраці
Згортання
співробітництва з Росією
Важко відповісти

40,6%
12,0%
ПІВДЕНЬ

Поглиблення співпраці
Згортання
співробітництва з Росією
Важко відповісти

30,8%

30,2%

Поглиблення співпраці
Згортання
співробітництва з Росією
Важко відповісти

19,7%

ЦЕНТР

42,2%
10,1%
28,3%
19,4%

ДОНБАС

12,7%

33,0%

14,0%

68,0%
4,7%

11,6%

ВІК

25-29 років

30-39 років

35,8%
19,2%

14,6%

24,6%

34,9%
18-24 років

Зменшення співпраці і
впливу Росії на Україну

Жовтень 2014р.

Важко відповісти

СХІД

20,9%

Зменшення співпраці і
впливу Росії на Україну
Поглиблення співпраці
Згортання
співробітництва з Росією
Важко відповісти

21,5%

Згортання
співробітництва з Росією

РЕГІОНИ
Зменшення співпраці і
впливу Росії на Україну

3,1%

Зменшення співпраці і
впливу Росії на Україну

Квітень 2014р.

22,6%

22,3%

УКРАЇНА

Поглиблення співпраці

Зменшення співпраці і
впливу Росії на Україну
Поглиблення співпраці
Згортання
співробітництва з Росією
Важко відповісти

24,1%

21,5%

33,6%

34,7%

Якою має бути політика України стосовно Росії?
% опитаних

37,5%
19,7%

25,8%
19,2%

24,5%
18,3%

40-49 років

50-59 років

35,3%

32,7%
22,8%

21,2%

23,9%

ЦЕНТР РАЗУМКОВА

24,2%
24,0%
17,0%
60 років і старші

22,4%

21,1%

34,8%

20,6%

29,7%
30,1%
19,3%
21,0%
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7,0%

7,3%

Покращаться
5,1%

Погіршаться

47,4%

Важко відповісти

26,4%

ЗАХІД

Важко відповісти

15,0%

Покращаться

27,3%

Залишаться
без змін

ДОНБАС

16,5%

65,9%

Погіршаться

33,5%

Важко відповісти
24,7%

ПІВДЕНЬ

Погіршаться

Залишаться без змін

41,9%

Важко відповісти

Погіршаться

22,4%

Погіршаться

Покращаться
2,3%

СХІД

Важко відповісти
45,1%

Залишаться без змін
19,0%

16,0%

Важко відповісти

ЦЕНТР

Покращаться

Покращаться
3,1%
Залишаться без змін

26,0%
22,6%
26,7%
26,0%
20,2%
28,9%

29,6%
32,8%
30,6%
2 9 ,3%
36,2%
19,4%

Залишаться без змін

Погіршаться

Покращаться

Травень 2006р.
Грудень 2007р.
Грудень 2008р.
Березень 2009р.
Листопад 2009р.
Квітень 2012р.
Жовтень 2014р.

УКРАЇНА

21,5%
22,3%
15,7%
15,0%
7,5%

22,9%
22,3%
27,0%
2 9,7%
36,1%

44,8%

Як би Ви оцінили перспективи розвитку відносин України та Росії найближчими роками?
% опитаних

25,3%

41,9%
Залишаться без змін
14,0%

Жовтень 2014р.

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ
Зараз висловлюються різні пропозиції щодо розвитку подій в Україні. Чи підтримуєте Ви такі пропозиції?
% опитаних
Підтримую

Не
підтримую

Важко
відповісти

Вступ України до Європейського Союзу

62,6

24,7

12,8

Націоналізація нерухомості та підприємств, які розташовані на території України
та належать російському бізнесу, близькому до керівництва Росії

48,3

27,7

24,1

Вступ України до НАТО

45,2

37,3

17,5

Вихід України з СНД

42,6

36,8

20,6

Заборона ввезення для продажу на територію України будь-яких товарів,
вироблених у Росії

36,3

47,7

16,0

Запровадження візового режиму з Росією

34,7

48,3

17,0

Збереження позаблокового статусу України

29,5

44,8

25,7

Розрив дипломатичних відносин з Росією

25,0

56,4

18,6

Вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану

21,8

63,1

15,1

Створення єдиної союзної держави у складі Росії, Білорусі та України на
рівноправній основі

14,9

70,5

14,6

Приєднання до Ташкентського договору про колективну безпеку країн СНД

14,9

58,9

26,3

5,4

84,4

10,2

Вступ всієї України до складу Російської Федерації в якості частини РФ

Жовтень 2014р.
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31,3 31,4

29,0 27,9

31,8

28,5 29,4

25,8

31,2

29,4
26,0

29,7
26,9

31,7 30,4
27,1

31,5 30,2 30,8
28,2

30,9
27,5
25,6 25,6

32,1

37,0

39,6

27,2

29,2

34,7
34,0 33,9

36,1
34,2
27,5 27,6
23,8

26,5

38,2 36,7
35,7

52,1

ЦЕНТР РАЗУМКОВА

24,2

26,6

29,2

32,0 31,5 31,8 32,9

29,6

33,2 34,2 32,1 34,4
29,0 27,4 28,8

37,0 37,1

39,6

З іншими країнами СНД

33,2 34,6

39,5

43,0
39,0 38,8
34,9

43,4
41,2
36,8

43,9

41,4 41,4

42,3

51,1

48,6

52,5
40,4

46,3
35,3
31,0

14,2

20,6

28,7

25,6

22,2

20,7 20,0 21,2

24,3

20,4

22,6

26,3
23,1 23,1

27,0 28,2
19,4 18,9

17,8
15,2 16,3 14,3 16,5

12,8

11,3

7,7

8,9

12,7 12,4

10,4
4,9

9,0

8,1

7,9

6,5

8,9

9,0

10,1

7,2

7,7

8,1

4,9
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3,3

4,0

2,7

4,2

2,5

4,1

3,8

5,0

4,9

3,1
2,8
2,0

2,1
1,9

3,3

2,9

2,6

3,1

2,4

2,2

1,6

1,9

2,2

2,7

3,7

1,2

2,5

1,3

1,6

1,4

1,4

1,7

0,7

1,0

0,6

1,9

2,5

1,7

0,9

1,2

1,0

5,8

II
X
II
X
XII
III
XI
V
I
IV
V
VI
VIII IX
X
XI XII
II
II
II
II
III
IV
VI VIII IX
X
XII
II
III
VI
VII
IX
XI XII
II
IV
V
XII
IV
XII
II
IV
2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2011 2011 2012 2014

4,9

Із США

II
X
II
X
XII
III
XI
V
I
II
II
II
V
VI
VIII IX
X
XI XII
II
III
IV
VI VIII IX
X
XII
II
III
VI
VII
IX
XI XII
II
IV
V
IV
XII
II
IV
IV
XII
2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2011 2011 2012 2014

29,1 29,9

II
X
II
X
XII
III
XI
V
I
XII
IV
XII
II
IV
II
II
II
IV
V
VI
VIII IX
X
XI XII
II
III
IV
VI VIII IX
X
XII
II
III
VI
VII
IX
XI XII
II
IV
V
2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2011 2011 2012 2014

20,9

31,6

41,1

Із Росією

XII
III
XI
V
II
X
II
X
I
II
II
II
IV
V
VI
VIII IX
X
XI XII
II
III
IV
VI VIII IX
X
XII
II
III
VI
VII
IX
XI XII
II
IV
V
XII
IV
XII
II
IV
2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2011 2011 2012 2014

33,0

Відносини з країнами ЄС

Який напрям зовнішньої політики має бути пріоритетним для України?
% опитаних
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Який напрям зовнішньої політики має бути пріоритетним для України?*
% опитаних

(продовження)

УКРАЇНА

Жовтень 2014р.

71,6%

52,1%

СХІД

ПІВДЕНЬ

24,6%
6,5%

5,7%

7,9%

21,1%

Із
З іншими З іншими Важко
США країнами країнами відповісти
СНД

25-29 років

Відносини з
країнами ЄС
Із Росією

10,5%

21,9%

37,4%
10,7%

9,8%

0,5%

Відносини з Із
країнами ЄС Росією

ВІК
59,4%

ДОНБАС

Із
З іншими З іншими Важко
США країнами країнами відповісти
СНД

З іншими З іншими Важко
країнами країнами відповісти
СНД

Відносини з
країнами ЄС
Із Росією

14,0%

27,6%
11,7%

0,0%

Відносини з Із
країнами ЄС Росією

18-24 років

Із
З іншими З іншими Важко
США країнами країнами відповісти
СНД

1,9%

Із
США

1,4%

13,6%

72,3%

ЗАХІД

1,0%

Відносини з Із
країнами ЄС Росією

17,6%

7,3%

Важко
відповісти

Відносини з Із
країнами ЄС Росією

Із
З іншими З іншими Важко
США країнами країнами відповісти
СНД

49,2%

4,9%

Відносини з Із
країнами ЄС Росією

33,2%

З іншими
країнами СНД

13,7%

5,5%

2,9%

З іншими
країнами

5,1%

5,8%

2,0%

Із США

4,7%

14,2%

30-39 років
Відносини з
країнами ЄС

54,8%

Із Росією

13,9%

51,5%
13,4%

Із США

4,6%

Із США

З іншими країнами

5,4%

З іншими країнами

5,8%

З іншими країнами

5,8%

З іншими країнами СНД

4,3%

З іншими країнами СНД

4,2%

З іншими
країнами СНД
Важко відповісти

2,5%
17,6%

Важко відповісти

40-49 років
Відносини з
країнами ЄС
Із Росією

12,9%

Із Росією

4,6%

Із США

З іншими країнами

5,2%

З іншими країнами

З іншими
країнами СНД

4,3%

З іншими країнами СНД
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Із США

13,5%

Відносини з
країнами ЄС

Із США

Важко відповісти

7,7%

Важко відповісти

50-59 років

53,2%

19,7%

Важко відповісти

7,8%

17,3%
60 років і старші

56,2%

Відносини з
країнами ЄС

44,2%

Із Росією

12,7%

18,5%

Із США

4,2%

5,1%

З іншими країнами

5,6%

4,5%

З іншими країнами СНД

6,8%

14,6%

12,6%

Із Росією

8,1%

Відносини з
країнами ЄС

ЦЕНТР

Важко відповісти
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7,3%
20,2%

ПОЛІТИКА
ЗАОЧНИЙ
КРУГЛИЙ
СТІЛ
ОКРЕМІ РИЗИКИ
ЗАЛУЧЕННЯ
УКРАЇНИ ДО СФЕРИ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ РОСІЇ

КАК ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ?*

Андрей ИЛЛАРИОНОВ,
старший научный сотрудник
Центра глобальной свободы и развития
Института Катона (Вашингтон, США)

Т

ема, сформулированная организаторами слушаний в Европарламенте – “Как иметь дело с
Россией?”. Возьму на себя смелость слегка переформулировать ее.
Вопрос, на мой взгляд, заключается, во-первых, не столько в том, как иметь дело с Россией.
Вопрос заключается в том, как иметь дело с путинской Россией, с путинским режимом или, если
совсем коротко, с “путинизмом”. Это важное уточнение, хотя, разумеется, гораздо короче сказать
просто “Россия”, чем уточнять каждый раз: “путинская Россия”, “путинский режим”, или “путинизм”.
Тем не менее, мне кажется принципиально важным не допускать смешения этих понятий. Нельзя
смешивать путинский режим с жителями России и ее гражданами.
Мы знаем, что очень многие россияне оказались жертвами весьма эффективной промывки
мозгов нынешним режимом. Вполне возможно, что сакраментальная цифра “84% поддержки” является преувеличением, тем не менее, факт остается фактом – значительное число россиян поддались путинской пропаганде и оказались, как сейчас говорят, эффективно зомбированными. То,
как быстро это было достигнуто; то, что практически у нас на глазах было радикально изменено
мировоззрение миллионов и десятков миллионов людей, – может шокировать.
Однако, нечто подобное уже происходило в истории, например, в Германии в 30-х и 40-х годах
прошлого века. В самом центре Европы была подвергнута идеологической обработке и зомбирована цивилизованная нация. Более того, не она одна. Эти нации, зомбированные пропагандой
ненависти, повели агрессивную политику против своих соседей. Нечто подобное, увы, происходит
сейчас и в России.
Мы должны помнить, что правящий российский режим ведет психологическую войну как против
собственного народа, так и против народов других стран, соседних стран, стран Центральной и
Западной Европы, многих других стран мира. Мы обязаны различать народы и режимы. Народы
могут исцеляться от временного помутнения сознания, выходить из своего зомбированного состояния. И рано или поздно это произойдет с российским народом. Так же, как такое выздоровление
после Второй мировой войны произошло с немецким народом, с некоторыми другими народами.
Во-вторых, мне кажется, вопрос наших слушаний следует сформулировать более определенно.
Речь идет не столько о том, как иметь дело с путинским режимом, сколько о том, как остановить
войну, развязанную путинским режимом.
ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɗɬɨ ɤɪɢɡɢɫ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɞɪɭ
ɝɢɯɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯɫɬɪɚɧɇɚɤɨɧɟɰɷɬɨɤɪɢɡɢɫɜɨɬɧɨ
ɲɟɧɢɹɯɊɨɫɫɢɢɢɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚ

В какую войну мы оказались втянутыми?
ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɝɨɞɚ ɨɲɢɛɨɱɧɨ
ɧɨɤɫɱɚɫɬɶɸɜɫɟɪɟɠɟɢɪɟɠɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ³ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦ
ɤɪɢɡɢɫɨɦ´ɢɥɢ³ɤɪɢɡɢɫɨɦɜɍɤɪɚɢɧɟ´Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹɬɨ
ɫ ɱɟɦ ɦɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɷɬɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɧɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ
ɤɪɢɡɢɫ ɢ ɧɟ ɤɪɢɡɢɫ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɍ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɟɫɬɶ
ɩɨɦɟɧɶɲɟɣɦɟɪɟɞɜɟɨɬɱɟɬɥɢɜɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ

ȼɨɜɬɨɪɵɯɬɨɱɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬ
ɬɪɭɞɧɨɢɦɟɧɨɜɚɬɶɩɪɨɫɬɨɤɪɢɡɢɫɨɦɗɬɨɜɨɣɧɚȼɨɣɧɚ
ɜ ɫɚɦɨɦ ɩɪɹɦɨɦ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ
ɫɥɨɜɚ

ȼɨɩɟɪɜɵɯ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɤɪɢɡɢɫ ± ɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ ȼ ɷɬɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɤɪɢɡɢɫɟ ɟɫɬɶ
ɩɨɦɟɧɶɲɟɣɦɟɪɟɱɟɬɵɪɟɢɡɦɟɪɟɧɢɹɗɬɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɤɪɢɡɢɫɗɬɨɤɪɢɡɢɫɜɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɊɨɫɫɢɢ

ɇɚɦ ɜɫɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɹɬɶ ɜ ɤɚɤɭɸ ɢɦɟɧɧɨ
ɜɨɣɧɭ ɦɵ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜɬɹɧɭɬɵɦɢ ȼɬɹɧɭɬɵɦɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɧɚɲɟɣɜɨɥɢɂɝɪɚɠɞɚɧɟɊɨɫɫɢɢɜɫɜɨɟɦɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɧɟ ɠɟɥɚɥɢ ɜɨɣɧɵ ɩɪɨɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɧɚɪɨɞ ɍɤɪɚɢɧɵ

* Статья подготовлена автором на основе выступления 19 ноября 2014г. в Европарламенте на слушаниях “Как иметь дело с Россией?”.
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ɧɟ ɯɨɬɟɥ ɜɨɣɧɵ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ
ɫɬɪɚɧɢɋɒȺɬɚɤɠɟɧɟɯɨɬɟɥɢɷɬɨɣɜɨɣɧɵɗɬɚɜɨɣɧɚ
ɛɵɥɚ ɧɚɜɹɡɚɧɚ ɧɵɧɟɲɧɢɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɜɫɟɦ
ɧɚɦ ɜ ɬɱ ɢ ɧɚɪɨɞɭ Ɋɨɫɫɢɢ ɂ ɜɫɟ ɦɵ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ
ɧɟɟɜɨɜɥɟɱɟɧɵ
ɑɬɨɷɬɨɡɚɜɨɣɧɚ"
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ ɷɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ Ⱥ ɟɫɥɢ ɛɵɬɶ ɬɨɱɧɟɟ ɬɨ ɷɬɨ ±
ɩɭɬɢɧɫɤɚɹɜɨɣɧɚɩɪɨɬɢɜɍɤɪɚɢɧɵɍɝɪɚɠɞɚɧɊɨɫɫɢɢ
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹ
ɧɨ ɜɨɣɧɭ ɩɪɨɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ
ɩɪɢɟɦɥɟɬ Ɉ ɥɢɱɧɨɣ ɜɨɣɧɟ ɝɧɚ ɉɭɬɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɍɤɪɚɢɧɵ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɦɧɨɝɨɟ ɋɚɦɨɟ ɨɱɟɜɢɞɧɨɟ ±
ɷɬɨɬɨɱɬɨɷɬɨɞɨɥɝɚɹɜɨɣɧɚ
ȼ ɷɬɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɜɨɣɧɵ ɤɚɤ ɜɨɣɧɵ ɞɨɥɝɨɣɡɚɬɹɠɧɨɣɟɫɬɶɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ȼɨɩɟɪɜɵɯɷɬɨɞɨɥɝɚɹɜɨɣɧɚɩɨɬɨɦɭɱɬɨɷɬɚɜɨɣɧɚ
ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɩɨɦɟɧɶɲɟɣɦɟɪɟɞɟɫɹɬɢ
ɥɟɬȿɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɩɨɢɦɟɸɳɢɦɫɹɞɚɧɧɵɦɧɚɱɚɥɚɫɶ
ɧɟ ɩɨɡɠɟ ɝ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɛɭɞɭɳɟɣ ɜɨɣɧɵ
ɩɪɨɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞ
ɫɬɜɟ ɟɳɟ ɥɟɬɨɦ ɝ ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɜɨɡ
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɱɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɜɲɢɟɫɹ ɬɨɝɞɚ
ɛɟɡɭɦɧɵɟ ɢɞɟɢ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɣɧɟ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɮɚɤɬ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɮɚɤɬɨɦ ɩɪɨɥɨɝ
ɷɬɨɣɜɨɣɧɵɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɤɥɟɬɭɝ
ȼɫɥɟɞɭɸɳɟɦɝɨɫɨɛɟɧɧɨɜɨɜɪɟɦɹɈɪɚɧɠɟɜɨɣ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟ
ɧɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢɜɨɣɫɤɚɦɢɬɨɝɨɱɬɨɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɛɵɥɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨɥɢɲɶɥɟɬɫɩɭɫɬɹɨɤɤɭɩɚɰɢɹɢɚɧɧɟɤ
ɫɢɹɄɪɵɦɚɌɨɝɞɚɜɝɷɬɚɩɨɩɵɬɤɚɛɵɥɚɨɬɥɨɠɟɧɚ
ɢɡɡɚɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢɨɩɟɪɚɰɢɢ
ȼ ɝ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɦ ɥɚɝɟɪɟ ɧɚ ɋɟɥɢɝɟɪɟ ɛɵɥ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɞɧɹɬ ɮɥɚɝ ɬɧ ³Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɇɚɪɨɞɧɨɣ ɪɟɫ
ɩɭɛɥɢɤɢ´ ɨ ɮɚɤɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɨɥɶɲɢɧ
ɫɬɜɨɝɪɚɠɞɚɧɭɡɧɚɥɨɥɢɲɶɜɝɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶ
ɱɬɨɷɬɨɬɨɬɫɚɦɵɣɥɚɝɟɪɶɸɧɵɯɩɪɨɩɭɬɢɧɰɟɜɤɨɬɨɪɵɣ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɫɟɳɚɟɬ ɫɚɦ ɝɧ ɉɭɬɢɧ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɥɢɱɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɦɵɜɤɟ ɦɨɡɝɨɜ ɪɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣɦɨɥɨɞɟɠɢ
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɚɩɪɟɥɹ ɝ ɧɚ ɫɚɦɦɢɬɟ ɇȺɌɈ ɜ Ȼɭɯɚ
ɪɟɫɬɟɝɧɉɭɬɢɧɡɚɹɜɢɥɱɬɨɍɤɪɚɢɧɚ±ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɱɬɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɟɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚ ɫɚɦɨɦ
ɞɟɥɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɗɬɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɫɞɟ
ɥɚɧɨ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɬɨɝɞɚɲɧɟɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɋɒȺ
ȾɠȻɭɲɚɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɪɹɞɚɞɪɭɝɢɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
ȼ ɬɨɦ ɠɟ ɚɩɪɟɥɟ ɝ ɜ ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧ
ɫɬɜɨ ɩɪɨɫɨɱɢɥɚɫɶ ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɟɪɫɢɣ ɩɥɚɧɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɨɫ
ɫɢɣɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɩɪɨɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢ
ɤɨɜɚɧɚ ɜ ³Ɋɭɫɫɤɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ´ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ
³Ɉɩɟɪɚɰɢɹ ³Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɚɩɟɥɶɫɢɧ´´ ȼ ɧɟɣ ɢɡɥɨ
ɠɟɧ ɜɟɫɶɦɚ ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɜɨɣɧɵ ɫ ɍɤɪɚɢɧɨɣ ɜɤɥɸ
ɱɚɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɨɟɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɨɞɨɜ ɜɨɣɫɤ ± ɦɨɬɨɫɬɪɟɥɤɚɦɢ ɞɟɫɚɧɬɧɢ
ɤɚɦɢɛɪɨɧɟɬɚɧɤɨɜɵɦɢɜɨɣɫɤɚɦɢȼɭɤɚɡɚɧɧɨɦɬɟɤɫɬɟ
ɨɩɢɫɵɜɚɥɢɫɶ ɩɥɚɧɵ ɡɚɯɜɚɬɚ Ʉɪɵɦɚ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɢ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ȼ ɯɨɞɟ ɛɨɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɭɞɚɪɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɜɨɣɫɤɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɟɟɄɢɟɜɚ
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɝ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɧɢɝ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ³ɛɭɞɭɳɟɣ ɜɨɣɧɟ ɫ
ɍɤɪɚɢɧɨɣ´ ɉɨɪɚɠɚɟɬ ɢ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɬɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɞɟɬɚɥɶɧɨɜɧɢɯɷɬɚɬɟɦɚɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ
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ɋ ɝ ɋɥɭɠɛɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫɬɚɥɚ ɮɢɤ
ɫɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɞɪɵɜɧɵɯ ɞɟɣ
ɫɬɜɢɣ ɛɭɞɭɳɢɯ ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɵɧɟɲɧɢɯ  ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɨɜ ɧɚ
ȼɨɫɬɨɤɟɍɤɪɚɢɧɵ
Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ ɜɨɣɧɚ ɝɧɚ ɉɭɬɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶɞɨɥɝɨɢɬɳɚɬɟɥɶɧɨ
ȼɨɜɬɨɪɵɯɧɵɧɟɲɧɹɹɜɨɣɧɚɩɪɨɬɢɜɍɤɪɚɢɧɵɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɞɨɥɝɨɣɩɨɬɨɦɭɱɬɨɨɧɚɜɟɞɟɬɫɹɭɠɟɦɟɫɹɰɟɜ
ɈɧɚɛɵɥɚɞɟɮɚɤɬɨɨɛɴɹɜɥɟɧɚɢɸɥɹɝɜɄɢɟɜɟ
ɜ ɪɟɱɢ ɤɨɬɨɪɭɸ ɝɧ ɉɭɬɢɧ ɩɪɨɢɡɧɟɫ ɩɨ ɫɥɭɱɚɸ ɣ
ɝɨɞɨɜɳɢɧɵ ɤɪɟɳɟɧɢɹ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ ȼ ɧɟɣ ɉɭɬɢɧ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɨɬɤɚɡɚɥ ɜ ɩɪɚɜɟ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɭɤɪɚɢɧɰɚɦ ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɚɦ ɧɚɡɜɚɜ ɢɯ ɱɚɫɬɹɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɭɫ
ɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɞɨ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ
ɩɨɞ ɨɞɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɪɵɲɟɣ ɗɬɚ ɞɚɬɚ ɫɬɚɥɚ
ɞɚɬɨɣ ɧɚɱɚɥɚ ɬɧ ɝɢɛɪɢɞɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɩɪɨɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɜɨɣɧɭ ɋɩɭɫɬɹ ɞɜɚ ɞɧɹ ɝɥɚɜ
ɧɵɣ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɜɪɚɱ Ɋɨɫɫɢɢ ɝɧ Ɉɧɢɳɟɧɤɨ ɧɚɱɚɥ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɜɨɣɧɭ ɩɪɨɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ Ɂɚɬɟɦ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɜɨɣɧɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɚɹɜɨɣɧɚ
 ɧɨɹɛɪɹ ɝ ɤ ɭɠɟ ɩɪɢɦɟɧɹɜɲɢɦɫɹ ɦɟɬɨ
ɞɚɦ ɝɢɛɪɢɞɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɩɪɨɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɛɵɥ ɞɨɛɚɜ
ɥɟɧ ɛɚɧɚɥɶɧɵɣ ɲɚɧɬɚɠ Ƚɧ əɧɭɤɨɜɢɱ ɩɪɢɟɯɚɜɲɢɣ
ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɢ ɩɪɢɜɟɡɟɧɧɵɣ ɧɚ ɨɞɧɭ ɢɡ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɨɟɧ
ɧɵɯ ɛɚɡ ɩɨɞɜɟɪɝɫɹ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɦɭ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ±
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɫ ȿɋ ɝɧ ɉɭɬɢɧ ɨɛɟɳɚɥ ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɭ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜɧɚɱɚɥɟ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɢɄɪɵɦɚɡɚɬɟɦ±ɜɨɫɟɦɶɨɛɥɚɫɬɟɣɸɝɨ
ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ Ⱦɜɟ ɧɟɞɟɥɢ ɫɩɭɫɬɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢ ɫɥɨɦɥɟɧɧɵɣ əɧɭɤɨɜɢɱ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹɨɛɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢɍɤɪɚɢɧɵɫȿɋ
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɜɨɣɧɚɩɪɨɬɢɜɍɤɪɚɢɧɵ ɫɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ  ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ ɹɧɜɚɪɟ ɝ
ɭɛɢɣɫɬɜɚɦɢ ɦɚɣɞɚɧɨɜɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɜ Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɠɟ
ɨɧɚ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɚ  ɮɟɜɪɚɥɹ ɝ ɡɚ ɱɟɬɵɪɟ ɞɧɹ ɞɨ
ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɝɧ əɧɭɤɨɜɢɱ ɛɟɠɚɥ ɢɡ ɍɤɪɚɢɧɵ ɗɬɚ ɞɚɬɚ
ɛɵɥɚ ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬɱɟɤɚɧɢɜɲɢɦ ɦɟɞɚɥɶ ³Ɂɚ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ʉɪɵɦɚ´ ɢ
ɩɨɦɟɫɬɢɜɲɢɦ ɧɚ ɧɟɣ ɞɚɬɵ ɜɨɟɧɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨ
ɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ³ ɮɟɜɪɚɥɹ   ɦɚɪɬɚ ɝ´ Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨ
ɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɧɟ ɩɨɫɥɟ ɛɟɝɫɬɜɚ əɧɭɤɨɜɢɱɚ
ɚ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɛɵɥ ɥɟɝɢɬɢɦɧɵɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɦ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚɢɧɵ ɡɚ ɞɜɚ ɞɧɹ ɞɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɢɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫ ɬɪɟɦɹ ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬ
ɫɬɜɢɢ ɬɪɟɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ ɢ ɡɚ ɱɟɬɵɪɟ ɞɧɹ
ɞɨɬɨɝɨɤɚɤɝɧəɧɭɤɨɜɢɱɛɟɠɚɥɫɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɍɤɪɚɢɧɵ
ɧɚɛɨɪɬɭɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɜɨɟɧɧɨɝɨɤɨɪɚɛɥɹ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɜɨɟɧɧɚɹɨɩɟɪɚɰɢɹɩɪɨ
ɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɟ ɛɵɥɚ ɧɢ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚ Ɋɟɜɨɥɸɰɢɸ
Ɇɚɣɞɚɧɚ ɧɢ ɧɚ ɛɟɝɫɬɜɨ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɉɨɜɬɨɪɸ ɟɳɟ ɪɚɡ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɨɟɧ
ɧɚɹ ɚɝɪɟɫɫɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ
ɝɧ əɧɭɤɨɜɢɱ ɜɫɟ ɟɳɟ ɛɵɥ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɦ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚɢɧɵ ɗɬɨ ɜɨɟɧɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɪɨ
ɜɨɞɢɥɚɫɶ ɧɟ ³ɡɚ əɧɭɤɨɜɢɱɚ´ ɢ ɧɟ ³ɩɪɨɬɢɜ Ɇɚɣɞɚɧɚ´
ɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɧɟ ³ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ´ ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɬɢɜ
əɧɭɤɨɜɢɱɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜ Ɇɚɣɞɚɧɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ
ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɜɨɟɧɧɚɹ
ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢɍɤɪɚɢɧɵ
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ɇɚɤɨɧɟɰ ɜɟɞɭɳɚɹɫɹ ɫɟɣɱɚɫ ɜɨɣɧɚ ± ɷɬɨ ɞɨɥɝɚɹ
ɜɨɣɧɚ ɫ ɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɱɬɨ ɫɤɨɪɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɷɬɨɣ ɜɨɣɧɵ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɨɠɢɞɚɬɶ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɐɟɥɢ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɉɭɬɢɧɵɦ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɩɨɤɚ ɧɟ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɋɭɞɹ ɩɨ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɢ ɤɚɤ ɨɧ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɭɞɹ ɩɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɦɭɫɹ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚ
ɧɢɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɨɣɫɤ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɦ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ ɧɟɬ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɷɬɚ ɜɨɣɧɚ ɲɥɚ ɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɷɬɚɜɨɣɧɚɛɭɞɟɬɞɨɥɝɨɣ
Международный ракурс
российско-украинской войны
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɫɨɛɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɜɨɣɧɚ ±
ɷɬɨ ɩɭɬɢɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɇɚ
ɧɟɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɠɧɨ ɧɨ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ
ɫɞɪɭɝɢɯɪɚɤɭɪɫɨɜ
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɹɦɵɦ ɩɪɨɞɨɥɠɟ
ɧɢɟɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ Ƚɨɪɹɱɚɹ ɮɚɡɚ ɬɨɣ
ɜɨɣɧɵ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ ɝ ɧɨ ɨɧɚ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ
ɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɪɭɡɢɢ ɜɫɟ ɟɳɟ ɨɤɤɭɩɢɪɨɜɚɧɵ ɢɧɨ
ɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɜɨɣɫɤɚɦɢ ɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɝɪɭ
ɡɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ Ƚɪɭɡɢɢ
ɬɚɤɠɟ ɧɟɬɪɭɞɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɥɟɞɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɜɦɟɲɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɚɜɬɱɢɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɧɟɞɟɥɶ
ɌɚɤɢɟɫɥɟɞɵɜɢɞɧɵɭɜɵɧɟɬɨɥɶɤɨɜȽɪɭɡɢɢ
ɑɭɬɶ ɛɨɥɟɟ ɝɨɞɚ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɭɞɨ
ɜɢɳɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɢɲɚɧɬɚɠɚɫɨɫɬɨɪɨɧɵɝɧɚɉɭɬɢɧɚ
Ⱥɪɦɟɧɢɹɛɵɥɚɜɵɧɭɠɞɟɧɚɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹɨɬɧɚɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨɞɩɢɫɚɬɶɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɨɛɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢɫȿɜɪɨɫɨɸɡɨɦ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɦɢ
ɬɟɦɩɚɦɢ ɜɟɞɭɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ȺɜɚɪɨɄɚɯɟɬɢɧɫɤɨɝɨ
ɲɨɫɫɟ ɨɬ Ɇɚɯɚɱɤɚɥɵ ɧɚ Ɍɛɢɥɢɫɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜɟɞɭɬɫɹ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɛɟɡɩɟɪɟɪɵɜɨɜɋɬɨɢɦɨɫɬɶɷɬɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ  ɦɥɪɞ ɒɨɫɫɟ ɩɪɨɪɟɡɚɟɬ Ƚɥɚɜɧɵɣ
Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣɯɪɟɛɟɬɢɧɚɟɝɨɸɠɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɜɵɯɨɞɢɬɜ
ɞɨɥɢɧɵ ɪɟɤ Ⱥɥɚɡɚɧɢ ɢ Ʉɭɪɵ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɭɸ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɬɵɤɟ ɝɪɚɧɢɰ Ƚɪɭɡɢɢ ɢ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚ
ɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɛɥɢɡɨɫɬɢɨɬɌɛɢɥɢɫɢȺɪɦɟɧɢɢɢ
ɇɚɝɨɪɧɨɝɨ Ʉɚɪɚɛɚɯɚ ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɲɨɫɫɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɦɨɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɛɪɨɧɟɬɚɧɤɨɜɵɟ
ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɭɱɚɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɛɪɨɫɨɤ ɞɥɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɯɨɩɭɬɧɨɝɨ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɦɟɠɞɭ Ɋɨɫɫɢɟɣ
ɢ Ⱥɪɦɟɧɢɟɣ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ
ɧɨ ɢ ɜɟɫɶ ɛɨɝɚɬɵɣ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚɦɢ Ʉɚɫɩɢɣɫɤɢɣ ɢ
ɋɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɨɬɪɟɡɚɧɧɵɦ ɨɬ
ɜɵɯɨɞɚɧɚɦɢɪɨɜɨɣɪɵɧɨɤɱɟɪɟɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟɫɟɣɱɚɫ
ɝɪɭɡɢɧɫɤɨɬɭɪɟɰɤɨɟ ³ɝɨɪɥɵɲɤɨ´ Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɚɲɨɫɫɟɧɚɦɟɱɟɧɨɧɚɦɚɪɬɝ
ɋɬɨɢɬ ɬɚɤɠɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ Ɇɨɥɞɨɜɵ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɟɟ ɪɟɝɢɨɧ ɉɪɢɞɧɟɫɬɪɨɜɶɟ ɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶ
ɧɵɯ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹɯ ɫ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɨɦ  ɚɜɝɭɫɬɚ ɝ
ɝɧ ɉɭɬɢɧ ɡɚɹɜɢɥ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɭ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟ
ɫɤɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɜɨɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɬɨ
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɤɚɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɥɢɲɶ ɛɥɚ
ɝɨɞɚɪɹ ɭɫɢɥɢɹɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɇɚɡɚɪɛɚɟɜɚ ɗɬɨ ɡɚɹɜɥɟ
ɧɢɟ ɛɵɥɨ ɲɢɪɨɤɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɨ ɤɚɤ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ
ɧɚɦɟɤɧɚɬɨɱɬɨɫɜɨɸɧɵɧɟɲɧɸɸɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɦɨɠɟɬ ɭɬɪɚɬɢɬɶ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɝɧ ɇɚɡɚɪ
ɛɚɟɜɩɟɪɟɫɬɚɧɟɬɛɵɬɶɝɥɚɜɨɣɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚ
ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ
ɩɭɬɢɧɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ± ɫɬɪɚɧɵ Ȼɚɥɬɢɢ Ɉɫɟɧɶɸ ɝ
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ɜ Ʌɚɬɝɚɥɢɢ ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ Ʌɚɬɜɢɹ  ɛɵɥɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨ
ɜɚɧɵ ɩɨɩɵɬɤɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɥɢɬɟ
ɪɚɬɭɪɵ ɡɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɬ Ʌɚɬɜɢɢ ɢ ɡɚ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɷɬɢɯɪɚɣɨɧɨɜ±ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɪɭɫɫɤɢɟɢɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ
ɍɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɩɨ ɬɟɦ ɠɟ
ɫɰɟɧɚɪɢɹɦ ɩɨ ɤɚɤɢɦ ɨɧɢ ɩɪɨɲɥɢ ɜɟɫɧɨɣ ɝ ɜ
Ʉɪɵɦɭ ɢ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ȿɫɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɫɹ
ɰɟɜ ɧɚɡɚɞ ɪɟɱɶ ɲɥɚ ɨ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɜ Ʌɚɬɝɚɥɢɢ ɢ ɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɨɣ
ɗɫɬɨɧɢɢ ɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɷɬɢ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɬɚɤɭɸ
ɚɝɪɟɫɫɢɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ȿɫɥɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɗɫɬɨɧɢɢ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ Ʌɚɬɜɢɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɜɨɡ
ɝɥɚɲɟɧɵ ɤɜɚɡɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɪɨɞɟ ³ɇɚɪɨɞɧɨɣ ɪɟɫɩɭ
ɛɥɢɤɢɇɚɪɜɵ´ɢɥɢ³ɇɚɪɨɞɧɨɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɅɚɬɝɚɥɢɢ´
ɬɨ ɬɨɝɞɚ ɜɨɩɪɨɫ ɦɭɱɢɜɲɢɣ ȿɜɪɨɩɭ ɜ ɤɨɧɰɟ ɯ
ɝɨɞɨɜ ³Ƚɨɬɨɜɵ ɥɢ ɟɜɪɨɩɟɣɰɵ ɭɦɢɪɚɬɶ ɡɚ Ⱦɚɧɰɢɝ"´
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧ ɜ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɯ
“Ƚɨɬɨɜɵ ɥɢ ɟɜɪɨɩɟɣɰɵ ɭɦɢɪɚɬɶ ɡɚ ɇɚɪɜɭ Ʌɚɬɝɚɥɢɸ
Ⱦɚɭɝɚɜɩɢɥɫ"´
ɇɚɤɨɧɟɰɷɬɨɜɨɣɧɚɩɪɨɬɢɜɊɨɫɫɢɢɩɪɨɬɢɜɪɨɫɫɢɣ
ɫɤɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɗɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ
ɗɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɤɪɟɦɥɟɜɫɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɜɨɣɧɚ
ɱɚɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫ ɩɪɨɫɨɜɟɬɫɤɢɦ ɥɸɦɩɟ
ɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɨɦ
ɩɪɨɬɢɜ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟ
ɫɬɜɚ ³Ƚɨɪɹɱɚɹ´ ɮɚɡɚ ɷɬɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢɞɟɬ
ɫɟɣɱɚɫɜɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦȾɨɧɛɚɫɫɟ³ɬɟɩɥɚɹ´ɟɟɮɚɡɚɧɚɱɚ
ɥɚɫɶɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɢ
ȼɵɡɨɜɨɤɨɬɨɪɨɦɢɞɟɬɪɟɱɶ±ɷɬɨɜɵɡɨɜɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦ ɜɨɡɧɢɤɲɢɦ ɧɚ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɗɬɨɫɟɪɶɟɡɧɟɣɲɢɣɜɵɡɨɜɢȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭ
ɋɨɸɡɭ ɢ ɇȺɌɈ ɉɨɤɚ ɭ ɷɬɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɬɨɜɵɯ
ɨɬɜɟɬɨɜɧɚɬɚɤɢɟɜɵɡɨɜɵɧɟɬ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɞɟɥɨ ɫ ɪɟɜɚɧɲɢɡɦɨɦ
ɪɟɜɢɡɢɨɧɢɡɦɨɦ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɫɥɭ
ɱɚɟɍɤɪɚɢɧɵɤɚɤɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɚɫɦɨɝɥɢɞɭɦɚɬɶɥɢɲɶ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɫɹɰɟɜ ɧɚɡɚɞ Ɇɵ ɢɦɟɟɦ ɞɟɥɨ ɫ ɨɩɚɫɧɨ
ɫɬɶɸ ɩɟɪɟɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɨɢɬ ɜɫɹ ȿɜɪɨɩɚ ɢ ȿɜɪɨɫɨɸɡ
ɢɇȺɌɈ
ɇɟɥɶɡɹ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɱɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɢɞɟɣ ɚɝɪɟɫɫɨɪɚ
ɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɛɵɢɫɩɨɥɶɡɭɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɗɫɬɨɧɢɢ
ɢ Ʌɚɬɜɢɢ ɤɚɤ ɪɵɱɚɝ ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɱɚɬɶ ɲɚɧɬɚ
ɠɢɪɨɜɚɬɶ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɢ ɜɨɟɧɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɢ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨ
ɜɚɬɶ ɢɯ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɞɪɵɜɚɹ ɜɫɸ
ɫɢɫɬɟɦɭɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɜɵɫɬɪɨɟɧɧɭɸɜȿɜɪɨɩɟɜɬɟɱɟ
ɧɢɟɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɯɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɫɥɟ
Ȼɟɪɥɢɧɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɝ ɢ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ
ɝ
ɇɨ ɢ ɷɬɨ ɟɳɟ ɧɟ ɜɫɟ  ɨɤɬɹɛɪɹ ɝ ɝɧ ɉɭɬɢɧ
ɜɵɫɬɭɩɢɥɫɪɟɱɶɸɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɢɬɧȼɚɥɞɚɣɫɤɨɝɨɤɥɭɛɚ
ɜɝɋɨɱɢɤɨɬɨɪɭɸɩɪɚɜɢɥɶɧɟɟɧɚɡɵɜɚɬɶɧɟȼɚɥɞɚɣɫɤɨɣ
ɚ ɋɨɱɢɧɫɤɨɣ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɷɬɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɧɨ ɩɟɪɟ
ɨɰɟɧɢɬɶ ɫ ɧɢɦ ɢ ɫ ɨɬɜɟɬɚɦɢ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨɫɥɟ ɧɟɝɨ
ɫɥɟɞɭɟɬɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɤɚɠɞɨɦɭɟɜɪɨɩɟɣ
ɫɤɨɦɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɥɢɞɟɪɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟ
ɫɤɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɬɭ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɢ ɢɫɬɨɪɢ
ɱɟɫɤɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬɵ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ ɩɨɞɞɚɜɲɢɟɫɹ ɧɚ ɤɪɟɦɥɟɜ
ɫɤɢɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɢɣ ɤɪɸɱɨɤ ɩɨɫɩɟɲɢɥɢ ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɪɟɱɶ ɧɨɜɨɣ ɮɭɥɬɨɧɫɤɨɣ Ɍɚɤɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
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ɜɤɨɪɧɟɧɟɜɟɪɧɨɍɩɭɬɢɧɫɤɨɝɨɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɧɟɬɧɢɱɟɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɫ Ɏɭɥɬɨɧɫɤɨɣ ɪɟɱɶɸ ɍɢɧɫɬɨɧɚ ɑɟɪɱɢɥɥɹ ɇɢ
ɩɨ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɧɢ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɟɟ ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɹ ɧɢ
ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɟɟɚɜɬɨɪɚɇɨɭɷɬɨɝɨɋɨɱɢɧɫɤɨɝɨɜɵɫɬɭ
ɩɥɟɧɢɹɟɫɬɶɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɨɝɗɬɨ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ Ⱥɞɨɥɶɮɚ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɢɡ Ȼɟɪɯɬɟɫɝɚɞɟɧɚ  ɢ
 ɚɜɝɭɫɬɚ ɝ Ƚɢɬɥɟɪ ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɣɫɹ ɜ ³Ɉɪɥɢɧɨɦ
ɝɧɟɡɞɟ´ ɫɜɨɟɦ ɥɸɛɢɦɨɦ ɤɭɪɨɪɬɟ ɧɚ ɸɝɟ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
ɬɨɝɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢɥ ɞɜɚ ɩɨɫɥɚɧɢɹ ɉɪɟɦɶɟɪɦɢɧɢɫɬɪɭ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢɇɟɜɢɥɥɭɑɟɦɛɟɪɥɟɧɭȼɧɢɯɝɟɪɦɚɧ
ɫɤɢɣ ɮɸɪɟɪ ɩɨɲɟɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɚɥɶɲɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɚɧɲɥɸɫɚ Ⱥɜɫɬɪɢɢ ɢɥɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɋɭɞɟɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚ
ɫɬɢ Ɉɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɑɟɦɛɟɪɥɟɧɭ ɧɨɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɟɠ
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɚɬɚɤɠɟɩɟɪɟɞɟɥɦɢɪɚɦɟɠɞɭ
ȽɟɪɦɚɧɫɤɢɦɊɟɣɯɨɦɢȻɪɢɬɚɧɫɤɨɣɂɦɩɟɪɢɟɣ
 ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɋɨɱɢɧɫɤɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɉɭɬɢɧɚ
ɢ ɞɜɭɯ Ȼɟɪɯɬɟɫɝɚɞɟɧɫɤɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɣ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢ
ɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ  ɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ ±
ɩɨɱɬɢ ɫɥɨɜɨ ɜ ɫɥɨɜɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɢɞɟɹɜɢɞɟɸȽɧɉɭɬɢɧɩɪɟɞɥɨɠɢɥɝɧɭɈɛɚɦɟɧɨɜɵɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɟɪɟɞɟɥɦɢɪɚɫɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦɫɨɫɬɨɪɨɧɵɁɚɩɚɞɚɩɭɬɢɧ
ɫɤɨɣɫɮɟɪɵɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ȿɫɥɢɟɳɟɜɚɩɪɟɥɟɝɝɧɉɭɬɢɧɢɝɪɚɥɜɩɥɚɧɵ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɟɤɨɟɝɨ ³Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ´ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɜɲɟɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɩɨɬɨɦɤɨɜ ɩɨɞ
ɨɞɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɤɪɵɲɟɣ ɬɨ ɩɨɥ
ɝɨɞɚɫɩɭɫɬɹɷɬɢɩɥɚɧɵɫɬɚɥɢɜɵɝɥɹɞɟɬɶɭɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɦɢ ɋɟɣɱɚɫ ɫɬɚɜɤɢ ɜ ɤɪɟɦɥɟɜɫɤɨɣ ɤɨɧɮɪɨɧ
ɬɚɰɢɢɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɦɢɪɨɦɪɟɡɤɨɩɨɜɵɲɟɧɵɋɟɣɱɚɫ
ɉɭɬɢɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜɟɫɶ ɦɢɪɨɩɨɪɹɞɨɤ ɜɫɸ
ɦɢɪɨɜɭɸɫɢɫɬɟɦɭɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹɩɨɫɥɟȼɬɨɪɨɣɦɢɪɨ
ɜɨɣɜɨɣɧɵɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸɜɍɫɬɚɜɟɈɈɇɢɜɦɧɨɝɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɨɩɢɪɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
ɧɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɥɵ ɧɟɪɭɲɢɦɨɫɬɢ ɝɪɚɧɢɰ ɫɭɜɟɪɟɧɢ
ɬɟɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚɰɢɣ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟɫɨɸɡɵɩɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɥɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɞɟɥɨ ɭɠɟ ɧɟ
ɩɪɨɫɬɨ ɫ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɤɚɤɨɣ ɛɵ ɜɚɠɧɨɣ
ɢ ɨɩɚɫɧɨɣ ɧɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɭɬɢɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɩɪɨɬɢɜ
ɍɤɪɚɢɧɵɋɟɝɨɞɧɹɦɵɢɦɟɟɦɞɟɥɨɧɟɬɨɥɶɤɨɫɩɭɬɢɧ
ɫɤɨɣ ɜɨɣɧɨɣ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɭɠɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ±
ɟɳɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ  ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɫɟɞɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ
ɧɚ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɢɦɟɟɦ
ɞɟɥɨ±ɤɚɤɧɢɱɭɞɨɜɢɳɧɨɷɬɨɦɨɠɟɬɡɜɭɱɚɬɶ±ɞɚɠɟɧɟ
ɫɭɝɪɨɡɨɣɪɚɡɜɹɡɵɜɚɧɢɹɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣɜɨɣɧɵɜȿɜɪɨɩɟ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫ ɪɟɜɚɧɲɢɡɦɨɦ
Ɍɨ ɫ ɱɟɦ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫɟɝɨɞɧɹ ɷɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɪɟɜɢɡɢɢ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɷɬɨ ɩɨɩɵɬɤɚ ɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɜɫɟɯɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɯɫɟɦɢɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ
Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɢɟ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɵ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɫɭɬɶ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɯɥɚɞɧɨ
ɤɪɨɜɧɨ ɷɬɨ ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɦɢɪɨɜɚɹ ɜɨɣɧɚ ȼ ɢɯ ɤɚɥɶ
ɤɭɥɹɰɢɹɯ Ɍɪɟɬɶɟɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɛɵɥɚ ɏɨɥɨɞɧɚɹ ɜɨɣɧɚ
ɚ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɟ ɧɵɧɟ ɜɨɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɧɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ
ɑɟɬɜɟɪɬɨɣɦɢɪɨɜɨɣɜɨɣɧɨɣ
Асимметрия и фактор “силы воли”
Ⱥɦɛɢɰɢɨɡɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɉɭɬɢɧɵɦ
ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɚɬɪɨɧɭɬɶ ɯɨɬɹ ɛɵ ɤɪɚɬɤɨ ɜɟɫɶɦɚ ɜɚɠɧɵɣ
ɜɨɩɪɨɫ ± ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɉɭɬɢɧɵɦ" ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɢɪɨɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢɝɪɵ ɪɟɜɢɡɢɨɧɢɫɬɫɤɨɣ
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ɞɟɪɠɚɜɨɣ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɱɬɨ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ
ɟɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɧɟɫɨɢɡɦɟɪɢɦɨ ɦɟɧɶɲɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɇȺɌɈ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ Ɂɚɩɚɞɚ ɜ ɰɟɥɨɦ" Ʉɚɤɢɦ ɨɛɪɚ
ɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɬɚɤɢɯ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɯ
ɰɟɥɟɣ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɟɫɧɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ"
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɧɚɦɟɪɟ
ɧɢɹ ɧɟɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɦɢ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɞɚɠɟ ɫɦɟɯɨ
ɬɜɨɪɧɵɦɢ ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫ
ɤɢɯ ɜɨɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɳɢɯ ɥɚɝɟɪɟɣ ɫɨɜɟɪ
ɲɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɩɟɪɟɜɟɫ
Ɂɚɩɚɞɚ Ʉɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ ɧɟɥɟɩɨ ɩɨɥɚɝɚɬɶ ɱɬɨ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ
ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɢ ɜ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɤɬɨɥɢɛɨ ɦɨɝ ɛɵ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɧɚɞɟ
ɹɬɶɫɹɧɚɭɫɩɟɯɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɟɚɥɶɧɨɣɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɥɟ
ɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɇɚɪɹɞɭ
ɫ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɧɵɧɟ ɜɟɞɭɳɟɣɫɹ
ɜɨɣɧɵ ³ɝɢɛɪɢɞɧɚɹ ɜɨɣɧɚ´ ³ɧɟɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɜɨɣɧɚ´ ³ɧɟɥɢɧɟɣɧɚɹ ɜɨɣɧɚ´ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɜɚɠɧɚɹ
ɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ± ³ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɚɹ ɜɨɣɧɚ´ ȼ ɫɬɚɧ
ɞɚɪɬɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɢɦɟɸɬ ɜ ɫɜɨɟɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɫɪɚɜɧɢɦɵɟ ɨɛɴɟɦɵ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɪɚɜɧɢɦɵɟ ³ɫɢɥɵ ɜɨɥɶ´ Ɉɞɧɚɤɨ ɢɦɟɸɬɫɹ
ɢɫɢɬɭɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɵɯɨɞɧɚɢɡɫɬɨɪɨɧɢɦɟɟɬɩɨɫɪɚɜ
ɧɟɧɢɸ ɫ ɟɟ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ ɛɨɥɶɲɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɨ ɫɥɚɛɟɟ
ɫɢɥɭɜɨɥɢȺɟɟɨɩɩɨɧɟɧɬɨɛɥɚɞɚɟɬɦɟɧɶɲɢɦɢɪɟɫɭɪ
ɫɚɦɢɧɨɛɨɥɟɟɫɢɥɶɧɨɣɜɨɥɟɣȼɬɚɤɨɦɫɥɭɱɚɟɩɨɛɟɞɚ
ɜ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɡɚ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɫ ɦɟɧɶ
ɲɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɣ ɜɨɥɟɣ ɂɫɬɨɪɢɹ ɞɚɟɬ
ɧɟɦɚɥɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɬɨɝɨ ɤɨɝɞɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ
ɨɤɚɡɚɜɲɚɹɫɹ ɛɨɥɟɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɛɨɥɟɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣ ɛɨɥɟɟ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɠɟɬ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚ
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɦɟɧɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɜɨɟɦ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɯɨɞɟ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ
ɜɚɠɧɵɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɟɳɟɞɜɚɷɥɟɦɟɧɬɚɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɢɦɟɬɶɜɜɢɞɭɈɞɢɧɢɡɷɬɢɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɭɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥɫɹ ɗɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢɥɢ ɬɨɱɧɟɟ
ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɜɨɣɧɚ Ɍɚɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɜɟɞɟɬɫɹ ɢ
ɩɪɨɬɢɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɝɨɫɭ
ɞɚɪɫɬɜɢɩɨɜɫɟɦɭɦɢɪɭɍɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɢ ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  ɧɟɬ ɝɪɚɧɢɰ ɉɨɥɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹ
ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɜɨɣɧɚ ɜɟɞɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɪɭɫ
ɫɤɨɦɹɡɵɤɟɧɨɢɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦɧɟɦɟɰ
ɤɨɦɢɫɩɚɧɫɤɨɦɞɪɭɝɢɯɹɡɵɤɚɯȼɨɦɧɨɝɢɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɟɬɹɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɫɨɥɞɚɬɵ ɢ ɨɮɢɰɟɪɵ ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɣɫɤ ɫɨɫɬɨ
ɹɳɢɟɧɚɫɥɭɠɛɟɪɟɜɢɡɢɨɧɢɫɬɫɤɨɝɨɪɟɠɢɦɚɢɞɟɣɫɬɜɭ
ɸɳɢɟ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨ ɧɚ ɹɡɵɤɚɯ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ
ɗɬɢ ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɣɫɤɚ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
ɢɫɤɚɠɟɧɧɵɣ ɧɚɪɪɚɬɢɜ ɥɨɠɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ ɮɚɥɶɫɢ
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɞɟɥɟ ɨɧɢ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɢɡɜɟɫɬ
ɧɨɝɨɭɫɩɟɯɚɧɟɬɨɥɶɤɨɜɊɨɫɫɢɢɧɨɢɜɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯ
ɋɬɨɢɬ ɩɨɦɧɢɬɶ ɱɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɟɝɱɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɠɟɪɬɜɨɣɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɚɝɪɟɫɫɢɢ
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɭɫɩɟɯ ɜ ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ
ɦɨɠɟɬɡɚɦɟɧɢɬɶɩɨɛɟɞɭɧɚɧɚɫɬɨɹɳɟɦɩɨɥɟɛɢɬɜɵ
ȿɳɟɨɞɢɧɷɥɟɦɟɧɬɧɨɜɨɣɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ±ɹɞɟɪɧɵɣ
ɲɚɧɬɚɠ ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɧɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ Ʌɸɛɵɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɟ
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ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɦɢɪɚ ɝɨɬɨɜɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ
ɨɬ ɧɢɯ ɡɚɜɢɫɹɳɟɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɹɞɟɪɧɨɝɨ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɗɬɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɢ ɰɢɧɢɱɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɪɟɦɥɟɜɫɤɢɟ ɪɟɜɚɧɲɢɫɬɵ ɢ ɪɟɜɢɡɢɨɧɢɫɬɵ
ɋɞɟɥɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ Ɂɚɩɚɞɭ ɜ ɋɨɱɢɧɫɤɨɦ ɜɵɫɬɭɩ
ɥɟɧɢɢ ɉɭɬɢɧɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɟɝɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɥɢɛɨ Ɂɚɩɚɞ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɢɪɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɮɟɪɵ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɨɜɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɥɢɛɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɭɝɪɨ
ɡɨɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɪɟɜɢɡɢɨɧɢɫɬɫɤɨɣ
³ɫɜɟɪɯɞɟɪɠɚɜɨɣ´ɇɚɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚɲɚɧɬɚɠɭɰɢɜɢɥɢɡɨ
ɜɚɧɧɨɝɨɦɢɪɚɝɨɬɨɜɨɝɨɨɬɜɟɬɚɩɨɤɚɧɟɬ
Что делать?
ɇɚɷɬɨɬɜɨɩɪɨɫɟɫɬɶɬɪɢɜɨɡɦɨɠɧɵɯɨɬɜɟɬɚ
ɉɟɪɜɵɣ ɨɬɜɟɬ ± ɫɞɚɬɶɫɹ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɟɞ
ɥɨɠɟɧɢɹɝɧɚɉɭɬɢɧɚȾɨɩɭɫɬɢɬɶɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɧɨɜɵɯ
ɩɪɚɜɢɥ ɠɢɡɧɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɇɨɜɨɝɨ Ɇɢɪɨɩɨɪɹɞɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɢɥɶ
ɧɨɝɨ ɞɢɤɬɨɜɚɬɶ ɜɨɥɸ ɫɥɚɛɨɦɭ ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɭɫɹ ɜ ɟɝɨ
ɡɨɧɟɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ȼɬɨɪɨɣ ɨɬɜɟɬ ± ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɧɚɣɬɢ ɤɨɦɩɪɨ
ɦɢɫɫɌɚɤɨɣɫɰɟɧɚɪɢɣɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɧɟɤɨɬɨɪɵɟɪɨɫɫɢɣ
ɫɤɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ³Ⱦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɦɵ Ɋɨɫɫɢɹ  ɛɵɥɢ ɧɟ
ɩɪɚɜɵ ɚɧɧɟɤɫɢɪɨɜɚɜ Ʉɪɵɦ ɢ ɫɨɜɟɪɲɢɜ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɸ
ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɭɸ ɍɤɪɚɢɧɭ ɇɨ ɬɭɬ ɭɠ ɧɢɱɟɝɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɬɚɤɨɣ
ɤɚɤɨɣ ɨɧɚ ɟɫɬɶ ɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɫɮɟɪ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɢ ɧɨɜɵɣ
ɫɬɚɬɭɫɤɜɨ´ Ɍɚɤɨɣ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ ɩɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ
ɦɚɥɨɱɟɦɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɩɟɪɜɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɚɨɬɫɞɚɱɢ
Ɍɪɟɬɢɣ ɨɬɜɟɬ ± ɨɤɚɡɚɬɶ ɚɝɪɟɫɫɨɪɭ ɫɨɩɪɨɬɢɜ
ɥɟɧɢɟ ȿɫɥɢ ɧɟ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɤɚɩɢɬɭɥɹɰɢɢ
ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɩɟɪɟɞ ɚɝɪɟɫɫɨɪɨɦ ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ± ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ
ɇɚɡɨɜɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ
ɨɬɜɟɬɚ Ɉɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ
ɦɟɪɟɜɫɟɦɢɫɮɟɪɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɩɹɬɢɬɟɚɬɪɚɯ
Семь сфер деятельности
ȼɨɩɟɪɜɵɯɫɥɟɞɭɟɬɩɨɧɹɬɶɢɨɫɨɡɧɚɬɶɩɪɢɪɨɞɭɜɨɡɧɢɤɲɟɣɩɪɨɛɥɟɦɵ±ɧɟɨɪɟɜɢɡɢɨɧɢɡɦɚɢɧɟɨɪɟɜɚɧɲɢɡɦɚ
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹɜɧɟɣɫɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ
ȼɨɜɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɬɚɤ ɢ ɲɢɪɨɤɢɯ
ɫɥɨɟɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ȼɬɪɟɬɶɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɤɨɧɬɪɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɬɨɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɛɟɞɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ȼ ɍɤɪɚɢɧɟ ɩɪɢ
ɲɥɨɫɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɡɚɧɹɥɢɫɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɨɛɥɚɱɟɧɢɟɦ ɚɧɬɢɭɤɪɚ
ɢɧɫɤɨɣ ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɤ ɬɚɤɚɹ ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹɮɚɛɪɢɤɭɟɬɫɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɗɬɨɫɟɪɶɟɡ
ɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɞɥɹ ɞɢɥɟɬɚɧɬɨɜ ɨɧɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɦɟɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɩɭɧɤɬ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɮɟɪɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɮɨɪ
ɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɧɟɧɚɩɚɞɟɧɢɹ ɢ
ɩɪ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɧɨɜɵɦ ɪɟɚɥɢɹɦ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɢɛɪɢɞ
ɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɚɝɪɟɫɫɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɮɨɪɦɵ ɧɟ ɩɨɞɩɚɞɚ
ɸɳɢɟ ɩɨɞ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ
ɫɨɜɫɟɦ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɨɣ ɨɩɚɫɧɵɣ
ɜɢɞ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɤɚɤ ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɟ ɩɨɞɩɚɞɚɟɬ
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ɩɨɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟȽȺɈɈɇɇɨɜɵɟ
ɜɢɞɵ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɚɜɚ
ɉɹɬɨɣɫɮɟɪɨɣɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɒɟɫɬɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɧɟɪ
ɝɟɬɢɤɚ ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɫɨɛɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɲɚɝ
ɧɟɞɚɜɧɨ ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ Ʌɢɬɜɨɣ ɗɬɚ ɛɚɥɬɢɣɫɤɚɹ ɫɬɪɚɧɚ
ɩɨɫɬɪɨɢɥɚ ɧɨɜɵɣ ɝɚɡɨɜɵɣ ɬɟɪɦɢɧɚɥ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨ
ɪɨɦɭ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɞɟɤɚɛɪɹ Ʌɢɬɜɚ ɫɬɚɧɟɬ ɨɱɟɜɢɞɧɨ
ɩɟɪɜɵɦ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɫɜɨ
ɛɨɞɢɜɲɢɦɫɹɨɬɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɩɨɩɨɫɬɚɜɤɚɦɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɝɚɡɚɗɬɨɫɟɪɶɟɡɧɵɣɲɚɝɜɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɇɚɤɨɧɟɰ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɫɚɦɨɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ ɜɧɢ
ɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ
ɨɬɜɟɬɚ ɜ ɱɢɫɬɨ ɜɨɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɉɪɢ ɜɫɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɤ
ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɝɢɛɪɢɞɧɵɯ ɜɨɣɧ ɞɚɥɟɤɨ
ɧɟɜɫɟɝɞɚɬɚɧɤɢ³Ƚɪɚɞɵ´ɢ³Ȼɭɤɢ´ɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɧɜɟɧ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɨɠɧɨɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɨɞɟɹɥɢɡɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣɩɨɦɨɳɢɛɥɟɫɬɹɳɢɯɪɚɡɨɛɥɚɱɟ
ɧɢɣ ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɪɟɡɨɥɸɰɢɣɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɮɨɪɭɦɨɜ
Пять театров сопротивления
ȼɨɩɟɪɜɵɯ ɷɬɨ ɬɧ ³ɫɬɚɪɚɹ ȿɜɪɨɩɚ´ ɝɥɚɜɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɱɥɟɧɵȿɋ 
ȼɨɜɬɨɪɵɯ ɷɬɨ ³ɧɨɜɚɹ ȿɜɪɨɩɚ´ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɬɧ
³ɩɪɢɮɪɨɧɬɨɜɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ´ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɝɪɚ
ɧɢɱɚɳɢɟɫɚɝɪɟɫɫɨɪɨɦ ɫɬɪɚɧɵȻɚɥɬɢɢɢɉɨɥɶɲɚ 
ȼɬɪɟɬɶɢɯ ɷɬɨ ɍɤɪɚɢɧɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɚɹ ɫɟɣɱɚɫ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɮɪɨɧɬɚ ɍɤɪɚɢɧɚ
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɵɯɜɢɞɨɜɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɬɟɯɧɢɱɟɫ
ɤɨɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɨɛɭɱɟɧɢɟɦɢɬɩ
ȼɱɟɬɜɟɪɬɵɯ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɥɢɛɨ ɭɠɟ ɨɤɚɡɚɜɲɢɟɫɹ ɥɢɛɨ ɹɜɥɹɸ
ɳɢɟɫɹɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢɠɟɪɬɜɚɦɢɚɝɪɟɫɫɢɢ
ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ ɜɩɹɬɵɯ ɫɚɦɚ Ɋɨɫɫɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɧɚɪɨɞ
Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɦɧɢɬɶ ɜ ɱɟɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟ
ɫɤɚɹ ɰɟɥɶ Ⱦɜɢɠɟɧɢɹ ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɜ ɜɟɞɭɳɟɣɫɹ ɫɟɣ
ɱɚɫɜɨɣɧɟɆɵɧɟɜɵɛɢɪɚɥɢɩɭɬɶɜɨɣɧɵɦɵɧɟɯɨɬɟɥɢ
ɜɨɟɜɚɬɶɜɨɣɧɚɛɵɥɚɧɚɦɧɚɜɹɡɚɧɚ
ɇɨɜɷɬɨɣɜɨɣɧɟɦɵɨɛɹɡɚɧɵɩɨɛɟɞɢɬɶɆɵɜɫɟ±
ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɫɨɫɟɞɧɢɯ
ɫɊɨɫɫɢɟɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɫɬɪɚɧɜɫɟɝɨɰɢɜɢ
ɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɦɢɪɚ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɷɬɚ ɜɨɣɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɢɝɪɚɧɚ
ɚ Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ Ɋɨɫɫɢɹ ɫɬɚɧɟɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ Ⱦɨ ɬɟɯ ɩɨɪ ɩɨɤɚ Ɋɨɫɫɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɣ ɞɢɤɬɚɬɭɪɨɣ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɭɝɪɨɡɵ ɢ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ
ɫɨɫɟɞɟɣɢɞɥɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɥɨɡɭɧɝɨɜ ȿɜɪɨɩɵ
ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɏɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɫɬɚɥ ³ȿɜɪɨɩɚ
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɣ ɟɞɢɧɨɣ ɢ
ɦɢɪɧɨɣ´ ɗɬɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɚɹ ɰɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝ
ɧɭɬɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɞɟɦɨ
ɤɪɚɬɢɱɧɨɣ ɢ ɦɢɪɧɨɣ ɫɬɚɧɟɬ Ɋɨɫɫɢɹ ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ
ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ ɦɢɪɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɫɨɫɟ
ɞɹɦɢɜɪɚɦɤɚɯɟɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯɝɪɚɧɢɰ
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К

онфлікт в Україні викликає багато питань. Спроба відповісти на них потребує реконструкції
елементів і чинників, які створюють цей конфлікт – свого роду архітектури, яка визначає
його характер і зміст. Елементи можна визначити як аспекти, завжди притаманні будь-якому
конфлікту, а чинники – можуть або бути в наявності, або ні. Це один з методів або підходів до
створення картини, яка дозволить визначити шляхи врегулювання кофлікту1. Але жоден слушний
та об’єктивний аналіз, що рекомендує підходи до вирішення конфлікту, не буде корисним без
бажання вирішити конфлікт його сторонами, що вимагає сприйняття й компромісу від усіх сторін.
Історія і культура
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭ ɡ ɦɢɧɭɥɢɦ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ ɦɨɜɨɸ Ɉɞɧɟ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɬɚɤɟ ³ɿɫɬɨɪɿɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɹɤ ɩɨɜɚɠɧɭ ɩɪɢɱɢɧɭ
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭɱɢɹɤɡɪɭɱɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ"´
Ʉɭɥɶɬɭɪɭ ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɫɬɨɥɿɬɬɹɦɢ ɩɟɪɟɠɢɥɚ
ɜɿɣɧɢ ɬɚ ɬɢɪɚɧɿɸ ɜɿɞɤɢɧɭɬɨ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɹ ɡɚɪɚɞɢ ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɹɤɭ ɩɪɨɫɭɜɚɽ ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɚ Ɍɚ
ɩɨɩɪɢ ɰɟ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ
ɬɨɦɭɳɨɜɨɧɚɛɟɡɭɦɨɜɧɨɩɨɽɞɧɭɽɞɜɿɤɪɚʀɧɢɊɨɫɿɹɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ Ʉɢʀɜɫɶɤɚ
Ɋɭɫɶ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɚ ɹɤ ɧɚɪɿɠɧɢɣ ɤɚɦɿɧɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɳɨ ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ Ɋɟɥɿɝɿɹ
ɹɤɟɥɟɦɟɧɬɰɿɽʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿɜɬɪɚɱɚɽɜɚɝɭɧɟ
ɥɢɲɟ ɹɤ ɞɭɯɨɜɧɚ ɨɩɨɪɚ ɚɥɟ ɣ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɨɩɚ
ɝɚɧɞɢɬɚɽɩɟɜɧɢɦ³ɜɿɞɫɭɬɧɿɦɝɪɚɜɰɟɦ´³Ⱦɟɛɭɥɢɩɚɬ
ɪɿɚɪɯɢ"´ Ɍɚɦ ɞɟ ɣ ɛɪɚɬɟɪɫɬɜɨ ɹɤɟ ɦɨɝɥɨ ɛ ɡɛɟɪɟɝɬɢ
ɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɜɨɸɸɱɢɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢɡɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɿɧɲɢɯ
ɤɚɧɚɥɿɜȼɨɧɢɞɨɫɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚɦɢɚɥɟɡ
ɨɞɧɢɦ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɐɟɪɤɜɚ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɡɚɥɟɠɧɚ ɜɿɞ ɞɟɪ
ɠɚɜɢɿɜɿɞɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɿɫɬɨɪɿɹ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɟɦɨɰɿʀ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɥɢɬɢɫɶ ɭ ɧɚɫɢɥɶ
ɫɬɜɨ ɹɤɳɨ ɧɢɦɢ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɬɢ Ⱥɫɩɟɤɬ ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ
ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɪɢɫɚ ɩɨɫɥɚɛɲɚɜ ɨɫɬɚɧɧɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɐɟɧɬɪɭ Ɋɚɡɭɦɤɨɜɚ ɩɨɤɚɡɭɽ ɹɤ ɩɨɥɹɪɢɡɭɜɚɥɢɫɹ ɞɭɦɤɢ
ɪɨɫɿɹɧɬɚɭɤɪɚʀɧɰɿɜɭȾɨɧɟɰɶɤɿɣɿɅɭɝɚɧɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɹɯ
ɿɹɤɡɧɢɤɚɥɚɞɨɜɿɪɚ2ɐɟɜɚɠɥɢɜɟɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɜɨɧɨ
ɫɜɿɞɱɢɬɶɳɨɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɫɚɦɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɜɿɪɢ
ɛɭɞɟ ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
Ɇɚɧɿɩɭɥɹɰɿɹɞɭɦɤɚɦɢɥɸɞɟɣɲɤɨɞɢɬɶɰɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɭ
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Ɇɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɭɤɨɧɮɥɿɤɬɿ±ɰɟɜɨɬɱɢɧɚɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɪɚɜɰɿɜ ɹɤɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɞɿʀ
ɭ ɫɜɨʀɯ ɟɝɨʀɫɬɢɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶ
ɧɢɬɢɨɫɨɛɢɫɬɿɚɦɛɿɰɿʀɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɜɥɚɞɭɿɜɩɥɢɜ
Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨ ɩɨɬɟɪɩɚɸɬɶ
ɜɿɞɟɝɨʀɡɦɭɝɪɚɜɰɿɜ
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɭɠɟ ɩɨɦɿɬɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿ
ɚɥɶɧɢɯ ɚɦɛɿɰɿɣ ɩɨɬɭɠɧɿɲɨɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɫɭɫɿɞɚ
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɞɚɜɧɿ ɚɦɛɿɰɿʀ ȼɉɭɬɿɧɚ ɣ
ɜɿɞɧɨɜɢɬɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɬɟɪɢ
ɬɨɪɿɽɸ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɟɬɟɥɶɧɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ
ɰɿɽʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ
ɚɥɟ ɣ ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɢɦ ɿ ɫɥɚɛɤɢɦ ɍɪɹɞɨɦ ɭ Ʉɢɽɜɿ ɱɢɹ
ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɱɨɦɭɫɶ
ɧɚɝɚɞɭɜɚɜ ɡɦɿɧɭ ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ Ɋɨɫɿʀ ɡ Ƚɪɭɡɿɽɸ
ɭɪ Ɍɚɦɞɨɜɝɨɝɨɬɭɜɚɥɢɝɪɭɧɬɫɥɚɛɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚ
ɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɭɪɹɞɛɭɜ ɡɦɭɲɟɧɢɣ ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚ
ɩɪɨɜɨɤɚɰɿʀ ɿ ɬɨɦɭ Ⱥɛɯɚɡɿɹ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɚ Ɉɫɟɬɿɹ ɡɚɦɢɫ
ɥɢɥɢɫɹ ɩɪɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɹɤɭɫɶ ɡɛɨɱɟɧɭ ɮɨɪɦɭ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ȱɧɲɿɫɬɨɪɨɧɢɬɟɠɜɿɞɿɝɪɚɥɢɫɜɨɸɪɨɥɶɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿ
ɤɪɢɡɢɁɚɯɿɞɩɿɞɹɤɢɦɦɢɬɭɬɪɨɡɭɦɿɽɦɨɇȺɌɈɋɒȺ
ɿȯɋɩɨɫɬɿɣɧɨɞɪɚɬɭɜɚɜɄɪɟɦɥɶɿɝɧɨɪɭɸɱɢɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɟɥɿɬɩɿɫɥɹɏɨɥɨɞɧɨʀɜɿɣɧɢȻɭɥɨɨɱɟɜɢɞɧɨ
ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɩɚɞɭ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɧɚ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧ
ɫɶɤɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɤɟɪɨɜɚɧɨɦɭɡɆɨɫɤɜɢɜɢɧɢɤɧɟɤɭɩɚ
ɧɨɜɢɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɋɢɥɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ³ɫɢɥɨ
ɜɢɤɢ´  ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɰɸ ɜɬɪɚɬɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɹɤ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ
ɩɨɪɚɡɤɭ ɬɥɿɥɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɇȺɌɈ
ɡɨɜɧɿ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɬɿɽɸ ɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɳɨ ɣ ɡɚ ɱɚɫɿɜ
ɏɨɥɨɞɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ³ɱɨɦɭ ɜɨɧɢ ɧɟ ɪɨɡɩɭɫɬɢɥɢɫɶ ɚɛɨ ɧɟ
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ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɧɚ ɳɨɫɶ ɿɧɲɟ"´ ± ɜɨɥɚɥɢ ɦɿɧɿɫɬɪɢ
ɜ Ɇɨɫɤɜɿ Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɇȺɌɈ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɥɢɲɧɿɯ
ɤɪɚʀɧɱɥɟɧɿɜ ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ
ɿɧɲɢɯɹɤɨɬȽɪɭɡɿɹɬɚɍɤɪɚʀɧɚɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹɞɨɰɶɨɝɨ
ɤɥɭɛɭɛɭɥɨɳɟɨɞɧɿɽɸ³ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɽɸ´ɳɨɜɢɝɥɹɞɚɥɨɹɤ
ɫɩɪɨɛɚɨɬɨɱɢɬɢɊɨɫɿɸɉɭɛɥɿɱɧɨɜɢɫɥɨɜɥɟɧɟɛɚɠɚɧɧɹ
Ƚɪɭɡɿʀ ɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹ ɞɨ ɇȺɌɈ ɿ ȯɋ  ɬɟɠ ɫɩɪɢɱɢɧɢ
ɥɨɫɹ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿɡ ɫɭɫɿɞɨɦ ɿ ɬɨɪ
ɝɨɜɟɥɶɧɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɿ ɡɪɟɲɬɨɸ ± ɞɨ ɜɿɣɧɢ ɪ
ɋɩɨɞɿɜɚɧɧɹ Ɍɛɿɥɿɫɿ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɋɒȺ ɬɚ ɇȺɌɈ ɪɨɡ
ɜɿɹɥɢɫɶɚɫɥɚɛɤɿɫɬɶɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɱɚɫɿɜɏɨɥɨɞɧɨʀɜɿɣɧɢ
ɫɬɚɥɚɨɱɟɜɢɞɧɨɸɆɨɫɤɜɿ
ɍ ɇȺɌɈ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɯ ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɝɨ
ɥɨɲɭɜɚɥɢ ɳɨ ɞɨ Ⱥɥɶɹɧɫɭ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹ
ɛɭɞɶɹɤɚɞɟɪɠɚɜɚɹɤɚɜɢɤɨɧɚɽɭɦɨɜɢɱɥɟɧɫɬɜɚɐɟɛɭɥɚ
ɱɟɪɜɨɧɚ ɝɚɧɱɿɪɤɚ ɞɥɹ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɛɢɤɚ ɋɩɨɱɚɬɤɭ
Ʉɪɟɦɥɶ ɡɦɢɪɢɜɫɹ ɡ ɩɟɪɲɨɸ ɯɜɢɥɟɸ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɬɚɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɨɰɟɫɬɪɢɜɚɜɪɟɚɤɰɿɹɆɨɫɤɜɢɫɬɚɜɚɥɚ
ɠɨɪɫɬɤɿɲɨɸ
ɍ Ɋɚɞɿ ɇȺɌɈɊɨɫɿɹ ɊɇɊ  ɬɪɢɜɚɥɢ ɪɨɡɦɨɜɢ ±
ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɿ ɫɩɟɪɟ
ɱɚɬɢɫɶ ɭ ɬɱ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɍ ɪɨɫɿɹɧ ɫɤɥɚɞɚ
ɥɨɫɹɜɪɚɠɟɧɧɹɳɨɊɇɊ±ɰɟɫɜɨɝɨɪɨɞɭ³ɞɪɭɝɚɥɿɝɚ´
ɦɟɬɚ ɹɤɨʀ ± ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ɧɟ ɞɚɜɲɢ ʀɦ ɧɿɹɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚɦ ɩɚɧɭɜɚɥɢ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦ ɿ ɞɿɚɥɨɝ Ɋɨɫɿɹ
ɩɟɪɲɨɸɜɢɫɭɜɚɥɚɜɊɇɊɿɞɟʀɧɚɡɪɚɡɨɤɫɢɫɬɟɦɢɩɪɨɬɢ
ɪɚɤɟɬɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ ɞɥɹ ɌȼȾ3 ɋɒȺ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɩɨɧɭɜɚɥɢ
ɰɿɣɿɞɟʀɿɡɪɟɲɬɨɸɪɨɡɝɨɪɧɭɥɢɜɥɚɫɧɢɣɜɚɪɿɚɧɬɩɪɨɬɢ
ɪɚɤɟɬɧɨʀɨɛɨɪɨɧɢɜȯɜɪɨɩɿɚɥɟɛɟɡɭɱɚɫɬɿɊɨɫɿʀ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬȼɉɭɬɿɧɡɧɚɜɳɨɠɨɪɫɬɤɚɡɨɤɪɟɦɚɜɨɽɧɧɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɛɨɤɭ ɇȺɌɈ ɧɟ ɽ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɉɨɲɚɪɩɚɧɢɣ
ɜɿɣɧɨɸɚɥɶɹɧɫɹɤɢɣɜɢɛɨɪɫɭɜɚɜɫɹɡȺɮɝɚɧɿɫɬɚɧɭɿɫɬɢ
ɤɚɜɫɹ ɡ ɧɨɜɢɦɢ ɜɢɤɥɢɤɚɦɢ ɧɚ Ȼɥɢɡɶɤɨɦɭ ɋɯɨɞɿ ɧɟ ɦɚɜ
ɞɭɯɭ ɧɚ ɳɨɫɶ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ Ɍɚɤ
ɫɚɦɨɛɭɥɨɩɿɞɱɚɫɝɪɭɡɢɧɫɶɤɨʀɤɪɢɡɢɪȺɥɟɪɢɬɨ
ɪɢɤɚɲɬɚɛɤɜɚɪɬɢɪɢɇȺɌɈɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹɜɨɣɨɜɧɢɱɨɸ
ɇɚɪɟɲɬɿ ɜ ɪɨɡɩɚɥ ɤɪɢɡɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɤɥɢɤɚɥɢ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɃɳɟɨɞɧɿɞɜɟɪɿ
ɡɚɱɢɧɢɥɢɫɶɜɚɬɦɨɫɮɟɪɿɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ
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ȼɍɤɪɚʀɧɿɟɥɟɦɟɧɬɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚɬɚɤɱɢɿɧɚɤɲɟɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɭɫɿɫɬɨɪɨɧɢɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɬɚɤ
ɫɚɦɨ ɨɱɟɜɢɞɧɟ ɹɤ ɿ ɮɿɡɢɱɧɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ
ɬɟɠ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ Ɉɬɠɟ ɩɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ± ³ɹɤ ɜɩɥɢ
ɜɚɽɤɨɠɟɧɜɢɞɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚɧɚɤɿɧɰɟɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ"´
Ɏɿɡɢɱɧɟ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɫɢɥɢ
ɭɪɹɞɨɦ ɹɤɢɣ ɜɨɸɽ ɩɪɨɬɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫ
ɬɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ ɡɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ ɡɚɜɞɚɥɨ ɡɧɚɱɧɨʀ
ɫɭɩɭɬɧɶɨʀ ɲɤɨɞɢ ɜɤɥɸɱɧɨ ɿɡ ɡɛɢɬɢɦ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɦ
ɥɿɬɚɤɨɦ ³Ɇɚɥɚɣɡɿɣɫɶɤɢɯ ɚɜɿɚɥɿɧɿɣ´ ɪɟɣɫɭ 0+ ȼɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɡɛɪɨɽɧɶ ɬɨɝɨ
ɬɢɩɭ ɹɤɢɣ ɿɦɨɜɿɪɧɨ ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɰɿɧɭ
ɥɸɞɢ ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɰɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ
ɣ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɨɪɦ ɨɬɠɟ ʀɯ ɞɿʀ
ɞɨɜɟɞɟɧɿɱɢɧɟɞɨɜɟɞɟɧɿɩɪɢɡɜɟɥɢɞɨɩɨɜɧɨʀɜɬɪɚɬɢɛɭɞɶ
ɹɤɨʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ʀɯ ɫɩɪɚɜɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɿɣ
ɫɶɤɨɜɿɬɟɠɡɚɜɞɚɜɚɥɢɫɭɩɭɬɧɸɲɤɨɞɭɚɥɟɰɟɦɚɥɨɿɧɲɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ±ɜɬɪɚɬɭɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɪɚɣɨɧɚɯɛɨɣɨ
ɜɢɯɞɿɣɳɨɭɫɤɥɚɞɧɸɽɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶ
Економіка
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɭɡɛɪɨɸɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɩɨɪɿɡɧɨɦɭɁɧɚɛɥɢ
ɠɟɧɧɹɦ ɡɢɦɢ Ɋɨɫɿɹ ɬɢɫɧɟ ɧɚ Ʉɢʀɜ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɩɥɚɱɟɧɿ
ɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɝɚɡ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɿ ɋɒȺ ɡɚɩɪɨɜɚ
ɞɢɥɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɚɧɤɰɿʀɩɪɨɬɢɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭɬɚ
ɨɤɪɟɦɢɯɨɫɿɛɏɨɱɚɪɟɠɢɦɫɚɧɤɰɿɣɛɭɜɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸɧɚ
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ɞɿʀ Ɋɨɫɿʀ ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɟ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɚ ɽɞɢɧɚ ɧɚɹɜɧɚ
ɡɛɪɨɹ Ɂɚɯɨɞɭ ɹɤɚ ɦɨɝɥɚ ɹɤɨɫɶ ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ Ʉɢʀɜȼɨɧɢ
ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɬɚ ɩɟɜɧɨ
ɬɟɠɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢɫɹɞɨɡɝɨɞɢɊɨɫɿʀɧɚɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɜɨɝɧɸ
ɣɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹɫɢɥ
ȯ ɳɟ ɨɞɢɧ ɚɫɩɟɤɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɤɨɧɮ
ɥɿɤɬɭɡɚɜɭɚɥɶɨɜɚɧɢɣɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɿɡɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɩɨɜɟɪɧɭɬɢɜɬɪɚɱɟɧɿɤɨɪɞɨɧɢɣɬɢɦ
ɫɚɦɢɦɹɤɭɫɶɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɝɨɪɞɿɫɬɶɬɪɚɜɦɨɜɚɧɭɧɚɩɪɢ
ɤɿɧɰɿɏɨɥɨɞɧɨʀɜɿɣɧɢɤɨɥɢɟɤɨɧɨɦɿɤɚɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀɊɨɫɿʀ
ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɚɫɹ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ
ɪɭɲɿɽɦ ɛɭɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɋɨɸɡɭ
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɛɭɥɨ ɦɚɥɨ
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɡ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɿɦɩɨɪɬɭ ɿ ɬɪɚɧɡɢɬɭɊɨɫɿʀ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭɐɿɣ
ɫɬɨɪɨɧɿ ɩɥɚɧɿɜ Ɋɨɫɿʀ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɫɮɟ
ɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ Ʉɪɟɦɥɶ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɞɿɥɹɽ
ɡɚɦɚɥɨ ɭɜɚɝɢ ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɬɨɪ
ɝɿɜɥɿ ɡɚɲɤɨɞɢɥɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɹɤɚ ɣ ɛɟɡ ɬɨɝɨ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɚɪɟɰɟɫɿɸ ɧɟɦɟɧɲɟɧɿɠɫɚɧɤɰɿʀȯɋ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɇɢɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɳɟ ɦɚɽ ɞɨɜɟɫɬɢ ɫɜɨɸ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɉɪɨɬɟ ɽ ɿɧɲɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɹɤɢɣ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɦɢɫɥɟɧɧɹɄɪɟɦɥɹɳɨɧɚɩɪɹɦɭɜɩɥɢɜɚɽɧɚ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɜɍɤɪɚʀɧɿȻɿɥɶɲɿɫɬɶɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜɫɤɚɠɭɬɶɳɨ
ɰɟɣɧɨɜɢɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɛɥɨɤɭɬɜɨɪɢɥɢɹɤɛɭɮɟɪɩɪɨɬɢ
ȯɋ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɨɱɟɜɢɞɧɭ ɧɟɫɩɿɜɦɿɪɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Ɉɬɠɟ ɬɭɬ
ɦɢɡɧɨɜɭɛɚɱɢɦɨɳɨɬɨɪɝɿɜɥɸɬɚɟɤɨɧɨɦɿɤɭɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ³ɩɪɨɛɿɪɤɭ´ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɝɨɪɞɨɫɬɿɜɪɭɤɚɯɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɚɧɟɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɫɥɭ
ɠɢɬɢɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɸɤɪɚʀɧɢ
ɉɨɡɢɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢʀʀɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟɪɨɡɬɚɲɭ
ɜɚɧɧɹɦɿɠɞɜɨɦɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢɛɥɨɤɚɦɢɽɧɟɡɚɜɢɞɧɨɸ
əɫɧɨ ɳɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɡ ȯɋ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɛɟɡ
ɪɢɡɢɤɭɤɚɪɚɥɶɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɡɛɨɤɭʀʀɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɨɣɿɫɬɨɪɢɱɧɨɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɫɭɫɿɞɚɛɭɥɚɛɧɚɣɤɪɚ
ɳɢɦɤɭɪɫɨɦɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢȺɥɟɩɿɞɡɚɝɪɨɡɨɸɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨɝɨ ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹɰɟɣ ɜɢɛɿɪ ɞɥɹ Ʉɢɽɜɚ ɽ
ɦɚɣɠɟɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦȾɨɰɶɨɝɨɧɟɳɚɫɥɢɜɨɝɨɡɛɿɝɭɨɛɫɬɚ
ɜɢɧ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚɦɢ ɣ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɞɭɦɤɚɳɨɧɟɦɨɠɧɚɨɞɧɨɱɚɫɧɨ³ɧɚɥɟɠɚɬɢ´ɞɨɞɜɨɯɡɨɧ
ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɢɦ ɡ
ɱɢɧɧɢɤɿɜɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚɞɨɰɿɽʀɞɭɦɤɢɜɚɪɬɨ
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɶɭɫɜɿɬɥɿɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɨɞɿɣ
Географія фізична і гуманітарна
ɄɪɿɦɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɦɿɠɊɨɫɿɽɸɿɁɚɯɨɞɨɦ
ȯɋ ɿ Ɇɢɬɧɢɦ ɫɨɸɡɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɫɬɜɨɪɢɜɩɟɜɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɬɢɯɯɬɨɧɚɦɚɝɚɜɫɹɫɤɨ
ɪɢɫɬɚɬɢɫɶ ɧɢɦ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɹɤɿ ɭɫɤɥɚɞ
ɧɸɸɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɧɨ ɿɡ ɡɝɚɞɚɧɢɦ ɜɢɳɟ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɢɦ ɩɟɪɟɩɥɟɬɿɧɧɹɦ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɫɩɚɞɤɨɦ ɡ ɣɨɝɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɬɟɤɫɬɨɦ Ɏɿɡɢɱɧɿ ɤɨɪɞɨɧɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿ
ɪɿɱɤɚɦɢɬɚɛɟɪɟɝɨɜɨɸɥɿɧɿɽɸɽɥɢɲɟɨɞɧɢɦɡɩɢɬɚɧɶ
ɑɟɪɟɡɹɜɧɢɣɧɚɦɿɪɆɨɫɤɜɢɡɚɜɨɥɨɞɿɬɢɄɪɢɦɨɦɿɜ
ɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɭɡɹɬɢɩɿɞɩɨɜɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɩɨɪɬɨɜɿɫɩɨ
ɪɭɞɢ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɮɥɨɬɭ ɩɢɬɚɧɧɹ Ʉɟɪɱɟɧɫɶɤɨʀ
ɩɪɨɬɨɤɢ ɬɚɤɨɠ ɡɧɢɤɥɨ ɡɿ ɫɩɢɫɤɭ ɫɩɿɪɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ Ⱥɥɟ
ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ Ʉɪɢɦɭ ɩɨɫɥɚɛɢɥɨ ɍɤɪɚʀɧɭ ɳɟ ɣ ɬɢɦ
ɳɨ ɩɨɡɛɚɜɢɥɨ ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ
ɑɨɪɧɨɝɨɦɨɪɹɍɰɶɨɦɭɡɜ¶ɹɡɤɭɥɢɲɚɽɬɶɫɹɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ
ɳɨ Ɉɞɟɫɚ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɥɚɞɨɸ Ʉɢɽɜɚ ɿ ɳɨ ɤɪɚʀɧɚ
ɡɛɟɪɟɠɟ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɢɧ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɨɪɬ ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɜɬɪɚɬɢ
ɰɶɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚ
ɬɭɫɭ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɫɥɚɛɢɥɢ ɛ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ əɤɳɨ Ɇɨɫɤɜɚ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢɦɟ
ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɞɿʀ ɩɨɛɥɢɡɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ ʀɣ ɫɥɿɞ ɞɨɛɪɟ ɩɨɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɩɨɛɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɹɜɢ ɡɨɧɢ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ʀʀ ɡɚɯɿɞɧɢɯ
ɤɨɪɞɨɧɚɯɯɨɱɚɦɨɠɥɢɜɨɜɨɧɚɰɢɦɿɧɟɩɟɪɟɣɦɚɽɬɶɫɹ
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ȼɚɪɬɨ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹ ɧɚ ɳɟ ɨɞɢɧ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɪɭɛɿɠ ±
ɪɿɱɤɭȾɧɿɩɪɨɹɤɚɫɬɜɨɪɸɽɚɤɭɪɚɬɧɢɣ±ɦɚɣɠɟɚɤɭɪɚɬɧɢɣ±
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɤɨɪɞɨɧɳɨɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɽɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɿ
ɪɟɝɿɨɧɢ ɫɯɨɞɭ ɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɠ ɞɨ
ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɰɟ ɫɩɨɤɭɫɥɢɜɚ ɦɟɠɚ ɞɥɹ ɜɨɽɧɿɡɨɜɚɧɢɯ
ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɿɜɬɚʀɯɫɨɸɡɧɢɤɿɜȼɿɣɫɶɤɨɜɿɭɦɢɜɆɨɫɤɜɿ
ɧɚɩɟɜɧɨ ɞɢɜɢɬɢɦɭɬɶɫɹ ɧɚ Ⱦɧɿɩɪɨ ɹɤ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ
ɤɨɪɞɨɧɹɤɳɨɜɠɟɣɨɝɨɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɇɚ ɡɚɯɨɞɿ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɣ ³ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɣ´ ɤɨɧɮɥɿɤɬ
Ɇɨɥɞɨɜɢ ɡ ʀʀ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɶɤɢɦ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜɫɶɤɢɦ
ɪɟɝɿɨɧɨɦ ɫɬɜɨɪɸɽ ɳɟ ɨɞɧɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɬɨɱɤɭ ɬɢɫɤɭ
ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɭ ɳɨɛ ɬɚ ɩɿɞɞɚɥɚɫɹ ɞɨɦɚɝɚɧɧɹɦ Ɋɨɫɿʀ əɤ ɿ
ɧɚ ɫɯɿɞ ɜɿɞ Ⱦɧɿɩɪɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɶɤɨɝɨ
ɪɟɝɿɨɧɭ ɽ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɦ ɣ ɞɢɜɢɬɶɫɹ
ɪɚɞɲɟ ɧɚ ɫɯɿɞ ɚɧɿɠ ɧɚ ɡɚɯɿɞ ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ
ɜɿɣɫɶɤ ɿ ɛɚɡ ɭ ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
Ɇɨɫɤɜɿ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ
ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɫɢɥ Ɇɚɣɛɭɬɧɿ ɜɢɛɨɪɢ ɜ Ɇɨɥɞɨɜɿ ɹɤ
ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɫɬɚɧɭɬɶ ɜɢɛɨɪɨɦ ɦɿɠ Ɇɢɬɧɢɦ ɫɨɸɡɨɦ ɿ
ɝɥɢɛɲɨɸɚɫɨɰɿɚɰɿɽɸɡȯɋȼɫɟɰɟɩɨɝɚɧɨɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ
ɡɤɪɢɡɨɸɜɍɤɪɚʀɧɿəɤɳɨɆɨɥɞɨɜɚɨɛɟɪɟɆɢɬɧɢɣɫɨɸɡ
ɱɢɥɟɝɤɨɛɭɞɟɄɢɽɜɭɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɨɛɪɚɬɢɚɫɨɰɿɚɰɿɸɡ
ȯɜɪɨɩɨɸ"
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɹɍɤɪɚʀɧɢɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɫɭɬɬɽɜɨ
ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ Ʉɨɧɮɥɿɤɬ ɜɢɯɨɥɨɫɬɢɜ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɍɪɹɞɭ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɭ ɪ ɳɨɛ ɩɟɪɟɥɨɦɢɬɢ ɰɸ ɬɟɧɞɟɧ
ɰɿɸɹɤɚɜɢɫɧɚɠɭɜɚɥɚɟɤɨɧɨɦɿɤɭɩɨɫɥɚɛɥɟɧɭɡɪɨɫɬɚɧ
ɧɹɦɡɚɪɩɥɚɬɿɫɜɿɬɨɜɨɸɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸɤɪɢɡɨɸȱɦɨɜɿɪɧɟ
ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɟɠ ɬɢɫɧɟ ɧɚ ɍɪɹɞ4 ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭɭɋɯɿɞɧɿɣɍɤɪɚʀɧɿɞɟɹɤɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɬɶɫɹɧɟ
ɜɢɩɥɚɱɭɸɬɶɩɟɧɫɿʀɱɟɪɟɡɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɬɚɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟɭɜɚɝɚ ɞɨ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɲɤɨɞɢɬɶ
Ʉɢɽɜɭɿɝɪɚɽɧɚɪɭɤɭɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɚɦɬɚʀɯɫɨɸɡɧɢɤɚɦ
ɉɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɜɢʀɡɞ ɦɨɥɨɞɢɯ ɥɸɞɟɣ ɹɤɿ ɲɭɤɚɸɬɶ
ɤɪɚɳɨɝɨɠɢɬɬɹɧɚɁɚɯɨɞɿɽɳɟɨɞɧɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɜɢɫɧɚ
ɠɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɢɦɞɥɹɛɿɥɶɲɨʀɱɚɫɬɢɧɢɋɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢ
ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ Ɇɨɥɞɨɜɨɸ Ʉɨɧɮɥɿɤɬ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɞɟɦɨ
ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɳɨɨɫɬɚɧɧɿɣ ɹɜɧɨ
ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɨɞɭɠɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɩɿɫɥɹ ³ɜɿɣɧɢ´ɬɚ ɜɢɦɚɝɚ
ɬɢɦɟɡɧɚɱɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɡɡɨɜɧɿ
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ɇɚɪɚɡɿ ɜɚɠɤɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɇɟɬɪɢɜɤɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɨɝɧɸ ɹɤ ɿ ɜɫɿ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɜɨɝɧɸ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ɋɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɞɨɦɨɜɥɟ
ɧɿɫɬɶ ɩɪɨ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɫɢɥ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɟ ɣɨɝɨ ɩɪɢɩɢ
ɧɟɧɧɹɜɨɝɧɸɹɤɹɤɟɫɶɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭɨɡɧɚɱɚɥɨɛ
ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɜ ɬɭ ɫɚɦɭ ɩɚɫɬɤɭ ɹɤ ɿ ɜ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ Ƚɪɭɡɿʀ ɡ
ʀʀɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɶɤɢɦɢɪɟɝɿɨɧɚɦɢȺɛɯɚɡɿɽɸɿɉɿɜɞɟɧɧɨɸ
Ɉɫɟɬɿɽɸ Ɍɚɦ ɩɪɨɰɟɫɚɦ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɸ ɬɚ ɋɨɱɢɧɫɶɤɨɸ ɭɝɨɞɚɦɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɶɧɚɫɩɨɫɿɛɠɢɬɬɹɛɟɡɪɟɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭ
ɍɝɨɞɢ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɬɢɯ ɳɨ ɛɭɥɢ ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɿ ɜ Ƚɪɭɡɿʀ
ɿɡɚɪɚɡɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɦɨɠɭɬɶɯɿɛɚ
ɳɨ ɜɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɩɿɞ ɤɨɧɬ
ɪɨɥɟɦ ɩɨɤɢ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɤɪɨɤɢ ɚɛɨ ɩɨɤɢ
ɩɿɞɫɬɭɩɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɶ ɩɨɞɢɯ Ȼɟɡ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɭ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɨɝɧɸ ɩɪɢɪɟ
ɱɟɧɟɧɚɩɪɨɜɚɥ ɉɪɨɝɪɟɫɜɢɦɚɝɚɽɫɟɪɣɨɡɧɢɯɩɨɫɟɪɟɞ
ɧɢɰɶɤɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɿ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ
ɬɪɟɛɚ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɫɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɤɢ ɧɟ ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ
ɞɨɜɿɪɚ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɳɨɛ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɡɛɪɨɽɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ Ɋɨɫɿʀ ɜɡɹɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɦɨɠɟ ɡɧɚɞɨɛɢɬɢɫɹ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ
ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ
ȯɋɫɬɢɲɢɬɢɚɧɬɢɪɨɫɿɣɫɶɤɭɪɢɬɨɪɢɤɭɇȺɌɈɬɚɩɨɱɚɬɢ
ɞɭɦɚɬɢɩɪɨɫɩɿɜɩɪɚɰɸɡɊɨɫɿɽɸ

ɋɟɪɣɨɡɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɛɪɚɤ ɮɨɪɭɦɿɜ ɞɟ Ɋɨɫɿɹ
ɦɨɝɥɚɛɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɶɿɡɁɚɯɨɞɨɦɡɰɢɯɩɢɬɚɧɶɍɦɢɧɭ
ɥɨɦɭɧɚɦɟɠɿɤɨɧɮɥɿɤɬɭɡɚɱɚɫɿɜɏɨɥɨɞɧɨʀɜɿɣɧɢɞɢɫ
ɛɚɥɚɧɫɚɦ ɿ ɡɚɝɪɨɡɚɦ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɞɚɜɚɥɢ ɪɚɞɭ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɡɜɢɱɚɣɧɿ
ɡɛɪɨɣɧɿɫɢɥɢɜȯɜɪɨɩɿɐɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɤɨɧɬɪɨɥɸɿɩɪɨ
ɡɨɪɨɫɬɿ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧ ɞɨɜɿɪɭ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɭ ɱɟɪɟɡ
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɭɣɱɿɬɤɭɩɪɚɤɬɢɤɭɌɟɩɟɪɜɿɞɰɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜ
ɥɢɲɢɥɚɫɹ ɫɚɦɚ ɧɚɡɜɚ ɫɬɜɨɪɢɜɲɢ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɦɭ ɞɿɚ
ɥɨɡɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɚɤɭɭɦ ɬɚɤɢɣ ɠɟ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɢɣ ɹɤ ɿ
ɜɥɚɫɧɟɤɿɥɶɤɿɫɧɿɬɚɬɟɯɧɿɱɧɿɞɢɫɛɚɥɚɧɫɢəɤɭɠɟɡɚɡɧɚ
ɱɚɥɨɫɶɝɟɧɟɪɚɥɚȼȯɜɧɟɜɢɱɚ±ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɊɨɫɿʀɩɪɢ
ɇȺɌɈ±ɧɟɳɨɞɚɜɧɨɜɿɞɤɥɢɤɚɥɢɭɫɜɿɬɥɿɨɫɬɚɧɧɿɯɩɨɞɿɣ
ɜɍɤɪɚʀɧɿɩɟɪɟɤɪɢɜɲɢɳɟɨɞɢɧɤɚɧɚɥɞɥɹɞɿɚɥɨɝɭ5
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɡɛɟɡɩɟɤɢɬɚɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɜȯɜɪɨɩɿ
ɈȻɋȯ  ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɽɞɢɧɨɸ ɞɿɽɜɨɸ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɡɞɚɬɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɿɚɥɨɝ
ɦɿɠ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ Ⱥɥɟ ɩɨɝɚɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɹɤɿ Ɋɨɫɿɹ ɹɤ
ɤɪɚʀɧɚɭɱɚɫɧɢɰɹɡɚɪɚɡɦɚɽɡɈȻɋȯɧɟɫɩɪɢɹɸɬɶɰɶɨɦɭ
ɚɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɢɣɪɟɝɿɨɧɞɟɞɚɥɿɛɿɥɶɲɟɦɿɥɿɬɚɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
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ɑɢɦ ɛɭɥɚ ɰɹ ɤɪɢɡɚ ± ɧɟɦɢɧɭɱɨɸ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚ
ɰɿɽɸ ɱɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɦ ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɨɦɢɧɭɬɢ"
Ɋɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɿɝ ɛɢ ɜɢɹɜɢɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɲɥɹ
ɯɿɜ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ Ɇɢ ɧɟ ɞɿɡɧɚɽɦɨɫɹ ɱɢ
ɦɨɝɥɢ ɛ ɛɿɥɶɲ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ Ɂɚɯɨɞɨɦ
ɿ Ɋɨɫɿɽɸ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɜɢɛɭɯɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɸ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɹɦ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɪɭʀɧɿ Ɋɭʀɧɿ ɫɩɪɢ
ɱɢɧɟɧɿɣ ɧɿɛɢ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɚɦɛɿɰɿɹɦɢ ɣ ɪɨɡɩɚɥɟɧɿɣ
ɥɸɬɬɸ ɧɚ ɩɢɯɚɬɢɣ ɚɥɟ ɫɥɚɛɲɢɣ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɦɭ ɚɫɩɟ
ɤɬɿ Ɂɚɯɿɞ ɜɢɫɧɚɠɟɧɢɣ ɛɨɥɿɫɧɢɦɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɦɢ ɜ
ȱɪɚɤɭɣȺɮɝɚɧɿɫɬɚɧɿ
ȱɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɹɤɨɫɶ ɡɦɭ
ɫɹɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɡɚɛɭɬɢ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɚɦɛɿɰɿʀ ɡɞɚ
ɽɬɶɫɹ ɩɪɢɦɚɪɧɨɸ Ɇɨɫɤɜɚ ɹɜɧɨ ɡɚɜɞɚɽ ɭɞɚɪɭ ɭ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ³ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭ ɡɛɪɨɸ´ ɉɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
ɝɚɡɭɞɨɍɤɪɚʀɧɢɩɪɢɩɢɧɟɧɨɥɭɧɚɸɬɶɩɨɝɪɨɡɢɩɟɪɟɤɪɢɬɢ
ȯɜɪɨɩɿɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜɳɨɣɞɭɬɶ
ɧɚ ɡɚɯɿɞ ɱɟɪɟɡ ɋɯɿɞɧɭ ȯɜɪɨɩɭ Ʌɨɝɿɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɢ
ɩɭɫɬɢɬɢɳɨɲɤɨɞɚɞɥɹɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɹɤɚɣɛɟɡ
ɬɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ ɪɟɰɟɫɿɸ ɜɿɞ ɫɚɧɤɰɿɣ ɿ ɜɬɪɚɬɢ ɧɚɞɯɨɞ
ɠɟɧɶɡʀʀɡɚɯɿɞɧɨɝɨɪɢɧɤɭɦɨɝɥɚɛɜɢɪɿɲɢɬɢɰɟɩɢɬɚɧɧɹ
ɚɥɟ ɝɨɪɞɿɫɬɶ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɚɦɛɿɰɿʀ ± ɩɨɬɭɠɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ
ɦɨɠɥɢɜɨɩɨɬɭɠɧɿɲɿɡɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɞɨɛɪɨɛɭɬ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɬɚɥɚ ɧɟɳɚɫɥɢɜɨɸ ɠɟɪɬɜɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɝɪɢ ɬɚ ɝɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɚɦɛɿɰɿɣ ɩɪɨɬɢ ɩɨɝɨɪɞɢ Ɂɚɯɨɞɭ
ȼɨɧɚ ɦɨɠɟ ɥɢɲɟ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɶ ɳɨ ɝɪɚ ɹɤɚ ɬɪɢɜɚɽ ɡɚ ʀʀ
ɫɩɢɧɨɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿɸ ɚ ɧɟ ɧɚ ɞɿɚ
ɥɨɝ ȼɢɦɨɝɚ ɳɨɛ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɢɹɜɢɥɢ ɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿ
ɞɚɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɦɨɜɢɜɲɢɫɶɜɿɞɨɫɨɛɢɫɬɢɯɚɦɛɿɰɿɣɿɫɬɢ
ɲɢɥɢɧɟɛɟɡɩɟɱɧɭɪɢɬɨɪɢɤɭɤɪɢɬɢɱɧɨɜɚɠɥɢɜɚəɤɳɨ
ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬɶɫɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɨɠɟ ɩɨɲɢɪɢɬɢɫɶ ɫɜɿɬ
ɦɨɠɟ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɱɚɫɿɜ ɏɨɥɨɞɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɚ ɧɟɦɢ
ɧɭɱɢɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɫɩɚɞɭɊɨɫɿʀɩɨɝɥɢɛɢɬɶɫɹ
ɇɚɰɶɨɦɭɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨɦɭɮɨɧɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɬɟɪɦɿɧɨɜɨ
ɜɠɢɜɚɬɢ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɍɪɹɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɟ ɩɨɦɿɪ
ɤɭɜɚɬɢɧɚɞɫɜɨʀɦɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦɿɦɨɠɥɢɜɨɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ
ɳɨɄɪɢɦɬɟɩɟɪɽɱɚɫɬɢɧɨɸɊɨɫɿʀɉɨɥɿɬɢɱɧɿɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ
ɳɨɞɨ ɋɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɿɜ
ɿɜɚɪɬɨɯɨɱɚɛɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɡɧɚɱɧɿɡɭɫɢɥɥɹɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ
ɧɚɩɨɛɭɞɨɜɭɞɨɜɿɪɢɚɠɞɨ³ɩɪɚɜɞɢɿɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ´
ɍɪɹɞɊɨɫɿʀɡɿɫɜɨɝɨɛɨɤɭɤɨɥɢɫɶɦɚɽɜɢɡɧɚɬɢɳɨɨɛɪɚ
ɧɢɣɧɢɦɲɥɹɯɤɨɧɮɥɿɤɬɭɧɟɜʀʀɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɿɧɬɟɪɟɫɚɯ
Ɇɨɠɥɢɜɨ ɣ Ɂɚɯɿɞ ɦɚɽ ɩɨɞɭɦɚɬɢ ɹɤ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɨ
ɤɪɚɳɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɡ Ɇɨɫɤɜɨɸ ɛɟɡ ɝɚɥɚɫɥɢɜɨʀ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɰɟ
ɦɨɠɟɨɡɧɚɱɚɬɢɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢɚɧɟɫɚɧɤɰɿʀɐɟɦɨɝɥɚɛɛɭɬɢ
ɜɿɞɦɨɜɚɜɿɞɚɦɛɿɰɿɣɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɇȺɌɈ 
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ЗАОЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

МІРКУВАННЯ ПРО НОВУ
СВАРКУ СХОДУ І ЗАХОДУ

Джеймс ШЕРР,
директор Програми Росії та Євразії Королівського
Інституту міжнародних відносин Chatham House

C

ьогодні ми спостерігаємо не лише руйнацію спільних інтересів Росії і Заходу, але й втрату
спільного розуміння політичних реалій. Щоб знайти стільки ж брехні і взаємних звинувачень,
скільки їх у політичному дискурсі наразі, доведеться повернутись до кінця 1940-х років. Але
навіть щирі уявлення лідерів засвідчують когнітивні рамки, дуже відмінні від наших.
Крізь ці окуляри події в Україні важливі не лише самі по собі – це поворотна точка у складній і тривалій боротьбі за майбутню систему безпеки в Європі та за її межами. В цій боротьбі
можуть бути оази, моменти позірної згоди та, для когось, безкарності й вигод. Але поки Кремль
не змінить свої уявлення про місце Росії у світі, ми спостерігатимемо те, що Ленін в іншу
епоху назвав “упорной борьбой, кровавой и бескровной, насильственной и мирной, военной и
хозяйственной, педагогической и администраторской” (або, як ми сказали б зараз, інформаційною та інституційною)1.
Ці когнітивні рамки охоплюють п’ять взаємнодоповнюючих елементів: реставрацію режиму
та його легітимності; віру у притаманну Сполученим Штатам ворожість; упевненість, що Європа
не зможе витримати конфронтації з Росією; віру в нежиттєздатність колись радянізованих
сусідів Росії; і переконання в тому, що світові тенденції сприяють “цивілізаційним” цілям Росії.
Ці рамки мають фальшиве обгрунтування, яке, втім, надає їм аргументованості та міцності.
Сьогодні, як ніколи раніше, вони піддаються серйозним випробуванням, але чим більше вони
віддаляються від реальності, тим дужче за них хапаються російські керівники. Тиск поки що лише
зміцнює впертість Москві.
Врядування і легітимність
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɿ ɜɢɛɨɪɢ ɪ >ɜ ɊɎ@ ɫɬɚɥɢ ɩɨɜɨ
ɪɨɬɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɞɨ ɝɥɢɛɲɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɪɿɧɧɹ
ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɧɟɥɿɛɟ
ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ əɤɿ ɛ ɧɟ ɪɨɛɢɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡ ɿɧɬɟɪ
ɥɸɞɿʀ Ɇɟɞɜɟɞɽɜɚ ɬɚ ʀʀ ɥɟɣɬɦɨɬɢɜɭ ± ³ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ´
ɜɢɬɨɤɢ ɧɟɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɡ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ
ɉɨɦɚɪɚɧɱɟɜɭ ɪɟɜɨɥɸɰɿɸ ɪ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɿɞ
ɫɚɦɨʀ ³ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɜɥɚɞɢ´ ɓɟ ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ ɪ ɩɟɪɟ
ɪɨɞɠɟɧɧɹ ³ɞɢɤɬɚɬɭɪɢ ɡɚɤɨɧɭ´ ɜ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɚɜɚ ɿ ɝɪɨɲɟɣ  ɜɥɚɞɿ ɪɨɡ¶ʀɞɚɥɨ ɤɨɥɢɫɶ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨ
ɪɨɧɢ ɩɭɬɿɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀʀ ɜɫɟɨɯɨɩɧɿɫɬɶ ʀʀ ɡɜɟɪɧɟ
ɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɿ ʀʀ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɞɨɛɪɨɛɭɬ
ɉɿɫɥɹ ɪ Ʉɪɟɦɥɶ ɫɚɦ ɡɦɿɧɢɜ ɪɟɠɢɦ ɍ ɰɶɨɦɭ
ɫɟɧɫɿ ɬɡɜ ɩɪɨɬɟɫɬɢ ɧɚ Ȼɨɥɨɬɧɿɣ ɧɟ ɦɢɧɭɥɢ ɛɟɡ ɧɚɫɥɿɞ
ɤɿɜ ɉɭɛɥɿɱɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɜɿɞɪɚɡɢ ɦɿɫɶɤɢɯ ɥɿɛɟɪɚ
ɥɿɜ ɬɚ ɥɿɜɢɯ ɿ ɩɪɚɜɢɯ ɪɚɞɢɤɚɥɿɜ  ɞɨ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɜɟɪ
ɧɟɧɧɹ ɉɭɬɿɧɚ ɧɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɩɨɫɬ ɫɬɚɥɚ ɲɨɤɨɦ
1

ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɧɚɫɬɭɩɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɳɨ ³Ɋɨɫɿɹ ±
ɰɟɧɟɁɚɯɿɞ´
Ⱥɥɟ ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɪɭɲɿɽɦ ɡɦɿɧ ɛɭɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ
ɥɿɛɟɪɚɥɢ ɫɚɦɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢ ɳɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ
ɜɢɱɟɪɩɭɽ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɚɬɪɢɦɨɧɿɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ Ʌɿɛɟ
ɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ± ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɳɨ ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ± ɧɟ
ɛɭɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɜɢɛɨɪɨɦ ɦɨɠɧɨɜɥɚɞɰɿɜ ɭ Ɋɨɫɿʀ ɹɤɿ
ɧɟɩɨɯɢɬɧɨ ɜɿɪɹɬɶ ɭ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɫɜɨɸ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ʀʀ ɨɱɨɥɸɜɚɬɢ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɨɧɢ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɶ
³ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɽɸ´ Ʉɨɥɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɡɜɭɡɢɥɨɫɹ ɞɜɢ
ɝɭɧɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ
ɨɛɨɪɨɧɤɚ  ɞɚɥɢ ɡɢɫɤ ɚ ɛɚɡɚ ɦɚɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɟɪɟɣ
ɲɥɚ ɞɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ Ɍɢɯ
ɯɬɨɩɪɚɝɧɟɬɚɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣɭɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɦɚɪɝɿɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢɚ³ɧɚɰɿɨɧɚɥɡɪɚɞɧɢɤɿɜ´ɜɢɤɪɢɜɚɸɬɶ
Ȼɭɥɨɛɝɟɬɶɧɟ³ɩɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢ´ɧɟɩɨɦɿɱɚɬɢɧɚɫɥɿɞ
ɤɿɜ ɰɢɯ ɡɦɿɧ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɉɿɫɥɹ ɪ
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ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɜɨɝɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ
ȼɉɭɬɿɧɚɩɟɥɸɜɚɜɞɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨʀȯɜɪɨɩɢɡɩɨɡɢ
ɰɿɣ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ± ³ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɹɤɚ ɧɟ ɡɧɚɥɚ
ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɚ ɧɚɲɢɦ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦ ɬɚ
ɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɥɚ ɧɚɪɨɞɢ´2 ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɠ ɜɿɧ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɜɚɝɢ
ɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɱɟɪɟɡ ʀʀ ³ɨɫɨɛɥɢɜɿ´ ³ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿ´ ɰɿɧɧɨɫɬɿ
ɬɚ ʀʀ ³ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ´ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɿɡ ɫɭɫɿɞɚɦɢ
ȼɠɟɧɟɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɤɭɥɶɬɭɪɚɚ³ɪɭɫɫɤɢɣɦɿɪɴ´ɧɟɡɧɚɽ
ɤɨɪɞɨɧɿɜɁɚɦɿɫɬɶɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶɭɡɝɨɞɿɡɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ³ɪɭɫɫɤɢɣɦɿɪɴ´ɡɚɪɚɡɜɨɸɽɡɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɨɦ ɿ ³ɡɚɯɿɞɧɢɦ ɦɟɫɿɚɧɿɡɦɨɦ´ ɍ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɧɨɦɭ ɜɢɫɬɭɩɿ ³Ɋɨɫɫɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ´
ɪ ɉɭɬɿɧɡɚɹɜɢɜɳɨ³ɰɟɣɜɢɛɿɪɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣɧɚɪɨɞ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ ɪɚɡ ɩɨ ɪɚɡ ± ɿ ɧɟ ɧɚ ɩɥɟɛɿɫɰɢɬɚɯ ɿ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚɯ ɚ ɤɪɨɜ¶ɸ´3 ɍ ɛɟɪɟɡɧɿ ɪ ɜɿɬɚɸɱɢ
³ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ´ Ʉɪɢɦɭ ɭ ɩɪɨɦɨɜɿ ɩɟɪɟɞ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɦɢ
ɡɛɨɪɚɦɢ ɉɭɬɿɧ ɫɦɿɥɢɜɨ ɧɚɬɹɤɧɭɜ ɳɨ ɦɨɜɚ ɣ ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɞɥɹ
ɞɟɦɚɪɤɚɰɿʀɞɟɪɠɚɜɧɢɯɤɨɪɞɨɧɿɜ4ɐɿɩɨɝɥɹɞɢɥɢɲɟɩɿɞ
ɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɞɭɦɤɭ ɳɨ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ Ɋɨɫɿʀ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ³ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿɤɪɚʀɧɢ´5
Ворожість США
ȼɿɪɚ ɳɨ ɋɩɨɥɭɱɟɧɿ ɒɬɚɬɢ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɿɡɨɥɸ
ɜɚɬɢɣɩɨɫɥɚɛɢɬɢɊɨɫɿɸɧɟɥɢɲɟɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɚɥɟɣ
ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɫɥɚ ³ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɚ´
ȼʀʀɰɟɧɬɪɿ±ɧɟɉɪɟɡɢɞɟɧɬɈɛɚɦɚɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶ
ɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɋɒȺȼɨɱɚɯɧɟɚɛɢɤɨɝɨɚɇɉɚɬɪɭɲɟɜɚ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ Ɋɚɞɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɊɎ  ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɡɚɝɪɨɡɚ
ɽ ³ɫɢɫɬɟɦɧɨɸ´ ɚ ɧɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ³ɐɟɣ ɤɭɪɫ ɧɟɭ
ɯɢɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ
ɥɢɲɟ ɮɨɪɦɢ ɣ ɬɚɤɬɢɤɚ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ´6 ɇɟɡɦɿɧɧɢɦ
ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɝɟɝɟɦɨɧɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ±
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ
Ⱦɨɪɟɱɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɳɨ ɜ ɰɿɣ ɫɯɟɦɿ ɫɬɟɪɬɚ ɤɨɥɢɫɶ
ɫɭɬɬɽɜɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɚɧɬɢɪɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɚɧɬɢ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɩɨɥɿɬɢɤɨɸ 
Ɏɨɪɦɢ ɣ ɬɚɤɬɢɤɚ ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɜɿɣɧɢ ɜ Ʉɨɫɨɜɨ ɪ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
ɩɪɢɦɭɫɨɜɨʀ ɞɢɩɥɨɦɚɬɿʀ ³ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ´ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ
³ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ´ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ³ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ
ɛɨɪɨɬɶɛɢ´ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣ
ɿ ɡɦɿɧɢ ɪɟɠɢɦɿɜ ɭ ³ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ´ ɞɟɪɠɚɜɚɯ Ɍɟ ɳɨ
Ɋɨɫɿɹ ± ɧɟ ɜɢɧɹɬɨɤ ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ ɝɨɥɨɜɧɚ ɦɿɲɟɧɶ ɰɢɯ
ɡɦɿɧ ɭ ɦɟɬɨɞɚɯ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɭ ɪ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ɬɨɞɿɲ
ɧɿɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɇɟɞɜɟɞɽɜ ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɿɜ ɩɪɹɦɭ ɩɚɪɚ
ɥɟɥɶɦɿɠ³Ⱥɪɚɛɫɶɤɨɸɜɟɫɧɨɸ´ɬɚ³ɬɢɦɳɨɜɨɧɢɩɥɚ
ɧɭɸɬɶ ɞɥɹ ɧɚɫ´ ɇɚɜɿɬɶ ɬɚɤɢɣ ɬɜɟɪɟɡɢɣ ɤɨɦɟɧɬɚɬɨɪ
ɹɤ ɎɅɭɤ¶ɹɧɨɜ ɭ ɪ ɡɚɹɜɢɜ ɳɨ ³ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɬɚɥɚ
ɞɥɹɧɚɫɚɪɚɛɫɶɤɨɸɤɪɚʀɧɨɸ´
ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ ɳɨ ɰɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ± ɧɟ ɩɨɪɨɠɧɿ
ɩɨɝɪɨɡɢ ɽ ɣɨɝɨ ɡɚɜɭɚɥɶɨɜɚɧɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ Ƚɟɧɲɬɚɛɨɦ

ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɯ ɿ ɜɢɬɨɤɚɯ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɡɡɚɫɿɞɚɧɶɊɚɞɢɛɟɡɩɟɤɢɊɎɬɚɿɡɫɟɤɪɟɬɧɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡ ɉɥɚɧɭ ɨɛɨɪɨɧɢ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɪ 7 Ɍɚ ɠ ɬɟɦɚ ɱɚɫɬɨ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɧɚɤɥɚɞɨɦ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ±
ɬɚɤɢɯɹɤ³Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟɜɡɝɥɹɞɵɧɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɋɢɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ´ ɪ 8 ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɹɤɳɨ ɧɟ ɝɨɥɨɜɧɢɣ  ɱɢɧ
ɧɢɤ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ɬɚ ɜɿɣɧɢ ɇɚ ɩɚɦ¶ɹɬɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ
ɧɚɭɤ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɞɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ ³ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨ
ɞɿɜɩɨɤɥɢɤɚɧɢɯɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɤɪɚʀɧɭɞɨɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɧɚ
ɭɦɨɜɢ ɜɨɽɧɧɨɝɨ ɱɚɫɭ´ ɦɚɥɨɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ± ɝɨɬɭɸɱɢɫɶ
ɞɨɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢɨɛɝɨɜɨ
ɪɢɥɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɚɤɬɢɜɿɫɬɚɦɢ
*UHHQSHDFH ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɞɿɹɦɢ ɜ ɋɢɪɿʀ ɬɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɆɚɣɞɚɧɨɦɁɨɝɥɹɞɭɧɚɪɨɡɲɢɪɟɧɿɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɿ Ƚɟɧɲɬɚɛɭ Ɂɋ ɧɨɜɢɦ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ
ɜɨɧɢ ɨɛɝɨɜɨɪɢɥɢ ɬɚɤɨɠ ³ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛɨɪɨɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɪɚʀɧɢ´9
ɐɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɛɭɥɢɞɨɩɨɜɧɟɧɿɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦɢɡɦɿ
ɧɚɦɢ ɹɤɨɬɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭɭɩɪɚɜ
ɥɿɧɧɹ ɨɛɨɪɨɧɨɸ ɊɎ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɦ  ɝɪɭɞɧɹ
ɪ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɪɨɥɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɢ
ɬɚ Ƚɟɧɲɬɚɛɭ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ
ɨɛɨɪɨɧɢ ɳɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ȽɊɍ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɡ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ Ɋɨɫɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚ ɦɨɠɥɢɜɨ
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Слабкість Європи
Ʉɭɪɫ Ɋɨɫɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɚɜ ɜɿɞ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɳɨ ɛɪɚɤ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɟɫɢɨɫɧɨɜɧɢɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɞɟɪɠɚɜɩɟɪɟ
ɜɚɠɚɬɶ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ Ɋɨɫɿʀ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜ
ȯɜɪɚɡɿʀɬɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ³ɛɥɢɠɧɶɨɦɭɡɚɪɭɛɿɠɠɿ´ɇɚ
ɞɭɦɤɭ Ɇɨɫɤɜɢ ȯɋ  ɥɢɩɧɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɜ ɫɚɧɤɰɿʀ ɬɪɟ
ɬɶɨɝɨɪɿɜɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɿ  ɿɜɟɪɟɫɧɹʀɯɩɨɫɢɥɢɜ ɜɢɧɹɬ
ɤɨɜɨɱɟɪɟɡɬɢɫɤɋɒȺɋɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹɱɚɫɭɿɡɦɿɫɬɭɦɿɠ
Ȼɪɸɫɫɟɥɟɦɿȼɚɲɢɧɝɬɨɧɨɦ±ɹɤɢɣɞɿɣɫɧɨɤɿɥɶɤɚɬɢɠɧɿɜ
ɧɟɩɪɢɯɨɜɭɜɚɜɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɋɨɸɡɨɦ±
ɥɢɲɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɬɟ ɳɨ ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɇɨɫɤɜɢ ɜɨɧɚ ɣ
ɛɟɡɬɨɝɨɱɭɞɨɜɨɡɧɚɥɚȺɥɟɭɹɜɥɟɧɧɹɄɪɟɦɥɹ±ɯɢɛɧɿ
əɤ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚ
ɱɿɜɧɚɁɚɯɨɞɿɄɪɟɦɥɶɝɚɞɚɜɳɨɜȯɜɪɨɩɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɛɿɡɧɟɫɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɿ ɳɨ ɬɚɤ
ɛɭɞɟɜɿɱɧɨȼɿɧɞɨɜɝɨɜɜɚɠɚɜȯɋɪɨɡɞɿɥɟɧɢɦɿɩɨɞɿɥɶ
ɧɢɦȼɿɧɹɤɦɿɧɿɦɭɦɧɟɝɿɪɲɟɡɚɛɭɞɶɤɨɝɨɭȻɪɸɫɫɟɥɿ
ɛɚɱɢɜ ɧɟɩɟɜɧɿɫɬɶ ɨɞɭɠɚɧɧɹ ȯɜɪɨɡɨɧɢ ɿ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ
ɜɩɥɢɜ ɽɜɪɨɫɤɟɩɬɢɤɿɜ ȼɿɧ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɳɟ ɡɚ ɫɬɨɪɨɧ
ɧɿɯɡɧɚɜɨɛɫɹɝɫɜɨʀɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɭɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢ
ɥɨɛɿɫɬɫɶɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɫɬɪɟɦɿɫɬɫɶɤɿ ɬɚ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɿ
ɪɭɯɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɥɟɬɢɜɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜ
ɿ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɤɢ  ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɝɨ ɦɚɫɲ
ɬɚɛɭ ɍ ɪ ɨɞɢɧ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɨɥɨɝ ɜɿɞɧɿɫ
ɋȻɟɪɥɭɫɤɨɧɿ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɥɚ ɤɪɟɦɥɿɜɫɶɤɨʀ
ɟɥɿɬɢ  ɉɨɦɢɥɤɚ Ɋɨɫɿʀ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɳɨ ɰɿ
ɪɟɚɥɿʀɧɟɦɨɠɭɬɶɡɦɿɧɢɬɢɫɹ
Ƚɟɬɶ ɩɪɨɜɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ʀʀ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɭ  ɪɨɤɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɜ ³ɩɟɪɟ
ɩɥɟɬɟɧɧɹ´ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɫɜɿɞɱɢɥɢ
ɳɨɜɨɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɽ³ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ´ɹɤɧɟɨɛ
ɯɿɞɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɞɨɥɭɱɢɬɢ Ɋɨɫɿɸ ɞɨ ɽɜɪɨ
ɩɟɣɫɶɤɨʀ ɪɨɞɢɧɢ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ Ɋɨɫɿɹ ɡɚɥɢɲɚ
ɥɚɫɹ ɝɥɭɯɨɸ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɭȼɨɧɚɛɚɱɢɥɚɥɢɲɟɛɿɡɧɟɫɩɪɨɟɤɬɏɨɱɚɩɨɹɜɚ
ȺɆɟɪɤɟɥɶ ɭ ɪ ɛɭɥɚ ɞɥɹ ɊɎ ɜɤɪɚɣ ɧɟɛɚɠɚɧɨɸ
ɜɨɧɚ ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɫɥɭɲɧɨ ɳɨ ɬɚ ɛɭɞɟ ɫɤɭɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɹɤɿ ɡɪɨɛɢɥɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɡɚɽɦɢɧɢ
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ȯɜɪɨɩɢ ¼ ɦɥɪɞ ɬɨɜɚɪɨɨɛɿɝɭ ɭ
ɪ  Ʉɪɟɦɥɶ ɧɟ ɡɦɿɝ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡ ɜɿɞɦɨɜɢ
ɆɟɪɤɟɥɶɡɚɛɥɨɤɭɜɚɬɢɭɯɜɚɥɟɧɧɹɡɥɨɳɚɫɧɨɝɨɌɪɟɬɶɨɝɨ
ɟɧɟɪɝɨɩɚɤɟɬɚ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɡɥɨɳɚɫɧɨɸ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ
ɤɨɦɿɫɿɽɸ ȼɿɧ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟɞɨɨɰɿɧɢɜ ʀʀ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ
ɳɨɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɿɧɬɟɪɟɫɢɧɟɦɨɠɭɬɶɩɟɪɟɜɚɠɚɬɢɮɭɧɞɚ
ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɟɫɢɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɛɟɡɩɟɤɢɿ³ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ´ ɩɨɡɢɰɿɸ ɹɤɭ ɜɨɧɚ ɜɢɫɥɨɜɢɥɚ
ɜ ɛɟɪɟɡɧɿ ɪ ɳɟ ɛɿɥɶɲ ɚɬɪɢɤɭɥɶɨɜɚɧɨ ± ɜ ɥɢɩɧɿ

ɿ ɡ ɦɟɬɚɥɟɜɨɸ ɱɿɬɤɿɫɬɸ ± ɩɿɫɥɹ ɛɪɢɫɛɟɧɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɿɬɭ
³Ⱦɜɚɞɰɹɬɤɢ´ɜɥɢɫɬɨɩɚɞɿ
ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɩɟɪɟɦɨɝɬɢ ɫɬɚɪɢɦ ɭɹɜɥɟɧ
ɧɹɦ ɩɪɨ ɫɮɟɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɟɯɬɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ >Ɇɢ ɛɭɞɟɦɨ ɩɪɨɬɢɞɿɹɬɢ ɬɚɤɿɣ
ɩɨɥɿɬɢɰɿ@ɹɤɛɢɞɨɜɝɨɰɟɧɟɬɪɢɜɚɥɨɹɤɛɢɫɤɥɚɞɧɨ
ɰɟɧɟɛɭɥɨɿɫɤɿɥɶɤɢɛɧɟɜɞɚɱɰɟɧɟɩɪɢɧɟɫɥɨ11

ɓɟ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɟ ɬɟ ɳɨ Ʉɪɟɦɥɸ ɳɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɧɹ ɹɤɟ ɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹ ɤɨɥɢ ɫɬɚɥɢ
ɨɱɟɜɢɞɧɢɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɤɿɜɧɚɦɚɝɚɧɶɇɿɦɟɱɱɢɧɢ
ɡɦɿɧɢɬɢ Ɋɨɫɿɸ Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪ ³ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɧɹ´ Ƚɚɧɫ
ȼɚɥɶɬɟɪ ɒɬɚɣɧɦɚɽɪ ɨɛɭɪɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ ɳɨ ³ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ
ɹɤɚɫɶɞɟɪɠɚɜɚɚɩɨɫɬɿɣɧɢɣɱɥɟɧɊɚɞɢȻɟɡɩɟɤɢɊɨɫɿɹ
ɜɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɡɦɿɧɢɥɚɿɫɧɭɸɱɿɜȯɜɪɨɩɿ
ɤɨɪɞɨɧɢ´12 Ƚɨɥɨɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɟɩɟɪ ɡɚɹɜɥɹɽ ɳɨ ɫɚɧɤɰɿʀ ɛɭɞɭɬɶ ɜɚɪɬɿ
ɡɭɫɢɥɶ ³ɹɤɳɨ ɦɢ ɡɦɨɠɟɦɨ ɞɨɫɹɝɬɢ ɭɫɩɿɯɭ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɿ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɲɢɯ
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ´13 ȱɦɿɞɠ Ɋɨɫɿʀ ɜ ɨɱɚɯ ɡɜɢɱɚɣ
ɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɦɢɬɬɽɜɨ ȼ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ ɪ
Ɋɨɫɿɸ ɧɚɡɜɚɥɢ ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ
ɭɥɸɬɨɦɭɪ±14
Ⱥɧɝɟɥɚ Ɇɟɪɤɟɥɶ ± ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɩɟɪɟɫɿɱɧɚ ɮɿɝɭɪɚ
ɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɥɿɞɟɪɹɤɢɣɨɱɨɥɢɜɩɪɨɰɟɫɡɦɿɧɢɞɭɦɤɢ
ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɳɨ ɡɛɿɝɫɹ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɞɭɦɤɢ ɜ ȯɜɪɨɩɿ
ɉɪɨɬɟ ɜɩɥɢɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɜɿɞɿɝɪɚɜ ɜɢɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɧɟ
ɥɢɲɟ ɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɞɿɽɜɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɚɥɟ ɣ ɭ ɡɪɢɜɿ
ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ³ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ ɩɨɬɿɤ´ ɳɨ ɩɿɞ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚ ɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɉɭɬɿɧɚ ɬɚ ȿɪɞɨɝɚɧɚ
 ɝɪɭɞɧɹ  ɿ ɹɤ ɞɟɯɬɨ ɜɜɚɠɚɽ ɜ ɧɟɳɨɞɚɜɧɿɣ ɡɭɩɢɧɰɿ
ɡɛɥɢɠɟɧɧɹɍɝɨɪɳɢɧɢɬɚɊɨɫɿʀ15
Ʉɪɟɦɥɶɧɟɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɢɧɚɰɿɦɨɦɟɧɬɢɚɥɟɫɬɟɠɢɬɶ
ɡɚɿɧɲɢɦɢȼɿɧɤɪɚɳɟɡɚɛɚɝɚɬɶɨɯɪɨɡɭɦɿɽɳɨɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɟ ɛɭɜɚɽ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶ
ɧɨɸ ȼɿɧ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɽ ɳɨ ɜ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɥɚɛɤɚ
ɫɬɨɪɨɧɚ ± ɰɟ ɧɟ ɬɨɣ ɯɬɨ ɦɨɠɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɬɪɚɬɢɬɢ
ɚ ɬɨɣ ɯɬɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɛɨʀɬɶɫɹ ɜɬɪɚɬ ɍ ȯɜɪɨɩɿ ɽ ɝɨɬɨɜɿ
ɧɟɫɬɢɬɹɝɚɪ³ɹɤɛɢɞɨɜɝɨɰɟɧɟɬɪɢɜɚɥɨ´Ⱥɥɟɫɤɿɥɶɤɢ
ɰɟ ɿ ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɝɨɞɹɬɶɫɹ ɬɟɪɩɿɬɢ ɿɧɲɿ" əɤ ɞɨɜɝɨ ȯɋ ɿ
ɆȼɎ ɡɦɨɠɭɬɶ ɜɩɢɫɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɍɤɪɚʀɧɭ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɛɚɠɚɧɧɹɫɚɦɨʀɍɤɪɚʀɧɢɞɚɬɢɪɚɞɭɯɜɨɪɨɛɚɦɹɤɿɧɟɪɟ
ɮɨɪɦɨɜɚɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɞɟɪɠɚɜɚɫɬɜɨɪɸɽɫɚɦɚɞɥɹɫɟɛɟ
ɜɭɦɨɜɚɯɹɤɜɿɣɧɢɬɚɤɿɦɢɪɭ"
Слабкі сусіди
ɊɨɫɿɣɫɶɤɚɎɟɞɟɪɚɰɿɹɡɪɩɪɢɪɿɜɧɸɽɫɜɨʀ³ɠɢɬ
ɬɽɜɿɿɧɬɟɪɟɫɢ´ɞɨɨɛɦɟɠɟɧɧɹɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭɫɭɫɿɞɿɜȾɥɹ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɰɹ ɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ ɽ ɫɚɦɨɨɱɟɜɢɞ
ɧɨɸ ȼɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭ ɋɊɋɊ ɧɚɝɚɞɭɜɚɥɚ ɝɚɦɿɜɧɭ
ɫɨɪɨɱɤɭ Ƀɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɿ ɽɞɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫ
ɧɿɣɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɿɣɮɨɪɦɿɜɿɞɧɨɜɢɥɢɤɨɦɩɥɟɤɫ³ɩɪɢɪɨɞ
ɧɢɯ´ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɳɨ ʀɯ ɰɚɪɿ ɜɜɚɠɚɥɢ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɜɨɽʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢ Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɸ ɫɩɚɞɤɨɜɿɫɬɶ ɧɟ ɞɢɜɭɽ ɳɨ
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ɧɚɜɿɬɶɬɚɤɿɹɫɤɪɚɜɿɥɿɛɟɪɚɥɢɹɤȽȻɭɪɛɭɥɿɫ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ
ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɡɚ Ȼȯɥɶɰɢɧɚ  ɛɭɥɢ ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɳɨ ³ɽ ɥɨɝɿɤɚ
ɹɤɚ ɩɨɜɟɪɧɟ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɧɚɡɚɞ´ ɋɬɚɪɚ ɦɚɤɫɢɦɚ ɩɪɨ ɬɟ
ɳɨ ³ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟ´ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɧɚ ɤɥɿɲɟ ³ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ
ɛɟɡ Ɋɨɫɿʀ´ ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɰɿɽʀ ɦɚɤɫɢɦɢ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ ɩɪɨ Ƚɪɭɡɿɸ ɱɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ  ɧɟ
ɩɨɯɢɬɧɭɜʀʀɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿɞɥɹɆɨɫɤɜɢ
ɇɟɯɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ Ⱦɥɹ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ȯɥɶɰɢɧɚ ɞɟɪ
ɠɚɜɢ ³ɛɥɢɠɧɶɨɝɨ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ´ ɛɭɥɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɯɚɨɫɭ
ɳɨɞɨɪɨɫɿɹɧɹɤɿɠɢɥɢɧɚʀɯɬɟɪɢɬɨɪɿʀɿɱɚɫɬɢɧɤɨɥɢɲ
ɧɶɨʀ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ ɹɤɿ ɬɚɦ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ȼɨɧɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɨɪɨɧɢ ɬɚ
ɛɟɡɩɟɤɢ ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɥɚ ɋɊɋɊ ɉɨɛɨɸɜɚɥɢɫɹ ɳɨ ɜɨɧɢ
ɬɚɤɨɠ ɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɫɚɦɨʀ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ Ⱦɥɹ ȯɥɶɰɢɧɚ ɛɭɥɨ ɫɚɦɨɡɪɨɡɭɦɿ
ɥɢɦ ɭ ɪɨɡɩɚɥ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ ɜ Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɿ 
ɳɨ³ɬɚɞɠɢɰɶɤɨɚɮɝɚɧɫɶɤɢɣɤɨɪɞɨɧɽɩɪɚɤɬɢɱɧɨɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɢɦ ɤɨɪɞɨɧɨɦ16 Ʉɨɥɢ ɎɒɟɥɨɜɄɨɜɟɞɹɽɜ ɩɢɫɚɜ
ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɆɁɋ ɭ ɪ  ɳɨ ³Ɋɨɫɿɹ ɦɚɽ
ɛɭɬɢ ɥɿɞɟɪɨɦ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɤɨɥɢɲɧɿɣ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɊɋɊ´ ɣɨɝɨ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɥɢ ɥɢɲɟ ɡɚ ɜɿɞɦɨɜɭ
ɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɥɢ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɰɿɽʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɋɶɨɝɨɞɧɿɦɢɡɚɛɭɜɚɽɦɨɳɨɰɿɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿɨɛɝɪɭɧɬɭ
ɜɚɧɧɹɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚɊɨɫɿʀɜɢɫɭɜɚɥɢɫɹɬɨɞɿɤɨɥɢɞɪɭɠɛɚ
ɡɁɚɯɨɞɨɦɛɭɥɚɧɚɪɿɠɧɢɦɤɚɦɟɧɟɦɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɇɚɪɿɠɧɢɣɤɚɦɿɧɶɡɚɜɚɥɢɜɫɹɳɟɞɨɬɨɝɨɹɤȺɄɨɡɢɪɽɜ
ɡɚɥɢɲɢɜ ɆɁɋ ɭ ɪ Ⱦɨ ɪ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ
Ɂɚɯɨɞɭɜɠɟɫɬɚɜɢɥɢɫɹɞɨɤɨɥɢɲɧɿɯɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯɪɟɫɩɭɛ
ɥɿɤ ɹɤ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɚ ɧɟ ɧɟɡɪɭɱɧɢɯ ɫɭɛ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜɪɨɡɩɚɞɭɋɊɋɊɆɨɫɤɜɚɜɜɚɠɚɥɚɰɸɩɨɥɿɬɢɤɭ
ɚɧɬɢɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɋɬɪɚɯ ³ɯɚɨɫɭ´ ɨɫɥɚɛ ɋɬɪɚɯ ɩɟɪɟ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ³ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ´ ɧɚ ɩɥɚɰɞɚɪɦ Ɂɚɯɨɞɭ
ɩɨɫɢɥɢɜɫɹ ɓɟ ɡɚ ɩ¶ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɡɲɢ
ɪɟɧɧɹɇȺɌɈɧɚɫɯɿɞ ɿɤɨɧɮɥɿɤɬɭɜɄɨɫɨɜɨɡɹɤɢɦɜɨɧɨ
ɮɚɬɚɥɶɧɨ ɡɛɿɝɥɨɫɹ ɜ ɱɚɫɿ  ȯɥɶɰɢɧ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɜ ɤɟɪɿɜ
ɧɢɰɬɜɨ ɋɥɭɠɛɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɳɨ ³ɧɚ ɡɦɿɧɭ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ
ɫɮɟɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɜ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɰɿ´ ɩɪɨ ɜɫɹɤ ɜɢɩɚɞɨɤ
ɞɨɞɚɜɲɢɳɨ³ɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɡɚɜɠɞɢɛɭɞɭɬɶɬɿɯɬɨɯɨɬɿɜ
ɛɢɬɪɢɦɚɬɢɊɨɫɿɸɭɫɬɚɧɿɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨɝɨɩɚɪɚɥɿɱɭ´17
Ɍɟɩɟɪ ɬɚɤɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɤɨɪɿɧɢɥɢɫɹ ɳɨ
ɧɚ ɧɢɯ ɧɟ ɞɿɸɬɶ ɧɿ ɞɨɤɚɡɢ ɧɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ
ɇɚɞɭɦɤɭɄɪɟɦɥɹɿɩɟɪɲɢɣɿɞɪɭɝɢɣɆɚɣɞɚɧɛɭɜɫɩɟɰ
ɨɩɟɪɚɰɿɽɸ ɋɒȺ ɉɨɪɨɲɟɧɤɨ ɿ əɰɟɧɸɤ ± ɦɚɪɿɨɧɟɬɤɢ
Ɂɚɯɨɞɭ ɳɨ ɛ ɬɚɦ ɧɟ ɤɚɡɚɥɢ ɜ ɈȻɋȯ ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɫɭ ɱɢ ɭɫɩɿɯɿɜ ɧɚ ɩɨɥɿ ɛɨɸ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɿ
ɛɚɬɚɥɶɣɨɧɢ ± ɰɟ ɛɚɧɞɟɪɿɜɫɶɤɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿ ɞɿɸɬɶ
ɭ ɫɩɿɥɰɿ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɜɨɪɨɝɚɦɢ Ɋɨɫɿʀ Ⱦɥɹ Ɇɨɫɤɜɢ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɽ ɚɪɟɧɨɸ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɦɿɠ Ɋɨɫɿɽɸ ɿ Ɂɚɯɨɞɨɦ
ɿ ɰɟɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɜɢɪɿɲɚɬɶ Ɋɨɫɿɹ ɿ Ɂɚɯɿɞ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɩɨɥɿ
ɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ɜɥɚɫɧɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɸ ɹɤɨɸ ɜɨɧɚ
ɛɭɥɚɡɚɜɠɞɢɝɪɨɸɧɚɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɹɯɿɫɥɚɛɤɨɫɬɹɯ
ɉɪɨɬɟ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɦɟɬɚ Ɋɨɫɿɹ ɪɨɤɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɚɥɚɫɶ
ɿɡ ɫɥɚɛɤɨɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɛ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɜɩɥɢɜ Ɂɚɯɨɞɭ ɿ
ɡɛɿɥɶɲɢɬɢɫɜɿɣɜɥɚɫɧɢɣȺɥɟɜɿɞɤɨɥɢɫɬɚɥɚɜɢɦɚɥɶɨɜɭ
ɜɚɬɢɫɹɜɬɟɱɚəɧɭɤɨɜɢɱɚɉɭɬɿɧɡɦɿɧɢɜɮɨɪɦɭɥɭəɤɳɨ
Ɋɨɫɿɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɫɸ ɍɤɪɚʀɧɭ ɬɨ ɜɨɧɚ
ɜɿɡɶɦɟ ɬɟ ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ Ɋɨɫɿʀ ɿ ɡɪɭɣɧɭɽ ɪɟɲɬɭ Ɍɨɞɿ
ɯɚɨɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ Ɂɚɯɨɞɭ ȼ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ
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ɪ ɿɞɟɨɥɨɝ ɤɪɟɦɥɿɜɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɿɡɧɚɜɫɹ ³ɦɢ
ɡɛɢɪɚɽɦɨɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɚɦ ɜɟɥɢɤɭ ɥɚɫɤɭ« ɦɢ ɡɛɢɪɚɽ
ɦɨɫɹ ɜɿɞɞɚɬɢ ɰɟɣ ɤɥɨɩɿɬ ɜɚɦ´18 ɋɬɚɪɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ Ɋɨɫɿʀ
ɩɪɨɜɚɥɢɥɚɫɶ ɚɥɟ ɡɚɪɚɡ ɞɿɽ ʀʀ ɧɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɭ
ɜɿɞɞɿɥɹɸɬɶ ɜɿɞ ɞɟɮɨɥɬɭ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɠɧɿɜ Ƚɪɨɲɿ ɆȼɎ
ɿ ɞɨɛɪɚ ɜɨɥɹ Ɂɚɯɨɞɭ ɦɚɸɬɶ ɦɟɠɿ Ʉɨɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɢɬɚɸɬɶ ɳɨ ɜɨɧɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɳɨɛ ɜɢɜɟɫɬɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɬɿɧɿ ɜɨɧɢ ɡ ɝɨɪɞɿɫɬɸ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚ
ɸɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɛɢɬɢ ɇɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɫɩɟ
ɪɟɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɲɭɱɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȼ Ɋɨɫɿʀ ± ɧɿ ³ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟ´
Ⱥɛɨ ɹɤ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɩɨɹɫɧɢɜ ɚɜɬɨɪɭ ɜɢɞɧɢɣ ɱɢɧɨɜɧɢɤ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥ ɭ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ ɪ ³ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɡɢɦɢ
ɍɤɪɚʀɧɢɧɟɛɭɞɟ´
Світові тенденції
Ɂɚɉɭɬɿɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚɛɚɝɚɬɨɩɨɥɹɪɧɨɝɨɫɜɿɬɭɫɮɨɪɦɭ
ɥɶɨɜɚɧɚ ȯɉɪɢɦɚɤɨɜɢɦ ɧɚɛɭɥɚ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɨ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱ
ɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɋɅɚɜɪɨɜɚ ɧɨɜɢɣ ɛɚɝɚɬɨ
ɩɨɥɹɪɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɬɚɽ ɫɜɿɬɨɦ ³ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɰɟɧɬɪɿɜ
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ´ ɜɫɭɩɟɪɟɱ ɡɚɯɿɞɧɿɣ ³ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ
ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ´19 ɇɨɜɿ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ Ɋɨɫɿʀ ɧɚ ɡɨɧɭ ³ɩɪɢɜɿ
ɥɟɣɨɜɚɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ´ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ʀʀ ɩɨɜɟɪɧɟɧ
ɧɹɦ ɹɤ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɝɪɚɜɰɹ ɹɤɢɣ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɨɸɡɿ ɡ
ɿɧɲɢɦɢ ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɣ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ
 ɪɨɤɿɜ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ³ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɩɚɪɬ
ɧɟɪɫɬɜɨ´ ɡ Ʉɢɬɚɽɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ȻɊȱɄɋ
³Ⱦɜɚɞɰɹɬɤɢ´ ɬɚ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ Ȼɥɢɡɶɤɨɦɭ ɫɯɨɞɿ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɨɥɿ
ɬɢɤɢ ɳɨ ɦɚɽ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɣ ³ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɭɜɚɬɢ´
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɋɜɿɬɨɜɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ
ɩɨɲɢɪɢɥɚ ɰɸ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɧɚ ɞɨɫɿ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɭ ɰɚɪɢɧɭ
Ɂɚɯɨɞɭ ± ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ Ʉɪɢɡɚ ȯɜɪɨɡɨɧɢ
ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɬɪɿɳɢɧ ɦɿɠ ɞɟɹɤɢɦɢ ɡ ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɢɯ
ɱɥɟɧɿɜ ȯɋ ɩɨɤɚɡɚɜɲɢ ɳɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɟ
ɭɫɭɧɭɥɢ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɿ ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɇɨɫɤɜɢ ɰɟɣ ɭɞɚɪ ɩɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ȯɋ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɜ ɿ ɡɝɭɪɬɭɜɚɜ ɧɟɡɝɨɞɧɢɯ
ɭ ȯɜɪɨɩɿ ȼɿɧ ɜɿɞɤɪɢɜ ɲɥɹɯ ɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨ ɡɚɪɚɡ ɽ ɨɱɟ
ɜɢɞɧɢɦ ɫɨɸɡɭ Ʉɪɟɦɥɹ ɡ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɦɢ ɩɪɨɬɢ ȯɋ
ɥɿɜɢɦɢɿɩɪɚɜɢɦɢɩɚɪɬɿɹɦɢ
Ⱥɥɟɧɨɜɢɣɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣɫɜɿɬɨɜɢɣɩɨɪɹɞɨɤ±ɩɨɤɢɳɨ
ɭɩɪɨɟɤɬɚɯɇɿɄɢɬɚɣɧɿȱɧɞɿɹɧɿȻɪɚɡɢɥɿɹɧɟɜɢɪɨɛɢɥɢ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɧɟɿɞɟɚɥɶɧɨɦɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɜ ɹɤɨɦɭ Ɂɚɯɿɞ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɪɿɜɧɿ
ɲɢɦɡɚɿɧɲɢɯəɤɳɨɛɟɡɪɢɬɨɪɢɤɢɤɨɠɧɚɡɰɢɯɤɪɚʀɧ
ɜɜɚɠɚɽɧɢɧɿɲɧɿɭɦɨɜɢɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢɞɥɹɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ
ʀɯ ɜɥɚɫɧɢɯ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟ
ɫɿɜ ɀɨɞɧɚ ɧɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɳɨɫɶ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɧɭ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɧɚɫɥɨɜɚɯɿɧɟɭɱɚɫɬɶɭɫɚɧɤɰɿɹɯɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟ
ɧɢɯ ɿɧɲɢɦɢ ɱɟɪɟɡ ɍɤɪɚʀɧɭ Ʉɢɬɚɣ ɡɪɨɛɢɜ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ
ɜɢɫɧɨɜɤɢɡɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹɊɨɫɿʀɜɿɞɁɚɯɨɞɭɬɚʀʀ³ɩɨɜɨɪɨɬɭ
ɧɚɫɯɿɞ´ɍɦɨɜɢɣɨɝɨɬɨɪɝɿɜɥɿɡɊɨɫɿɽɸ±ɫɟɪɟɞɧɚɣɠɨɪ
ɫɬɤɿɲɢɯɧɚɩɥɚɧɟɬɿȼɿɧɩɪɨɩɨɧɭɽɱɚɣɿɫɩɿɜɱɭɬɬɹɚɥɟ
ɹɤɿɊɨɫɿɹɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɝɪɚɬɢɿɩɚɪɬɧɟɪɚɿɜɨɪɨɝɚ
ɇɚɜɿɬɶ ɧɚ Ȼɥɢɡɶɤɨɦɭ ɿ ɋɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɯɨɞɿ ɜɚɠɤɨ
ɛɭɞɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ Ɋɨɫɿɹ ɧɟ ɧɚɲɤɨɞɢɥɚ ɫɜɨʀɦ
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɱɢ ɧɟ ɩɟɪɟɝɪɚɥɚ ɫɚɦɭ ɫɟɛɟ ȼɨɧɚ ɠɨɪɫɬɤɨ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɬɚ ɿɡ ɡɧɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɨɤɚɦɢ
ɩɪɨɫɭɜɚɥɚ ɰɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɩɪɨ ɳɨ ʀʀ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɫɭɩɟɪ
ɧɢɤ ɋɩɨɥɭɱɟɧɿ ɒɬɚɬɢ ɧɿɛɢ ɡɚɛɭɜ ȼɨɧɚ ɭɫɩɿɲɧɨ

Interfax, 10 June 1993, quoted in James Sherr, ‘Escalation of the Tadjikistan Conflict’, Jane’s Intelligence Review, 1 September 1993.
ITAR-TASS, 27 April 1994.
Приватна розмова з автором, Санкт-Петербург, 26 листопада 2013р.
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ɿɰɢɧɿɱɧɿɲɢɣɡɚɧɟʀɚɧɟʀʀɜɥɚɫɧɚɚɝɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶɿɩɢɯɚ
Ɋɨɫɿɹ±ɧɟ ɽɞɢɧɚ ɤɪɚʀɧɚ ɹɤɚ ɜɿɪɢɬɶ ɳɨ ʀʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɽ
ɥɢɲɟ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɚ ɧɟ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɜɨɪɨɠɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ
Ⱥɥɟ ɩɨɤɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɪɨɡɿɪɜɚɧɨ ɰɟɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɥɚɧɰɸɠɨɤ
ɜɨɧɚɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɨɸɞɥɹɫɟɛɟɿɞɥɹɫɭɫɿɞɿɜ

ɩɟɪɟɤɨɧɚɥɚʀɯɳɨɬɢɦɩɨɬɪɿɛɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɊɨɫɿʀɜȱɪɚɧɿ
ɬɚɋɢɪɿʀɯɨɱɿɧɟɧɚɞɚɥɚʀʀȺɥɟɤɪɚʀɧɢɪɟɝɿɨɧɭɪɨɡɝɥɹ
ɞɚɸɬɶ Ɋɨɫɿɸ ɹɤ ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɧɨɝɨ ɝɪɚɜɰɹ ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ʀʀ ɩɟɪɲɨɫɬɿ ɭ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ¶ʀ ɜɪɚɡɢɥɨ ɣ ɡɚɧɟɩɨɤɨʀɥɨ
ʀɯ Ɋɨɫɿɹ ɧɟ ɦɚɽ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ
ɛɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ Ȳʀ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɨɛɦɟɠɭ
ɸɬɶɫɹ ɜɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ³ɞɠɢɯɚɞɢɫɬɿɜ´ ɩɨɞɚɥɿ ɜɿɞ ɜɥɚɞɢ
ɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿɜ ± ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɨɧɚ ³ɩɪɚɝ
ɦɚɬɢɱɧɨ´ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟ ɡ ɤɨɠɧɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɿ ɡ ʀʀ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɜɨɪɨɝɨɦ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ʀɣ ɬɚɤ ɧɟ ɞɨɜɿɪɹɽ
ɋɚɭɞɿɜɫɶɤɚ Ⱥɪɚɜɿɹ ɱɢɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɈɉȿɄ ɧɟ ɜɢɤɚɡɭɽ
ɨɡɧɚɤɥɸɛɨɜɿɞɨɊɨɫɿʀ
Кінець гри, чи нескінченний безлад?
ɄɨɥɢɜɄɪɢɦɭɡ¶ɹɜɢɥɢɫɶɩɟɪɲɿ³ɡɟɥɟɧɿɱɨɥɨɜɿɱɤɢ´
ɩɨɥɿɬɢɤɚɁɚɯɨɞɭɜɢɯɨɞɢɥɚɡɬɨɝɨɳɨɩɨɽɞɧɚɧɧɹɬɢɫɤɭ
ɣɞɢɩɥɨɦɚɬɿʀɩɟɪɟɤɨɧɚɽɊɨɫɿɸɳɨɜɨɧɚɥɢɲɟɩɪɨɝɪɚɽ
ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɱɢɫɶ ɜɿɞ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭ ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɬɤɭ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɤɪɢɬɢɤɢ ɫɚɧɤɰɿɣ ɡɚɤɥɢɤɚɥɢ ɫɜɨʀ
ɭɪɹɞɢ ɜɢɡɧɚɬɢ ³ɡɚɤɨɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ´ Ɋɨɫɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɣ
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɡɧɚɣɬɢ ɜɢɯɿɞ ɿɡ ɤɪɢɡɢ ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɛɢ
ʀɣ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɨɛɥɢɱɱɹ ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɜɢɳɟ ɫɯɟɦɚ ɞɚɽ ɤɚɪ
ɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ ɞɭɠɟ ɜɿɞɦɿɧɧɭ ɜɿɞ ɬɿɽʀ ɡ ɹɤɨʀ ɜɢɯɨɞɢɥɢ
ɡɚɯɿɞɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ʀɯ ɡɚɯɿɞɧɿ ɤɪɢɬɢɤɢ Ⱦɢɩɥɨɦɚɬɿɹ
ɧɟ ɡɦɟɧɲɢɥɚ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɰɶɨɝɨ ɮɚɤɬɭ ɩɨɝɥɢɛɢɥɨ ɩɟɫɢɦɿɡɦ ɿ ɡɛɿɥɶɲɢɥɨ ɪɿɲɭ
ɱɿɫɬɶɭɡɚɯɿɞɧɢɯɫɬɨɥɢɰɹɯȺɥɟɥɢɲɟɧɟɳɨɞɚɜɧɨɩɪɨ
ɜɿɞɧɿ ɡɚɯɿɞɧɿ ɝɪɚɜɰɿ ɭɫɜɿɞɨɦɢɥɢ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɬɪɢɜɚɥɨʀ
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɬɿɽʀ ɩɪɨ ɹɤɭ Ʌɟɧɿɧ ɩɢɫɚɜ ɩɨɧɚɞ
ɪɨɤɿɜɬɨɦɭ
Ɍɟɩɟɪ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ³ɬɚɧɟɧɧɹ´ Ɋɨɫɿʀ ɡɦɭɲɭɽ ɫɭɦɧɿɜɚ
ɬɢɫɶɜɭɫɿɯɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɯɟɦɚɯȺɜɬɨɪɝɨɬɨɜɢɣɬɪɢɦɚɬɢ
ɩɚɪɿ ɳɨ Ʉɪɟɦɥɶ ɧɚɦɚɝɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɝɭɛ
ɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫɤɜɨ ɡɚɦɿɫɬɶ ɟɫɤɚɥɚɰɿʀ ɱɢ ɞɟɟɫɤɚɥɚɰɿʀ Ⱥɥɟ
ɧɚɜɿɬɶɩɨɜɧɢɣɤɨɥɚɩɫɤɪɟɦɥɿɜɫɶɤɨɝɨɝɚɦɛɿɬɭɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɧɚɜɪɹɞɱɢɡɦɭɫɢɬɶɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɞɨɝɦɢɹɤɿɩɪɢɡɜɟɥɢɞɨ
ɧɶɨɝɨ Ɂɚɞɨɜɝɨ ɞɨ ɩɚɞɿɧɧɹ ɪɭɛɥɹ ɇɉɚɬɪɭɲɟɜ ɧɚɝɚɞɭ
ɜɚɜɨɩɨɧɟɧɬɚɦɹɤɜɨɧɨɛɭɜɚɥɨɪɚɧɿɲɟɹɤɋɒȺɪɨɡɪɨ
ɛɢɥɢ ɣ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ³ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɬɨɱɨɤ´
ɹɤ ɐɊɍ ɧɚɣɦɚɥɨ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ³ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɜɿɣɧɢ´ ɳɨɛ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ³ɤɪɚɣɧɶɨɸ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɪɚɞɹɧ
ɫɶɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɿɞ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ´ ɨɩɭɫɬɢɬɢ
ɫɜɿɬɨɜɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɧɚɮɬɭ ɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɋɊɋɊ ɛɚɧɤɪɭɬɨɦ20
ɍɪɬɿɠɮɚɤɬɨɪɢɦɨɠɭɬɶɞɚɬɢɩɨɞɿɛɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
Ɋɨɫɿɸ ɡɧɨɜɭ ɩɟɪɟɦɨɠɟ ɜɨɪɨɝ ɫɢɥɶɧɿɲɢɣ ɜɩɪɚɜɧɿɲɢɣ

ɄɨɥɢɊɎɜɜɿɣɲɥɚɭɜɿɞɤɪɢɬɢɣɤɨɧɮɥɿɤɬɡɞɨɝɨɜɿɪɧɨ
ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ȯɜɪɨɩɢ ɩɿɫɥɹ Ƚɟɥɶɫɿɧɤɿ ɬɚ ɯɨɥɨɞ
ɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɛɭɥɨ ɧɟɹɫɧɨ ɱɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢɦɟ
Ɂɚɯɿɞ ɿ ɱɢ ɦɨɛɿɥɿɡɭɽ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɜɿɣ ɿɧɫɬɢɧɤɬ ɿ ɡɞɚɬ
ɧɿɫɬɶ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ȱ ɍɤɪɚʀɧɚ ɿ ɡɚɯɿɞɧɿ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɩɪɨ
ɣɲɥɢ ɰɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ± ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣɚɥɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɊɨɫɿɹɜɠɟ
ɧɟɡɦɨɝɥɚɩɟɪɟɦɨɝɬɢɜɰɶɨɦɭɤɨɧɮɥɿɤɬɿȺɥɟɊɨɫɿɹɦɚɽ
ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɪɚɡɤɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Ʉɨ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɫɬɨɥɿɬɶ
ɜɨɧɚ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɚ ɜɪɚɠɚɸɱɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɩɪɨɝɪɚɲɧɢɯ
ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɬɨɪɿɧ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɇɿɳɨ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ Ɋɨɫɿʀ ɧɟ
ɡɚɜɚɞɢɬɶʀɣɡɧɨɜɭɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɰɟɣɫɜɿɣɬɚɥɚɧɬ
ɐɟɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɨɜɟɪɬɚɽ ɧɚɫ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɦɨɜɢ
ɩɟɪɜɢɧɧɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɍ ɧɟɳɨɞɚɜɧɿɣ
ɫɬɚɬɬɿɩɪɨɩɚɞɿɧɧɹɪɭɛɥɹɞɥɹ)LQDQFLDO7LPHVɋȽɭɪ¶ɽɜ
ɡɚɭɜɚɠɢɜ
ȼɨɧɨɩɨɤɚɡɚɥɨɳɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦɞɥɹɆɨɫɤɜɢɽɧɟ
ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɿɧɮɥɹɰɿɽɸ ɱɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɪɭɛɥɹ ɚ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɤɚ ³Ɋɨɫɧɟɮɬɢ´«ɉɨɞɪɭɝɟ ɜɨɧɨ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɳɨ
ɐɟɧɬɪɨɛɚɧɤ ɝɨɬɨɜɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɭɠɟ ɫɭɦɧɿɜɧɿ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ«ɩɨɬɪɟɬɽ ɫɬɚɥɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɧɟɦɚɽ
ɧɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɧɿɱɿɬɤɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɹɤɞɨɥɚɬɢɧɢɧɿɲɧɸ
ɫɤɪɭɬɭ21

ɀɨɪɫɬɤɿɫɬɶ ɰɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɩɨɹɫɧɸɽ ɱɨɦɭ Ƚɭɪ¶ɽɜ ±
ɜɠɟ ɧɟ ɪɟɤɬɨɪ ɇɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ
ɚɩɪɨɮɟɫɨɪɟɤɨɧɨɦɿɤɢɜ6FLHQFHV3Rɜɉɚɪɢɠɿɍɥɸɛɥɟɧɚ
ɬɟɦɚɞɢɫɩɭɬɿɜɫɟɪɟɞɡɚɯɿɞɧɢɯɩɨɫɥɿɜɭɆɨɫɤɜɿ±ɬɪɨɽ
ɱɟɬɜɟɪɨɱɢɫɟɦɟɪɨɨɫɿɛɦɚɸɬɶɩɪɹɦɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɩɪɟ
ɡɢɞɟɧɬɚȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹɳɨ³Ʉɪɟɦɥɶɡɧɚɽɜɫɟ´ɚɥɟɫɟɪɟɞ
ɱɥɟɧɿɜ Ɋɚɞɛɟɡɭ ɊɎ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɉɚɬɪɭɲɟɜɚ
ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ ± ɦɿɧɿɫɬɪ ɮɿɧɚɧɫɿɜ22 ɋɟɪɟɞ
ɱɥɟɧɿɜɊɚɞɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɋɒȺʀɯɱɨɬɢɪɢ
əɤɳɨ Ʉɪɟɦɥɶ ± ɰɟ ³ɨɤɨ ɛɭɪɿ´ ɬɨ ɳɨ ɜɿɧ ɡɧɚɽ ɜɥɚɫɧɟ
ɩɪɨ ɛɭɪɸ" ɑɢ ɩɨɤɪɚɳɭɽ ɣɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɢɣ
ɩɨɬɿɤ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɛɿɡɧɟɫɥɿɞɟɪɿɜ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɿ
ɡɿɪɨɤ ɹɤɿ ɧɟ ɜɬɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ
³ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ´ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɚ ɳɨ ɫɥɿɞ ɩɨɜɚɠɚɬɢ ³ɡɚɤɨɧɧɿ
ɿɧɬɟɪɟɫɢ´ Ɋɨɫɿʀ ɳɨ ³ɛɟɡ Ɋɨɫɿʀ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɽɜɪɨ
ɩɟɣɫɶɤɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ´" ɉɪɚɜɞɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɡɚ
ɦɟɠɚɦɢ ɛɭɥɶɛɚɲɤɢ ɧɿɯɬɨ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɽ Ɇɢ ɡɧɚ
ɽɦɨ ɥɢɲɟ ɳɨ ɉɭɬɿɧ ɜɿɪɢɬɶ ɧɿɛɢ ɋɊɋɊ ɪɨɡɜɚɥɢɥɢ
ɪɟɮɨɪɦɢ ɬɚ ɞɨɜɿɪɚ ɜɨɪɨɝɚɦ ɤɪɚʀɧɢ Ɇɢ ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɢ
ɩɭɫɬɢɬɢ ɳɨ ɧɟɜɞɚɱɿ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɛɿɥɶɲɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ
ɜɨɪɨɝɚɯɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɿɜɠɨɪɫɬɤɿɣɫɢɫɬɟɦɿɜɥɚɞɢɜɞɨɦɚ
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɧɚɦ ɫɥɿɞ ɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɪɿɡɤɢɯ
ɡɦɿɧ ɭ ³ɮɨɪɦɚɯ ɿ ɬɚɤɬɢɰɿ´ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɟ
ɜɢɤɥɸɱɚɸɱɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɇɚɦ ɫɥɿɞ ɡɦɿɰɧɸɜɚɬɢ ɨɛɨɪɨɧɭ
ɣɡɚɫɨɛɢɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɡɚʀʀɦɟɠɚɦɢɇɚɦ
ɫɥɿɞ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɣ ɲɭɤɚɬɢ ɧɨɜɿ ɤɚɧɚɥɢ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ
Ɋɨɫɿɽɸ ɇɚɦ ɫɥɿɞ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɛɭɞɶɹɤɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ
³ɧɨɜɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ´ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɇɚɦ ɫɥɿɞ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ
ɦɨɡɨɤ ɨɛɪɢɫɚɦɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɹɤɟ Ɋɨɫɿɹ ɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ ɡɦɨɠɟ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ Ⱥɥɟ ɧɚɦ ɫɥɿɞ
ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɧɚɲɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ³ɭɩɨɪɧɭɸ
ɛɨɪɶɛɭ´ɣɧɟɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹɳɨɧɚɦɜɞɚɫɬɶɫɹʀʀɭɧɢɤɧɭɬɢ
ɜɨɫɹɠɧɨɦɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
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ДЕГРАДАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА РОСІЇ:
ЩО ДАЛІ?

Володимир СІДЕНКО,
науковий консультант Центру Разумкова
з економічних питань

онад два десятиліття, які минули з моменту здобуття Україною державної незалежності, її
П
економіка залишалася тісно прив’язаною до російської в різноманітних аспектах – торговельно,
виробничо, фінансово та особливо – в ментальному та гуманітарному аспектах, що відбивали

тривалу історію перебування в рамках однієї держави. Існували високі рівні залежності України
від Росії у сферах торгівлі та інвестицій, хоча загальний рівень технологічної і ринкової залежності української економіки від російської і демонстрував довготривалу тенденцію до певного
послаблення зв’язків. Цей тренд не був постійним, спостерігалися певні коливання під впливом
змін у політичному кліматі взаємовідносин, але після 2011р. він набув виразності – що було
спричинено значними ускладненнями, які виникли у відносинах України та Росії під впливом намірів України інтегруватися на захід (в ЄС), а не на схід (в євразійські структури).

Так, якщо у 2011р., коли обсяги взаємної торгівлі двох країн досягли своїх максимальних
значень, частка РФ в експорті товарів України складала 29%, то у 2013р. вона впала до 23,8%,
а за результатами 10 місяців 2014р. – до 19,1%. В імпорті товарів частка РФ скоротилася з 35,3%
до 30,2% та 24,6%, відповідно.
У торгівлі послугами частка РФ в експорті України також мала відчутну тенденцію до зниження –
з 40,9% у 2011р. до 36,9% у 2013р. та 32% за 9 місяців 2014р. І лише в українському імпорті послуг
частка Росії не демонструє відчутних змін: 15,3% у 2011р. та 15,4% за 9 місяців 2014р. – можливо
тому, що тут і без того рівень торговельної залежності є відносно невисоким.
Поглиблення кризи в економічних відносинах
України та Росії: окремі виміри
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɋɨɫɿʀ ɹɤ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬ
ɧɟɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɤɨ
ɪɨɱɟɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ
ȼ ɟɤɫɩɨɪɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɪɪ
ɜɨɧɨɫɬɚɧɨɜɢɥɨɩɪɢɛɥɢɡɧɨɦɥɪɞɞɨɹɤɢɯɦɨɠɭɬɶ
ɞɨɞɚɬɢɫɹ ɳɟ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɦɥɪɞ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɪ Ⱥ ɟɤɫɩɨɪɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɫɬɢ
ɭ ɪ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɦɥɪɞ ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɦɥɪɞ
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɭ ɪ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɬɪɚɬɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ ɭ ɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɡ ɪ ɦɚɸɬɶ ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɨɧɚɞ ɦɥɪɞ   Ɂɪɨ
ɡɭɦɿɥɨɳɨɰɟɡɧɚɱɧɚɜɟɥɢɱɢɧɚɹɤɚɿɫɬɨɬɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɭɧɟɝɚɬɢɜɧɭɞɢɧɚɦɿɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ȼɪɚɠɚɽ ³ɲɢɪɨɬɚɮɪɨɧɬɭ´ɩɨɹɤɨɦɭɚɬɚɤɭɸɬɶɭɤɪɚ
ʀɧɫɶɤɢɯ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɭ Ɋɨɫɿʀ ɞɚɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ
“Ɍɨɜɚɪɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɟɤɫɩɨɪɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɊɎ«´ ɩɨɤɚ
ɡɭɸɬɶ ³ɜɧɟɫɨɤ´ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɭ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɤɨ
ɪɨɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ1  Ɂɚɝɚɥɨɦ
ɬɨɜɚɪɧɿɩɨɡɢɰɿʀɧɚɹɤɿɧɚɪɚɡɿɩɪɢɩɚɞɚɽɦɚɣɠɟɬɪɟɬɢɧɚ

ɟɤɫɩɨɪɬɭɞɨɊɎɡɚɡɧɚɥɢɜɬɪɚɬɧɚɪɿɜɧɿɬɨɜɚɪɧɿ
ɩɨɡɢɰɿʀɧɚɹɤɿɩɪɢɩɚɞɚɽɩɨɧɚɞɟɤɫɩɨɪɬɭ±ɜɬɪɚɬ
ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɚ ɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɤɜɨɬɨɸ ɭ  ɫɬɚɥɢ
ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨʀ ɞɟɫɬɪɭɤɰɿʀ ɪɢɧɤɭ ɜɬɪɚɬɢ ɫɹɝ
ɧɭɥɢ ɩɨɧɚɞ  ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɬɿɽɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ
ɭɪɚɠɟɧɢɦɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɩɨɩɢɬɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɨɦɢɯ ɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɫɬɚɥɢ ɬɨɜɚɪɧɿ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɹɤɿ ɩɪɢɩɚɞɚɽ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɟɤɫɩɨɪɬɭɞɨɊɎ
ɁɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɿɦɩɨɪɬɬɨɜɚɪɿɜɡɊɎɡɚɩɟɪɿɨɞ
ɪɪɬɚɤɨɠɩɨɦɿɬɧɨɡɦɟɧɲɢɜɫɹ±ɧɚɦɥɪɞɞɨ
ɹɤɢɯɪɦɨɠɟɞɨɞɚɬɢɩɪɢɛɥɢɡɧɨɦɥɪɞɌɚɤɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɜɬɪɚɬɢ Ɋɨɫɿʀ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡɚɝɚɥɨɦ
ɛɭɞɭɬɶ ɳɟ ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɧɿɠ ɜɬɪɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɟɤɫ
ɩɨɪɬɟɪɿɜ Ⱥɥɟ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɜɚ
ɠɚɬɢɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ
ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭ
ɧɨɤ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ȱ ɰɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɢɡɤɢ ʀʀ
ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɢɯɫɟɤɬɨɪɿɜ

1

Джерело: Розраховано за даними: Державна служба статистики України. Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу за січень-жовтень
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ДЕГРАДАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА РОСІЇ: ЩО ДАЛІ?

Товарні позиції в експорті України до РФ,
які зазнають найбільших втрат внаслідок
дискримінаційної торговельної політики РФ
(січень-жовтень 2014р.)
Товарна група

Частка в
товарному
експорті України
до Росії в 2014р.
(%)

Падіння експорту,
порівняно з
відповідним
періодом 2013р.
(%)

1. Істотне падіння (10-20%)
Різні харчові продукти
Сіль; сірка; землі та каміння
Палива мінеральні; нафта і
продукти її перегонки
Продукти неорганічної хімії
Різноманітна хімічна
продукція
Взуття
Скло, вироби зі скла
Реактори ядерні, котли,
машини
Прилади та апарати оптичні,
фотографічні
Загалом по категорії 1

0,8
3,8

10,0
18,1

1,6

18,9

7,0

16,9

0,4

19,0

0,3
0,3

19,3
18,6

17,1

14,1

1,1

13,9

32,4

2. Серйозна криза (20-40%)

Продукти з м’яса, риби
Пластмаси, полімерні
матеріали
Каучук, гума
Деревина, вироби з
деревини
Папір і картон
Килими
Одяг і додаткові речі до
одягу, текстильні
Інші готові текстильні
вироби
Вироби з каменю, гіпсу,
цементу
Керамічні вироби
Чорні метали
Вироби з чорних металів
Мідь і вироби з неї
Алюміній та вироби з нього
Інструменти, ножові вироби
Електричні машини
Засоби наземного
транспорту, крім
залізничних
Загалом по категорії 2

0,2

22,7

2,3

38,2

0,3

35,8

0,7

22,6

5,8
0,1

21,3
31,5

0,1

28,6

0,1

35,9

0,5

38,1

1,3
14,6
6,4
0,5
0,2
0,1
6,7

31,4
32,4
21,7
33,7
32,1
30,4
31,6

1,3

27,8

41,2

3. Деструкція ринку (понад 40%)

М’ясо та їстівні субпродукти
Молоко та молочні
продукти, яйця птиці та
натуральний мед
Продукція борошномельнокруп’яної промисловості
Насіння і плоди олійних
рослин
Жири та олії тваринного або
рослинного походження
Цукор і кондитерські вироби
з цукру
Какао та продукти з нього
Продукти переробки овочів
Алкогольні і безалкогольні
напої та оцет
Органічні хімічні сполуки
Одяг і додаткові речі до
одягу, трикотажні
Залізничні локомотиви
Судна
Різне
Загалом по категорії 3

0,7

56,2

1,4

60,9

0,1

55,4

0,2

51,9

0,3

44,4

0,2

70,7

1,3
0,9

59,1
46,1

1,0

43,5

0,4

52,4

0,4

40,4

6,3
0,1
0,1
13,4

63,3
76,4
73,7

ЦЕНТР РАЗУМКОВА

Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɱɚɫɬɤɢ ɊɎ ɹɤ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɡɚ
 ɦɿɫɹɰɿɜ ɪ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɤɭ ɜɨɧɚ
ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹɡɞɨɚɜɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯɨɛɫɹɝɚɯ±
ɧɚ  ɦɥɧ   ± ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɧɟɰɿ
ɧɟɧɧɹɝɪɢɜɧɿɞɨɞɨɥɚɪɚɋɒȺ
Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚɪɚɡɿ ɣ ɧɚ
ɫɮɟɪɭ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ Ɂ  ɫɿɱɧɹ ɪ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɚɜɥɚɞɚɮɚɤɬɢɱɧɨɩɨɡɛɚɜɥɹɽɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɪɚ
ɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɢɡɤɢ ɩɪɢɜɿɥɟʀɜ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ
ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɲɢɪɸɸɱɢ ɧɚ ɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɩɪɚɰɟ
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɚɬɟɧ
ɬɿɜ Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɊɎ
ɭɞɧɿɜɭɩɪɨɞɨɜɠɛɭɞɶɹɤɢɯɞɧɿɜɰɟɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ
ɦɚɽ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ ɬɪɭɞɨ
ɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ2 Ɍɚɤ ɞɟɹɤɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɞɨ ɊɎ
ɧɚ 3 ɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɩɪɟɦ¶ɽɪ ȾɆɟɞɜɟɞɽɜ ɜɜɚ
ɠɚɽ4 ɳɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɬɪɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɹɤɿ ɩɨɡɛɭɞɭɬɶɫɹ
ɡɚɪɨɛɿɬɤɿɜɭɊɨɫɿʀɫɹɝɧɭɬɶɦɥɪɞ
Потенціал подальшого деструктивного
впливу РФ на українську економіку
ɋɥɿɞ ɨɞɧɚɤ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɩɨɩɪɢ ɱɚɫɬɤɨɜɭ ɜɬɪɚɬɭ
ɩɨɡɢɰɿɣɧɚɪɢɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢɊɨɫɿɹɜɫɟɳɟɡɛɟɪɿɝɚɽɿɫɬɨɬ
ɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɟɤɨ
ɧɨɦɿɰɿ ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɫɟɪɣɨɡɧɢɦɢ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ Ɉɫɬɚɧ
ɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɟɤɫɩɚɧɫɿɹ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤɨɦɭ
ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɤɨɧɬɪɨ
ɥɶɨɜɚɧɢɯ Ɋɨɫɿɽɸ ɛɚɧɤɿɜ ɭ ɱɢɫɥɿ  ɛɚɧɤɿɜ ɹɤɿ ɇȻɍ
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɰɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɛɚɧɤɢ
ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ  ɦɚɣɠɟ  ɫɬɚɬɭɬ
ɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɩɨɧɚɞ  ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɞɚɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ
ɛɚɧɤɿɜ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ5 Ʌɢɲɟ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ ɨɛɫɹɝ ɫɭɤɭɩ
ɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɰɢɯɱɨɬɢɪɶɨɯɛɚɧɤɿɜɡɪɿɫɦɚɣɠɟɧɚ
ɚɨɛɫɹɝɜɢɞɚɧɢɯɧɢɦɢɤɪɟɞɢɬɿɜ±ɧɚ±ɿɰɟɜɭɦɨ
ɜɚɯ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɿɊɎ
Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɨɧɞɨɜɢɯ
ɪɢɧɤɿɜɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɱɟɪɟɡɬɟɳɨɞɜɚɜɚɠɥɢɜɿɮɨɧɞɨɜɿ
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ± ɉɎɌɋ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɛɿɪɠɚ ±
ɽɞɨɱɿɪɧɿɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɆɨɫɤɨɜɫɶɤɨʀɛɿɪɠɿ6
Ɋɨɫɿɹɡɛɟɪɿɝɚɽɡɧɚɱɧɢɣɪɿɜɟɧɶɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɞɜɢɪɨɛ
ɧɢɱɢɦɢ ɥɚɧɰɸɝɚɦɢ ɜ ɧɢɡɰɿ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɭɤɪɚ
ʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɚɬɨɦɧɨɸ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɨɸ
ɜ ɬɱ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɡ ɮɚɛɪɢɤɚɰɿʀ
ɹɞɟɪɧɨɝɨɩɚɥɢɜɚ ɚɬɚɤɨɠɜɚɜɿɚɬɚɪɚɤɟɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ
ɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɨɥɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ
ɡɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɹɤɿ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶɫɹ ɩɨɜɿɥɶ
ɧɢɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
Ɋɨɫɿʀ ɛɭɞɟ ɫɤɨɪɿɲ ɡɚ ɜɫɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɟ
2
За даними Федеральної міграційної служби РФ, станом на кінець
2013р., в Росії працювали 1,6 млн. громадян України, які заробили за
2013р. $27 млрд. – Див.: Граждане братского государства. Российские
власти пообещали усложнить жизнь украинским гастарбайтерам. –
Лента.ru, 30 декабря 2014г., http://lenta.ru/articles/2014/12/30/migrants.
3
Поток украинцев в Россию может снизиться на 20-30%. – Известия,
30 декабря 2014г., http://izvestia.ru.
4
Дмитрий Медведев. Россия и Украина: жизнь по новым правилам. –
Независимая газета, 15 декабря 2014г., http://www.ng.ru.
5
Розраховано автором на основі даних фінансової звітності банків
України в НБУ. – http://www.bank.gov.ua/control.
6
ПФТС – Перша фондова торговельна система; фондова біржа,
створена в 1995р.
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ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɹɤɿ ɛ ɧɚɞɚɥɿ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɥɢ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɝɟɧɟɪɭɜɚɥɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɬɟɫɬɢ ± ɹɤ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɞɢ
ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɭɯɿɜ
Ɍɚɤɿ ɜɢɛɿɪɤɨɜɿ ɞɿʀ ɦɨɠɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɚ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢ
ɍ ɫɮɟɪɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɫɬɚɥɢ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ɋɨɫɿɽɸ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩɿɜɪɨɤɭ ɧɢɡɤɢ
ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɚɣ
ɛɿɥɶɲ ɭɪɚɡɥɢɜɢɯ ɫɮɟɪ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɞɟ
ɿɫɧɭɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɪɢɧɤɭ ɐɟ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɚɛɨ ³ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ´
ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ ɬɚ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɬɱ ɫɢɪɿɜ 
ɫɜɢɧɢɧɢ ɨɜɨɱɟɜɢɯ ɿ ɪɢɛɧɢɯ ɤɨɧɫɟɪɜɿɜ ɫɨɤɿɜ ɤɚɪɬɨ
ɩɥɿɫɨɧɹɲɧɢɤɭɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɢɯɜɢɪɨɛɿɜ5RVKHQȺȼɄ
³Ʉɨɧɬɿ´ ɩɢɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ³Ɉɛɨɥɨɧɶ´ ɬɚ ³ɋɚɧ ȱɧɛɟɜ
ɍɤɪɚʀɧɚ´ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɬɪɚɧɡɢɬɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ ɊɎ
ɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɚɜɿɚɥɿɧɿɣ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɤɚɡɚɧɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹɥɢɲɟɹɤɩɟɜɧɚɭɜɟɪɬɸɪɚɞɨɛɿɥɶɲɦɚɫɲ
ɬɚɛɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɡ ɛɨɤɭ Ɋɨɫɿʀ Ɉɫɬɚɧɧɿ
ɜɠɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɫɧɨɜɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɭɯɜɚɥɟɧɨʀ
 ɜɟɪɟɫɧɹ ɪ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ ɍɪɹɞɭ ɊɎ ɩɪɨ ɜɢɥɭ
ɱɟɧɧɹɡɪɟɠɢɦɭɜɿɥɶɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɬɨɜɚɪɧɢɯɝɪɭɩ
ɿ ɩɨɡɢɰɿɣ ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ
ɥɟɝɤɨʀ ɿ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɱɨɪɧɨʀ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɨɳɨ7 
ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚɣ
ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɬɨɛɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɿɦɩɨɪɬ
ɧɨɝɨ ɬɚɪɢɮɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɱɥɟɧɿɜ ɋɈɌ
ɇɨɜɿɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɨɠɭɬɶɧɚɛɭɬɢɱɢɧɧɨɫɬɿ
ɩɿɫɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɜɞɿɸɩɨɥɨɠɟɧɶɍɝɨɞɢɩɪɨɡɨɧɭɜɿɥɶɧɨʀ
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ȯɋ ɹɤɟ ɧɚɪɚɡɿ ɜɿɞɬɟɪɦɿɧɨ
ɜɚɧɨɞɨɩɨɱɚɬɤɭɪ ɚɛɨɠɭɪɚɡɿɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɶɊɎ
ɍɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɞɿɹɯ ³ɳɨɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭ
ɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɍɝɨɞɢ ɚɛɨ ʀʀ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ´ Ɍɚɤɟ
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɜɚ
ɞɢɬɢɜɤɚɡɚɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɜɛɭɞɶɹɤɢɣɦɨɦɟɧɬ
Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɶ ɿ ɫɟɤ
ɬɨɪɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɨɫɥɭɝ ɞɟ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ Ɋɨɫɿɹ ɫɤɨɪɿɲ ɡɚ ɜɫɟ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ
ɫɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɨɛɯɿɞɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɬɪɚɧɡɢɬɭ ɝɚɡɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɜɢɧɭɜɚ
ɱɭɸɱɢɍɤɪɚʀɧɭɜɧɟɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɹɤɤɪɚʀɧɢɬɪɚɧɡɢɬɟɪɚ8
ɇɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɿɞ
ɬɚɤɢɯ ɞɿɣ ɊɎ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɬɚ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ
ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɭ ɬɱ ɡɭɩɢɧɤɭ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɧɚɜɟɥɢɤɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯɦɚɫɨɜɿɡɜɿɥɶ
ɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɟɨɩɥɚɱɭɜɚɧɢɯ
ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɡɧɚɱɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ±
ɚɠɞɨɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɞɨɫɬɚɧɭɞɟɮɨɥɬɭ
ɍ ɝɚɥɭɡɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ Ɋɨɫɿɹ ɦɨɠɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɟ
ɩɚɞɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɳɨ ɛɭɞɟ ɪɨɡɲɢɪɸ
ɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɚɛɨ ɠ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɡ ɪɢɧɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧ
ɬɿɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɦɟɬɢ
ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶɡɨɤɪɟɦɚ
 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɹɤɿ ɡɦɟɧ
ɲɭɸɬɶ ɨɛɫɹɝɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɩɪɢɛɭɬɤɨ
ɜɿɫɬɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

 ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɝɚɥɭ
ɡɹɯɞɟɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣɪɿɜɟɧɶɡɚɥɟɠ
ɧɨɫɬɿɜɿɞɍɤɪɚʀɧɢ
 ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜ
ɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɡɦɭɲɭɜɚɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɭ ɞɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɦɿɧɭ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ
ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɛɿɪɠɨɜɿ ɤɨɬɢɪɭɜɚɧɧɹ
ɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣɍɤɪɚʀɧɢ
 ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɬɢɦɢ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ ɹɤɿ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ
ɫɬɚɧɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ Ɋɨɫɿɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɦɟ ɚɛɨ ɫɬɢɦɭɥɸ
ɜɚɬɢɦɟ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɊɎ ɧɢɡɤɢ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɧɟʀ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɥɚɧɰɸɝɿɜ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɜɢɪɨɛ
ɧɢɰɬɜɿ ɚɜɿɚɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɿɧ ɐɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸ
ɸɬɶɫɹ ɧɚɡɚɯɨɩɥɟɧɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯɿɦɨɠɭɬɶ
ɧɚɞɚɥɿ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɿɧɲɿ ɪɟɝɿɨɧɢ ɉɿɜɞɧɹ ɿ
ɋɯɨɞɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɍ ɫɮɟɪɿ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɬɚ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
Ɋɨɫɿɹ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɭ
Ɇɚɸɱɢɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿʀɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɭɦɟɪɟɠɭ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɱɿɪɧɿɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɪɹɞɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢɪɢɧɤɚɦɢɊɎɦɚɽɡɦɨɝɭɜɩɥɢ
ɜɚɬɢɧɚɩɪɨɰɟɫɢɧɚɪɢɧɤɚɯɤɚɩɿɬɚɥɿɜɬɚɧɚɝɪɨɲɨɜɨɦɭ
ɪɢɧɤɭ ɱɟɪɟɡ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɢɲɜɢɞ
ɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣ
ɧɢɦɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɥɨɤɚɥɶ
ɧɢɯ ɞɟɮɿɰɢɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɨɤɭɜɚɧɧɹ ɚɠɿɨɬɚɠɧɨɝɨ
ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɐɶɨɦɭ ɿɫɬɨɬɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɧɚɱɧɢɣ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ
ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɟ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɊɎ ɁɆȱ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɲɢɪɸ
ɜɚɬɢ ɱɭɬɤɢ ɬɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɬɨɪɿɜ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɣ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ
ɭɪɹɞɭɿɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯɪɢɧɤɨɜɢɯɩɪɨɰɟ
ɫɿɜɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸɥɚɧɤɨɸɬɚɤɢɯɞɿɣɽɩɨɫɢɥɟɧɧɹɧɟɞɨ
ɜɿɪɢ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɚɥɸɬɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɚɫɨɜɚɧɨʀ
ɜɬɟɱɿ ɜɿɞ ɧɟʀ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɜɚɥɸɬɢ ɉɨɞɚɥɶɲɚ ɞɟɜɚɥɶɜɚ
ɰɿɹ ɝɪɢɜɧɿ ɦɨɠɟ ɭɬɜɨɪɢɬɢ ɰɿɧɨɜɿ ɞɢɫɩɚɪɢɬɟɬɢ ɬɚɤɨɝɨ
ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɣ ɨɛɜɚɥ
ɭɫɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɚɞɠɟ ɡɪɨɛɢɬɶ
ɛɿɥɶɲɭɱɚɫɬɢɧɭɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚɪɢɧɤɭɧɟɜɢɝɿɞɧɨɸ
ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɞɥɹ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ
ɛɚɥɚɧɫɭɍɤɪɚʀɧɢɦɨɠɧɚɨɱɿɤɭɜɚɬɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨ
ɰɟɞɭɪ ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɤɚɡ ɤɨɲɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɬɪɭɞɨɜɢɯɦɿɝɪɚɧɬɿɜɡɬɟɪɢɬɨɪɿʀɊɨɫɿʀɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɩɨɫɢ
ɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɦɿɝɪɚɰɿɽɸ ɛɨɪɨɬɶɛɢ
ɡɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɬɟɪɨɪɢɡɦɭɬɚɿɧ
Майбутні зміни в економічних відносинах
України і РФ
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɧɢɧɿɲɧɹ ɝɥɢɛɨɤɚ ɤɪɢɡɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɧɟ ɽ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ
ɹɜɢɳɟɦ ɡɚ ɹɤɢɦ ɧɚɫɬɚɧɟ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɡɚ
ɽɦɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɪɪ ɐɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɩɪɨɣ
ɲɥɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɭ ³ɬɨɱɤɭ ɧɟɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ´ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɤɥɿɦɚɬɿ ɜɿɞɧɨ
ɫɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɊɎ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɿ ɛɭɞɶɹɤɿ
ɡɚɥɢɲɤɢ ɞɨɜɿɪɢ ɭ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ ɨɤɪɟɫɥɢɥɢɫɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɿ
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ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ ɞɜɨɯ ɤɪɚʀɧ ȱɞɟɬɶɫɹ ɜɠɟ ɧɟ
ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɛɭɞɶɹɤɢɯ
ɮɨɪɦɚɬɚɯ ɽɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɚ ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱ
ɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɿɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ
Ɍɨɛɬɨ ɡɚ ɧɨɜɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
ɡ Ɋɨɫɿɽɸ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɞɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɡɚ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɦɢ
ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚɬɚɧɨɪɦɋɈɌ
ɉɨɫɭɬɿɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɟɪɢɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɍɤɪɚʀɧɢɦɿɠɞɜɨɦɚɜɟɤɬɨɪɚɦɢ±ɡɚɯɿɞɧɢɦɿɫɯɿɞɧɢɦ
ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɭ ɝɟɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɟɪɟɨɪɿ
ɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ± ɯɨɱɚ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ
ɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɬɢɫɶ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɨ ɚ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ
ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɣɬɢɫɹ ɧɿ ɩɪɨ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɜɿɣɧɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɊɎ ɧɿ ɩɪɨ ɲɬɭɱɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ
ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɿ ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɜɢɝɿɞɧɢɯ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɭɬɨ ɩɨɥɿɬɢɤɨ
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɰɢɯ ɩɪɢɧ
ɰɢɩɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɝɨɥɨɜɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɡɦɿɧ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɦɚɽɡɜɨɞɢɬɢɫɹɞɨɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ
ɉɨɩɟɪɲɟ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜɿɥɶ
ɧɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢɜɿɞɱɢɫɥɟɧɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɮɨɪɦɨɜɚ
ɧɢɯ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɡɚ ɹɤɿɫɧɨ ɿɧɲɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ
ɹɤɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɧɟ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɹɜɧɢɯ
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɨɝɥɨ ɛɭɬɢ ɜɢɩɪɚɜ
ɞɚɧɢɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɬɚɱɚɧɶ ɡ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ
ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɊɋɊ ɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡ Ɋɨɫɿʀ  ɞɟɲɟɜɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɚɥɟ ɬɟɩɟɪ ɰɟ ɫɬɚɥɨ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɫɟɪɣɨɡ
ɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɞɢɫɛɚɥɚɧɫɿɜ
ȼɤɚɡɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɚɽ ɣ ɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ±
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɡɨɜɧɿɲɧɿɯɩɨɫɬɚɱɚɧɶɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀɜ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɞɦɿɪɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɿɦɩɨɪɬɭ ɟɧɟɪɝɨ
ɧɨɫɿʀɜ ɫɬɚɥɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿ
ɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ȼɢɪɿɲɢɬɢ ɰɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ
ɥɢɲɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɚɥɟɤɨɫɹɠɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɜ ɩɨɛɭɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨʀ ɡɦɿɧɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɭ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ɪɿɜɧɹ
ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɶɤɢɯ
ɤɪɚʀɧ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɨɝɥɚ ɛ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ
ɿɦɩɨɪɬɭ ɞɨɪɨɝɨɝɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ ɚɛɨ
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɜɿɞ Ɋɨɫɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɹɰɿɧɧɚɰɟɣɩɪɢɪɨɞɧɢɣɪɟɫɭɪɫ
ɋɥɿɞɦɚɬɢɧɚɭɜɚɡɿɣɬɟɳɨɟɤɨɧɨɦɿɤɚɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ
ɋɊɋɊ ɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɲɢɪɨɤɨ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɰɿɧ ɜɿɞ ʀɯ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɰɟ ɛɭɜ ɩɪɢ
ɯɨɜɚɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɨɝɨ ɫɭɛɫɢɞɿɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟ
ɦɢɯɝɚɥɭɡɟɣɿɜɢɞɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɉɟɪɟɯɿɞɞɨɪɢɧɤɨɜɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɥɚɦɚɜ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɚ ɬɿ ɳɨ ɡɛɟɪɟ
ɝɥɢɫɹ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɢɦɢɩɨɬɨɤɚɦɢɰɿɧɨɜɿɫɭɛɫɢɞɿʀ ɛɭɥɢɿɫɬɨɬɧɨɩɟɪɟ
ɮɨɪɦɚɬɨɜɚɧɿ ȼɫɟ ɰɟ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡɪɭɣɧɭɜɚɥɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɪɚɧɿɲɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɩɨɱɚɥɢ ɡɝɨɪ
ɬɚɬɢɫɹ ɳɟ ɡ ɯ ɪɨɤɿɜ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɪɨɝɨɥɨ
ɲɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɝɚɫɟɥ ɩɪɨ ³ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɛɪɚɬɟɪɫɬɜɨ
ɧɚɪɨɞɿɜ´ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɧɨɜɭ ɽɜɪɚɡɿɣ
ɫɶɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ Ⱥ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɜ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɞɚɜɚɥɨ ɳɟ
ɛɿɥɶɲɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɨʀ
ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɚɜɧɨ ɫɮɨɪɦɨ
ɜɚɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɩɟɪɟɫɬɚɜɚɥɨɛɭɬɢɞɠɟɪɟɥɨɦɨɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ± ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ
ɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
Ƚɨɫɬɪɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɪɢɡɚ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ
Ɋɨɫɿʀ ɫɬɚɥɚ ɬɿɥɶɤɢ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɚ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɣɨɝɨ ɛɚɡɨɜɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ȼɨɧɚ ɥɢɲɟ
ɜɤɪɚɣ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ
ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ Ⱥ ɝɭɱɧɿ ɡɚɹɜɢ ɿɧɿɰɿɚ
ɬɨɪɿɜɽɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɩɪɨ³ɫɩɿɥɶɧɢɣɫɬɪɢɛɨɤɭ
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɚɣɛɭɬɧɽ´ ɧɟ ɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟ
ɤɨɧɥɢɜɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɫɤɪɨɦ
ɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɤɪɚʀɧɭɱɚɫɧɢɰɶ ɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɧɟɜɢɪɚɡɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɮɟɧɨɦɟɧ
³ɋɤɨɥɤɨɜɨ´ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɰɸɬɟɡɭ 
ɉɨɞɪɭɝɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɢɯ
ʀʀɟɥɟɦɟɧɬɿɜɹɤɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɡɧɚɱɧɿɪɢɡɢɤɢɜɱɚɫɬɢɧɿ
ɛɟɡɩɟɤɢȼɤɚɡɚɧɢɣɦɨɬɢɜɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɣɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɜɢɳɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɨɫɬɿ Ⱥɥɟ ɜɿɧ ɧɚɛɭɜɚɽ
ɳɟ ɛɿɥɶɲɨʀ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɢ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɢɯ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɞɨ ʀɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ
ɭɪɚɦɤɚɯɤɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɥɚɧɰɸɝɿɜɫɮɨɪ
ɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɋɊɋɊ ɡɦɿɪɤɭɜɚɧɶɧɟɫɬɿɥɶɤɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɛɟɡ
ɩɟɤɢ ɡɚɦɤɧɟɧɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɋɊɋɊ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɰɢɤɥɢ 
Ɍɚɤɚ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɚ ɹɤ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɚɧɚ
ɥɿɡɭ ɫɬɚɥɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɫɬɨɬɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɥɢ ɊɎ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɲɬɭɱ
ɧɢɯɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶȺɥɟɣɞɟɬɶɫɹ
ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɜɢɫɨɤɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛ
ɧɢɰɬɜɚɜɿɞɩɨɫɬɚɱɚɧɶɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣɪɢɧɨɤɹɤɚɜɛɚɝɚ
ɬɶɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɩɟɪɟɜɢɳɭɽɩɨɥɨɜɢɧɭɜɚɥɨɜɨɝɨɜɢɩɭɫɤɭ
ɇɟɦɟɧɲɚɩɪɨɛɥɟɦɚɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶɝɨɥɨɜ
ɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫ
ɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɬɪɚɧɫɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɤɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɨɫɿʀ ɰɟ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɜɚɠɥɢɜɢɯɫɟɤ
ɬɨɪɿɜ ɹɤ ɪɚɤɟɬɧɨɤɨɫɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɿɧɲɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ȼɉɄ ɹɞɟɪɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ  ɐɟ ɫɬɜɨ
ɪɸɽɤɪɢɬɢɱɧɢɣɪɿɜɟɧɶɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɜɢɪɨɛ
ɧɢɰɬɜɜɿɞɩɨɥɿɬɢɤɢɊɨɫɿʀɹɤɚɦɨɠɟɞɭɠɟɥɟɝɤɨɛɥɨɤɭ
ɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫ
ɮɟɪɭɬɚɱɟɪɟɡɡɚɛɨɪɨɧɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɟɜɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɤɨɨɩɟɪɨɜɚɧɢɦ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ
Ⱥɥɟ ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ
ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɿɫɧɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ
ɦɿɠ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ ɜɫɟ
ɨɞɧɨ ɛɭɞɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦ Ɂɪɨɫɬɚɸɱɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ
ɜ ɧɨɪɦɚɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɪɨɸ ɬɨɝɨ ɹɤ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨ ɛɿɥɶɲ ɫɭɱɚɫ
ɧɢɯ ɧɨɪɦ ȯɋ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɐɟ ɨɡɧɚ
ɱɚɬɢɦɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɚɪ¶ɽɪɿɜ ɭ ɜɡɚɽɦɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ
ɡɜ¶ɹɡɤɚɯ Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɛɚɪ¶ɽɪɿɜ ɦɨɠɥɢɜɟ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
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ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀɡɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢɜɬɱɧɨɪɦɚɦɢ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹȯɋ
ɉɨɬɪɟɬɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɞɟɪɧɿ
ɡɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɩɨɬɪɟɛɭɽɿɫɬɨɬɧɨʀɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ʀʀ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜɨɫɜɨɽɧɧɹɧɨɜɢɯɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɪɢɧɤɿɜɡɛɭɬɭ
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɩɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɹɤɿ ɽ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɭ ɫɜɨʀɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯ ɜɢɪɨɛ
ɧɢɱɢɯɫɢɫɬɟɦɁɪɨɡɭɦɿɥɨɳɨɰɟɧɟɦɨɠɟɧɟɦɚɬɢɩɟɜ
ɧɨɝɨ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜʀɯɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɿɱɢɫɥɟɧɧɢɯɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜȼɨɞɧɨɱɚɫɭɪɚɦ
ɤɚɯɬɚɤɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɦɨɠɭɬɶɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹɬɚɧɚɜɿɬɶɫɬɜɨ
ɪɸɜɚɬɢɫɹ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɜɡɚɽɦɢɧ
ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɹɤɳɨ ɜɞɚɫɬɶɫɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɮɨɪ
ɦɚɬɢ ʀɯ ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭ ɬɪɢɫɬɨɪɨɧɧɿ ɚɛɨ ɛɚɝɚɬɨɫɬɨ
ɪɨɧɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɡɚɭɱɚɫɬɸɩɚɪɬɧɟɪɿɜɡȯɋɌɚɤɿɦɨɠ
ɥɢɜɨɫɬɿ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɹɤ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɡɜ¶ɹɡɨɤ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ
ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɿɧɨɜɨʀɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɬɨɳɨ
ȼɨɞɧɨɱɚɫɧɟɜɚɪɬɨɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɧɚɬɟɳɨɜɫɿɛɟɡ
ɜɢɧɹɬɤɭɟɥɟɦɟɧɬɢɧɚɹɜɧɨʀɜɍɤɪɚʀɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɪɨɛ
ɧɢɰɬɜɚɩɪɨɞɭɤɰɿʀɹɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɜɜɚɠɚɬɢɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɡɧɚɣɞɭɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɜɚɪɿ
ɚɧɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Ⱦɨɫɢɬɶ
ɜɢɫɨɤɢɦ ɽ ɪɿɜɟɧɶ ɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɬɨɝɨ ɳɨ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɡɿ
ɋɒȺ ɬɚ ȯɋ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɦɭɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɿɧɬɟ
ɪɟɫɭ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭ ɫɮɟɪɚɯ
ȼɉɄ ɪɚɤɟɬɧɨɤɨɫɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɚɛɨ ɠ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɭɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɧɚɞ ɰɢɦɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ʀɯ ɌɇɄ ɤɨɧɬ
ɪɨɥɶɧɢɯɩɚɤɟɬɿɜɭɜɥɚɫɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɫɢɥɚɬɢɫɹ ɧɚ ɞɨɫɢɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɤɪɚʀɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɿ ɋɯɿɞɧɨʀ
ȯɜɪɨɩɢ ɹɤɿɭ ɩɪɨɰɟɫɿɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɨȯɋ ɚɛɨɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱ
ɧɢɯɫɟɤɬɨɪɚɯ ɹɤɿɞɨɰɶɨɝɨɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹɜɪɚɦɤɚɯɦɿɠ
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɤɪɚʀɧ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ Ɋɚɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ  ɚɛɨ ɩɟɪɟɞɚɥɢ ʀɯ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɌɇɄ ɿɡ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɜɢɩɭɫɤɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨ
ɞɭɤɰɿʀ³ɞɪɭɝɨɝɨɟɲɟɥɨɧɭ´ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ
ɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞ
ɧɨɫɢɧɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɜɛɭɞɨɜɚɧɿ ɜ ɲɢɪɲɢɣ
ɮɨɪɦɚɬɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɪɟɝɭɥɸ
ɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɋɜɿɬ ɫɬɚɜ ɧɚɞɬɨ ɜɡɚɽɦɨ
ɡɚɥɟɠɧɢɦɞɥɹɬɨɝɨɚɛɢɞɨɜɿɥɶɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɛɿɡɧɟɫɨɜɿ ɦɿɪ
ɤɭɜɚɧɧɹ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɫɬɭɩ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɧɢɡɤɢ ɦɿɠɧɚ
ɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ɋɈɌ  ɹɤɪɚɡ ɿ ɞɢɤɬɭ
ɜɚɜɫɹɫɟɪɟɞɿɧɲɨɝɨɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭ
ɞɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹɛɿɡɧɟɫɭ
ɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɍɤɪɚʀɧɚɞɨɫɿ
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨ
ɜɿɞɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɟ ɱɥɟɧɨɦ ɽ ɿ ɊɎ
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɚɫɢɜɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɧɨɪɦɚɦɢ ɋɈɌ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɝɨɞ ɬɚ ɜɡɹɬɢɯ ɧɚ ɫɟɛɟ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɜɫɬɭɩɭ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ± ɚɞɠɟ Ɋɨɫɿɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ
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ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɳɨɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɚ ɿ
ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɧɢɡɤɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɰɿɽʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡ
ɛɨɤɭɛɿɥɶɲɩɨɬɭɠɧɢɯɿɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɋɈɌɭ
ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɨɝɥɹɞɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿ
ɬɢɤɢɬɚɪɨɡɝɥɹɞɭɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯɫɩɨɪɿɜ
ȼɨɱɟɜɢɞɶ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɚɪɬɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡ
ɜɢɬɤɭ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜɲɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɦɚɣ
ɛɭɬɧɶɨɝɨɧɚɛɭɬɬɹɱɥɟɧɫɬɜɚɜɰɿɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɦɚɸɱɢ
ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɳɨ Ɋɨɫɿɹ ɜɠɟ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ
ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɹɤɿ ɨɞɧɚɤ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɝɨɞɠɟ
ɧɢɯɞɿɣɁɚɯɨɞɭɩɪɨɬɢɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɚɝɪɟɫɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿ 
ɉɨɩ¶ɹɬɟɦɨɠɥɢɜɨɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɢɣɩɪɢɧɰɢɩ
ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟɦɚɣɛɭɬɧɿɡɦɿɧɢɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɿɞɧɨ
ɫɢɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɋɨɫɿʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ
ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɜɡɚ
ɽɦɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɟ ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɣ ɧɚɜɪɹɞ
ɱɢ ɦɚɽ ɧɚɞɚɥɿ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ± ɩɨɩɪɢ ɡɚɤɥɢɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɞɿɹɱɿɜ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɤɿɥ ±
ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɜɡɚɽɦ
ɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɚ ɪɭɣ
ɧɚɰɿɹ ɬɚɤɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟ
ɫɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɭ
ɤɪɚʀɧɭɫɭɫɿɞɚ ɡ ɹɤɨɸ ɦɨɠɧɚ ɩɥɿɞɧɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ
ɿ ɜɡɚɽɦɨɜɢɝɿɞɧɨ ɬɨɪɝɭɜɚɬɢ ȱ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɜɫɟ ɡɧɢɳɭɜɚɬɢ ɞɨ ɪɟɲɬɢ ɡɚɜɞɚɸɱɢ  ɧɟɩɨɩɪɚɜɧɨʀ
ɲɤɨɞɢ ɿ ɜɥɚɫɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɩɨɬɿɦ
ɡɚɦɢɫɥɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚɞ ɬɢɦ ɹɤ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɜ¶ɹɡɤɢ
ɧɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɩɭɫɬɢɪɿɜɩɨɫɬɩɭɬɿɧɫɶɤɢɣɩɟɪɿɨɞ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɊɨɫɿʀɹɤɢɣɧɟɦɨɠɟɧɟɧɚɫɬɚɬɢ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɨɬɪɢɦɚɬɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɪɨɡɭɦɧɨʀ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɉɟɜɧɿ ɪɭɣɧɿɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡ
ɤɿɜɦɚɸɬɶɛɭɬɢɜɜɟɞɟɧɿɭɮɨɪɦɚɬɩɨɥɿɬɢɤɢ³ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ´ ± ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ
ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɡɧɚɱɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɲɢɯ
ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡ ɧɨɜɨɸ Ɋɨɫɿɽɸ ɳɨ ɡɜɿɥɶ
ɧɢɬɶɫɹɜɿɞɫɜɨɝɨɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɭ
ɍɤɪɚʀɧɿɫɥɿɞɛɭɬɢɝɨɬɨɜɨɸɧɟɥɢɲɟɞɨɪɿɲɭɱɢɯɞɿɣ
ɡɨɛɦɟɠɟɧɧɹɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɮɚɤ
ɬɨɪɭɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɟɤɨɧɨɦɿɤɭɚɥɟɣɞɨɞɿɣɜɦɚɣɛɭɬ
ɧɿɯɭɦɨɜɚɯɦɨɠɥɢɜɨɝɨ³ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɊɨɫɿʀɞɨȯɜɪɨɩɢ´
ɹɤɟɫɬɚɧɟɬɶɫɹɩɿɫɥɹɡɦɿɧɢɤɭɪɫɭɬɚɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɞɟɦɨ
ɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ ɍɤɪɚʀɧɰɿ ɹɤɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɣɬɢ
ɲɥɹɯɨɦ ɽɜɪɨɩɟʀɡɚɰɿʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɧɟ ɜ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɜɟɥɢ
ɤɨɝɨɦɭɪɭɦɿɠȯɜɪɨɩɨɸɬɚȯɜɪɚɡɿɽɸɚɜɬɨɦɭɳɨɛ
ɛɭɬɢɦɨɫɬɨɦɹɤɢɣʀɯɡ¶ɽɞɧɭɽ
ɋɥɿɞ ɨɞɧɚɤ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɳɨ ɜɤɚɡɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ
ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɜɧɭɬ
ɪɿɲɧɿɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ʀʀ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɨʀ ɽɜɪɨɩɟʀ
ɡɚɰɿʀɋɚɦɟɭɫɩɿɯɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ
ɩɨɬɭɠɧɨɝɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɣɩɟɪɟɝɥɹɞɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨɡɝɭɛɧɨɝɨɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ɟɤɫɩɚɧɫɿɨɧɿɫɬɫɶɤɨɝɨɤɭɪɫɭɊɎ
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɧɟɜɞɚɱɚ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɨ
ɜɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɨɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɩɟɜɧɢɣ ³ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɞɟɮɨɥɬ´ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦɹɤɨɝɨɦɨɠɟɛɭɬɢʀʀɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɿɹɜɨɱɚɯ
ȯɋ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ Ɂɚɯɨɞɭ ± ɳɨ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɩɨɲɬɨɜɯ
ɪɟɚɧɿɦɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɝɪɭɞɧɹ
ɪ ɩɪɢɱɨɦɭ ɭ ɡɧɚɱɧɨ ɬɹɠɱɨɦɭ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɮɨɪɦɚɬɿ ɚɛɨ ɠ ɡɨɜɫɿɦ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɞɟɪɠɚɜɢ
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ПРОБЛЕМА КРИМУ

РЕІНТЕГРАЦІЯ КРИМУ:
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Арсен ЖУМАДІЛОВ,
координатор Кримського інституту
стратегічних досліджень

М

етодологію аналізу протистояння України та Росії у питанні Криму не варто будувати на
державоцентричному розумінні ситуації. Таке розуміння зводить акценти до аналізу військової присутності та дипломатичних успіхів конкуруючих держав, виносить за дужки аналіз
суспільства як цілісної системи та ігнорує погляд індивіда в контексті його прав та інтересів.
Інститут держави при цьому розглядається зазвичай як “чорна скринька”, що продукує уніфіковане зусилля назовні.
Важливість цілісного окреслення ситуації саме в контексті трикутника “держава – суспільство –
людина” підкріплюється розумінням того, що ролі суспільства й індивіда в Україні та в Росії
є надто відмінними, аби не зважати на них як на потенційний фактор формування конкурентної
переваги тієї чи іншої сторони. Аналогічно, глибоке розуміння “чорних скриньок” державних
апаратів може дати мозаїчні картини дійсності. Такі мозаїки є сприйнятливими до моделювання
більш гнучкими інструментами, ніж традиційні дипломатичні й військові зусилля.
Ця стаття є спробою торкнутись окремих аспектів зазначеної теми.
Держава
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɫɿ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɿɞ ɦɨɦɟɧɬɭ ɪɨɡɩɚɞɭ ɋɊɋɊ ɩɪɨɣɲɥɢ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɲɥɹɯɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚɬɚɞɨɫɹɝɥɢɜɿɞɦɿɧɧɢɯɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɿɜ əɤɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɪɠɚɜɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɟɪɟɠɢ
ɜɚɥɚ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɭ ɤɪɢɡɭ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɨ ɜ Ɋɨɫɿʀ
ɡ ɩɪɢɯɨɞɨɦ ȼɉɭɬɿɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɶ ɿ ɡɦɿɰɧɢɥɚɫɶ ɡɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ȼɄɨɧɨɧɟɧɤɚ ɬɚ ȺɆɨɲɟɫɚ ³ɦɟɪɟɠɟɜɚ
ɞɟɪɠɚɜɚ´ ɬɨɛɬɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɟ ɩɨɽɞɧɚɧɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ
ɝɪɭɩɢɜɩɥɢɜɭɡɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧ
ɬɚɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ1ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɿɄɪɢɦɭɰɿɪɿɡɧɿɜɟɤɬɨɪɢ
ɭɧɚɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɱɚɫɨɜɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɭ  ɪɨɤɢ ɫɬɢɫ
ɤɚɽɬɶɫɹɞɨɨɞɧɨɪɿɱɧɨɝɨɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɨɝɨɥɨɲɟ
ɧɨɝɨɭɄɪɢɦɭ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɭ Ʉɪɢɦɭ ɩɨɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɧɚ ɦɿɫ
ɰɟɜɿɟɥɿɬɢɹɤɿɧɟɦɚɥɢɫɭɬɬɽɜɢɯɛɿɡɧɟɫɿɧɬɟɪɟɫɿɜɿɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡ ɦɚɬɟɪɢɤɨɜɨɸ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɡ Ʉɢɽɜɨɦ Ʉɢʀɜ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɪɨɛɢɜ ɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɽɞɢɧɭ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ ɫɢɥɭ ɧɚ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢ ɬɚɦ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ȼɢɧɹɬɤɨɦ ɫɬɚɜ ɥɢɲɟ ɧɟɬɪɢɜɚ
ɥɢɣɩɟɪɿɨɞɩɪɚɜɥɿɧɧɹȼəɧɭɤɨɜɢɱɚɤɨɥɢɦɿɫɰɟɜɿɟɥɿɬɢ
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ɛɭɥɢɭɫɭɧɭɬɿɧɚɞɨɝɨɞɭɜɢɯɿɞɰɹɦɡȾɨɧɛɚɫɭɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɛɭɞɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚɜɤɨɥɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶ
ɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɦɚɥɨ ɡɚɥɟɠɚɥɢ
ɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɣ Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ȺɊ Ʉɪɢɦ ɚɞɠɟ
ɤɪɢɦɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚ
ɬɢɜɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɹɤɿ ɦɨɝɥɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɿɞ
ɫɭɦɧɿɜ ɬɨɝɨɱɚɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɛɨɪɢ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɶ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɛɟɡ
ɫɭɬɬɽɜɢɯɩɨɪɭɲɟɧɶ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɭ Ʉɪɢɦɭ ɡɦɿɧɢɥɚ ɨɫɧɨɜɧɿ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ ɉɨɩɟɪɲɟ Ʉɪɟɦɥɶ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪ
ɩɿɫɥɹɩɟɜɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿɣɩɨɲɭɤɭɨɩɨɪɢ
ɡɪɨɛɢɜɫɜɨɸɫɬɚɜɤɭɋɟɪɟɞɿɧɲɢɯɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜɧɚɪɨɥɶ
ɝɨɥɨɜɧɢɯɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜɿɧɬɟɪɟɫɿɜɆɨɫɤɜɢɭɄɪɢɦɭɛɭɥɨ
ɨɛɪɚɧɨɬɚɧɞɟɦȺɤɫɶɨɧɨɜɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɇɟɜɞɚɸɱɢɫɶ
ɞɨɚɧɚɥɿɡɭɩɪɢɱɢɧɬɚɤɨɝɨɜɢɛɨɪɭɜɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨ
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɟɲɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɛɭɥɢ ³ɡɚɱɢɳɟɧɿ´ ɡ ɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɨɝɨ ³ɨɥɿɦɩɭ´ ɱɨɝɨ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɡɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
³Ɂɚɱɢɫɬɤɚ´ ɬɨɪɤɧɭɥɚɫɹ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɛɿɡɧɟɫɦɟ
ɧɿɜɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɢɯɹɤɋȾɨɧɿɱɅȱɫɥɹɦɨɜɈɆɟɥɶɧɢɤ
ɊɌɟɦɿɪɝɚɥɿɽɜ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ ɛɿɡɧɟɫɢ ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɛɭɥɢ ɧɚɰɿɨ
ɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿɚɛɨɨɩɢɧɢɥɢɫɶɧɚɦɟɠɿɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ
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ȱɞɟɨɥɨɝɟɦɚ ³ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɿ ɯɚɨɫɭ´
ɹɤɚ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨ ɿ ɜɦɿɥɨ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ȼɉɭɬɿɧɢɦ2 ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɽ ɜ
ɨɤɭɩɨɜɚɧɨɦɭ Ʉɪɢɦɭ ȼɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɠɨɪɫɬɤɚ ɜɥɚɞɧɚ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ ȼɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜ ɨɱɨɥɢɜ ɤɪɢɦɫɶɤɟ ɪɟɝɿɨ
ɧɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɤɪɟɦɥɿɜɫɶɤɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ³ȯɞɢɧɚ Ɋɨɫɿɹ´
ɋȺɤɫɶɨɧɨɜ ± ʀʀ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɭ Ʉɪɢɦɭ ȼɢɛɨɪɢ
ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɦɚɥɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɤɪɢɬɟ
ɪɿɹɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɫɬɿ Ȼɭɤɜɚɥɶɧɨ ɜɫɿ
ɩɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɿ ɝɪɚɜɰɿ ɳɨ ɧɟ ɜɢɛɭɞɭɜɚɥɢ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɿʀ
ɿɡ ɜɥɚɞɧɢɦ ɬɚɧɞɟɦɨɦ ɛɭɥɢ ɚɛɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɿ ɞɨ ɛɚɥɨ
ɬɭɜɚɧɧɹ3 ɚɛɨ ɣɲɥɢ ɡɚ ɫɩɢɫɤɚɦɢ ɡɚɜɿɞɨɦɨ ɧɟɩɪɨɯɿɞ
ɧɢɯɩɚɪɬɿɣɇɚɪɚɡɿɫɭɰɿɥɶɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ±
ɟɮɟɤɬ ³ɩɨɪɹɞɤɭ´ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨɞɿɹɦ
ɜɍɤɪɚʀɧɿɋȺɤɫɶɨɧɨɜɦɚɽɩɨɜɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɮɟɞɟɪɚɥɶ
ɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɿ ɩɪɨɤɪɟɦɥɿɜɫɶɤɢɯ ɁɆȱ ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ
ɫɬɪɿɦɤɨɦɭɡɪɨɫɬɚɧɧɿɣɨɝɨɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ4
Ɉɞɧɚɤ ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɨʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɧɟ ɜɚɪɬɨ Ɍɚɤ ɧɟɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɽ ɛɚɥɚɧɫ
ɫɢɥ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɦɿɠ ɤɪɢɦɫɶɤɢɦ ɎɋȻ ɨɱɨɥɸɜɚɧɢɦ
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɢɦ ɞɨ Ʉɪɢɦɭ ɨɮɿɰɟɪɨɦ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɭɞɹɱɢ
ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɪɟɩɭɬɚɰɿɣɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ  ɬɚ ɤɪɢɦɫɶɤɢɦɢ
ɫɢɥɨɜɢɤɚɦɢ ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɜɥɚɞɨɸ
ɡɨɤɪɟɦɚɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɸɇɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɟɞɢɫɬɚɧɰɿɸɜɚɧɧɹ
ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɞɿɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ ɫɩɟɰ
ɫɥɭɠɛ ɯɨɱ ɿ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɞɟɦɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɚɥɟ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ
ɫɩɪɚɜɠɧɽɩɿɞɝɪɭɧɬɹ5ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦɽɜɩɥɢɜɧɚɩɨɥɿ
ɬɢɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɩɿɜɧɿɱɧɨɤɚɜɤɚɡɶɤɢɯ ɟɥɿɬ ɹɤɿ ɡɧɚɣɲɥɢ
ɭ Ʉɪɢɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿɧɬɟɪɟɫɢ ɬɚ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ
ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɠɢɬɬɹ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧ ɋȺɤɫɶɨɧɨɜ
ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɫɢɦɩɚɬɢɡɭɽ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɑɟɱɧɿ ɊɄɚɞɢɪɨɜɭ ±
ɿ ɧɟ ɩɪɨɬɢɞɿɽ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ
ɩɿɜɧɿɱɧɨɤɚɜɤɚɡɶɤɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɇɟɜɿɞɨɦɨ ɹɤ ɰɟ ɦɨɠɟ
ɫɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɚ ɭɦɨɜ ɟɫɤɚɥɚɰɿʀ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɤɪɢɦɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɿɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɢɯɟɥɿɬɤɨɥɢɮɚɤ
ɬɨɪ ɽɞɧɨɫɬɿ ɜɿɪɢ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɚɠɢɬɢ ɫɟɪɜɿɥɶɧɭ ɥɨɹɥɶ
ɧɿɫɬɶɞɨɄɪɟɦɥɹəɤɡɚɡɧɚɱɚɽɨɞɢɧɿɡɩɪɨɜɿɞɧɢɯɞɨɫɥɿɞ
ɧɢɤɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ Ɋɨɫɿʀ Ⱦɠɒɟɪɪ ɯɨɱɚ ɊɎ ɿ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɹɤ
ɭɧɿɬɚɪɧɢɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɝɪɚɜɟɰɶ ɚɥɟ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɧɟ
ɽ ɬɚɤɢɦ6 ɓɟ ɛɿɥɶɲ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɰɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɜɢɝɥɹɞɚɽɫɬɨɫɨɜɧɨ³ɜɿɱɧɨɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ´Ʉɪɢɦɭ
Суспільство
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ Ɂɚ ɜɫɿɯ ɜɚɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨ
ɧɨɦɿɤɢ ɬɪɟɛɚ ɡɜɚɠɢɬɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɜ Ʉɪɢɦɭ ɞɨ ɚɧɟɤɫɿʀ
ɡɚ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɦɥɧ ɨɫɿɛ
ɨɮɿɰɿɣɧɨɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɨɫɹɩɨɧɚɞɬɢɫɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ
ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫ ɭ Ʉɪɢɦɭ ɩɨɱɭɜɚɜ ɫɟɛɟ
ɞɨɫɢɬɶ ɭɩɟɜɧɟɧɨ ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ  ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ
ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ³Ⱦɿɥɨɜɢɣ ɨɩɬɢ
ɦɿɡɦ´ɪ7ɉɪɢɜɚɬɧɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɭɫɮɟɪɿɩɨɫɥɭɝɿ

ɯɚɪɱɨɜɿɣɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢɪɨɛɨɱɢɦɢɦɿɫ
ɰɹɦɢɡɧɚɱɧɟɱɢɫɥɨɠɢɬɟɥɿɜɄɪɢɦɭɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨɜɿɤɭ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱ
ɧɢɦ ɋɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ȼɉɭɬɿɧɚ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨ
ɜɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɿ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɧɤɿɜ ɫɬɢɪɚɧɧɹ ɦɟɠɿ
ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨɸɿɩɪɢɜɚɬɧɨɸɮɨɪɦɨɸɜɥɚɫɧɨɫɬɿɜɟɥɢ
ɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡɚɫɢɥɥɹ ɜɢɯɿɞɰɿɜ ɿɡ ɫɩɟɰɫɥɭɠɛ ɹɤɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɬɨɦɭ ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɣ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭ±ɜɫɟɰɟɽɧɨɜɢɦɞɥɹɄɪɢɦɭ
Ⱦɥɹ Ɋɨɫɿʀ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɽ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɹɜɢɳɚ ɤɨɥɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɜ¶ɹɡɤɚɯ ɚ ɧɟ ɧɚ
ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɚ ɫɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ± ³ɞɟɫɩɨɬɢɱɧɚ ɞɥɹ ɬɢɯ
ɯɬɨɧɟɦɚɽɡɜ¶ɹɡɤɿɜɿɞɨɝɨɜɿɪɧɚ±ɞɥɹɬɢɯɯɬɨʀɯɦɚɽ´8
ɍ Ʉɪɢɦɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ
ɡ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɩɟɪɟɞɿɥɨɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɨʀ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɨɞɧɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ ɨɛ¶ɽɞɧɭ
ɸɬɶɫɹ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɭɧɿɬɚɪɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɤɟɪɿɜɧɢ
ɤɚɦɢ ɹɤɢɯ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɟɤɫɱɢɧɨɜɧɢɤɢ9
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɭɯɜɚɥɸɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɰɿɧɨ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɧɢɡɤɭɩɪɨɞɭɤɬɿɜɹɤɿɞɨɧɟɞɚɜɧɚɪɟɝɭɥɸ
ɜɚɥɢɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ10 ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɦɿɫɰɟɜɿ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ
ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɲɬɚɬɭɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜɌɚɤɚɩɚɪɚɬ
ɨɧɨɜɥɟɧɨʀ ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ
ɧɚɥɿɱɭɽɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ11±ɳɨɥɢɲɟɧɚɨɞɧɭɨɫɨɛɭ
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɚɩɚɪɚɬ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɞɟɩɪɚɰɸɸɬɶɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ12
Ɋɚɩɬɨɜɢɣ ɩɪɢɯɿɞ ɧɟɡɜɢɱɧɢɯ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞ
ɩɪɢɽɦɰɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɛɪɚɤɭ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɧɟ ɩɟɪɟɪɟɽɫɬɪɭɜɚɜɫɹ ɡɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ɍɚɤɫɬɚɧɨɦɧɚɤɿɧɟɰɶɪɡɛɥɢɡɶɤɨɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɨɬɪɢɦɚɥɢ
ɥɢɲɟ 13 Ɂ ɩɨɧɚɞ  ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɁɆȱ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ
ɤɿɧɟɰɶɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɩɟɪɟɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɥɢɲɟ
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɤɜɨɥɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɛɿɡɧɟɫɭ ɡ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɽɸ ɬɟɪɦɿɧ ɩɟɪɟɪɟɽɫɬ
ɪɚɰɿʀ ɩɨɞɨɜɠɟɧɨ ɞɨ  ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ14 ɚɥɟ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ
ɰɟɞɨɩɨɦɨɠɟ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ³ɜ ɪɭɱɧɨɦɭ
ɪɟɠɢɦɿ´ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɨɛɭɪɟɧɧɹ ɳɟ ɧɟɞɚɜɧɨ
ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɯɤɪɢɦɫɶɤɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜȺɥɟɧɟɡɝɨɞɧɿ
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɚɛɨ ɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨɱɭɬɢɦɢ ɚɛɨ ±
ɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸ±ɦɨɜɱɚɬɶɆɚɛɭɬɶɽɞɢɧɟɜɿɞɨɦɟɩɭɛ
ɥɿɱɧɟ ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ
Ʉɪɢɦɭ ɜɢɫɥɨɜɢɜ Ɉɑɚɥɢɣ ɨɞɢɧ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɝɟɪɨʀɜ
³ɤɪɢɦɫɶɤɨʀ ɜɟɫɧɢ´ ɚ ɜɿɞɧɟɞɚɜɧɚ ± ɝɨɥɨɜɚ ɬɡɜ Ɂɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɱɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɦɿɫɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ ɐɟ ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ
ɜɢɥɢɥɨɫɶ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ Ɉɑɚɥɨɝɨ ɡɿ ɫɬɚɜɥɟɧɢ
ɤɨɦ Ʉɪɟɦɥɹ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ ɋɆɽɧɹɣɥɨɦ

2
Див.: Шерр Дж. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение: российское влияние за рубежом. – Королевский институт международных отношений
Chatham House, Центр Разумкова, Киев, 2013, с.5.
3
Зубков приглашает на “похороны” честных выборов в Крыму. – Новости Крыма, 2 августа 2014г., http://news.allcrimea.net.
4
Сергей Аксёнов занял 2-е место в медиарейтинге губернаторов Российской Федерации за 2014 год. – Информационное агентство “Крым”,
16 января 2015г., http://www.c-inform.info.
5 Обвинения руководства АТР в адрес крымской власти беспочвенны – Полонский. – Новый Крым, http://www.newc.info/news/2647.
6
Див.: Шерр Дж. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение…, с.16.
7
Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів: Звіт (повна версія), с.137. – Сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій,
http://www.csi.org.ua.
8 Шерр Дж. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение…, с.75.
9 Див., наприклад: “Крымские морские порты” возглавил экс-замминистра экономики Андрей Васюта. – Информационное агентство “Крым”,
22 января 2015г., http://www.c-inform.info.
10 Див., наприклад: Крымский спикер обрисовал проблему ценообразования на примере яблок. – Там же, 9 декабря 2014г.
11 Глава администрации Симферополя поблагодарил Аксёнова за поддержку и рассказал о структуре новой горадминистрации. – Там же,
14 января 2015г.
12 Адміністрація Президента ініціює відновлення роботи Ради інвесторів при Президентові. – Офіційний сайт Президента України, 11 листопада
2014р., http://www.president.gov.ua.
13 Перерегистрацию в Крыму прошли 500 отелей и здравниц. – Новости Крыма, 9 января 2015г., http://news.allcrimea.net.
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ɹɤɢɣ ɭɧɚɨɱɧɢɜ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɜ ɦɢɫɥɟɧɧɿ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɿɜ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɿ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɢɯ
ɟɦɿɫɚɪɿɜ±ɡɿɧɲɨɝɨ15
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɿɜ ɧɟɡɚ
ɥɟɠɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɜɚɥɨ
ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɨ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ ɁɆȱ ɫɭɬɬɽɜɭ ɮɿɧɚɧ
ɫɨɜɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɚɬɚɤɨɠ±ɪɟɚɥɶɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɭɯɜɚɥɟɧɧɹ
ɪɿɲɟɧɶ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ Ʉɪɢɦ ɛɭɜ ɩɨɜɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɰɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨ
ɰɟɫɿɜ ɞɿɹɥɚ ɧɢɡɤɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɟɤɫɩɟɪɬ
ɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚ
ɰɿɣɜɤɥɸɱɧɨɡɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨɦɉɊɈɈɇɭɄɪɢɦɭ
ȱɡ ɨɤɭɩɚɰɿɽɸ Ʉɪɢɦɭ Ɋɨɫɿɽɸ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ
ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɝɨɪɧɭɥɢ ɞɿɹɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɡ ɨɱɟɜɢɞɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨ
ɜɚɧɨʀ ʀɦ ɧɨɜɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ Ƚɭɱɧɿ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ³ɧɨɜɨʀ
ɜɥɚɞɢ´ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɜ ɭɯɜɚ
ɥɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜɢɥɢɥɚɫɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɬɡɜ Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɩɚɥɚɬɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ
ɹɤɨʀ ɜɜɿɣɲɥɢ ɚɩɨɥɨɝɟɬɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ʉɪɟɦɥɹ ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ
 ɫɿɱɧɹ ɪ ɩɿɫɥɹ ɩɨɧɚɞ ɩɿɜɪɨɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɟɣ
ɨɪɝɚɧ ɜɢɡɧɚɱɢɜɫɹ ɥɢɲɟ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ³ɩɥɚɧɭɽ ɛɭɞɭɜɚɬɢ
ɞɿɚɥɨɝ ɿɡ ɜɥɚɞɨɸ´16 ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɛɚɝɚɬɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɫɬɿɜ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɤɿɥ ɩɟɪɟʀɯɚɥɢ
ɞɨɦɚɬɟɪɢɤɨɜɨʀɍɤɪɚʀɧɢ
Індивід
ɁɚɜɥɭɱɧɢɦɜɢɫɥɨɜɨɦȾɠɒɟɪɪɚ³Ɋɨɫɿɹɚɩɟɥɸɽɧɟ
ɞɨɰɿɧɧɨɫɬɟɣɚɞɨɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ«ɣɨɫɤɿɥɶɤɢɿɞɟɧɬɢɱ
ɧɿɫɬɶɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɪɨɞɢɧɧɨɫɬɿɧɿɠɧɚ
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɚ ɫɢɥɚ ɱɚɫɬɨ ɽ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢ
ɛɨɤɨɸ´17ȱɞɿɣɫɧɨɧɚɪɿɜɧɿɪɨɛɨɬɢɡɥɸɞɶɦɢɞɟɪɠɚɜɧɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɚɊɨɫɿʀɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɱɿɬɤɨɚɪɬɢ
ɤɭɥɸɽ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨɫɬɿ ɠɢɬɟɥɹ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚ ɡ
ɪɨɫɿɹɧɢɧɨɦ ɇɚɦɚɝɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ³ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɧɭ
ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ´ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɠɜɚɜɿɣ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɰɿ Ʉɪɢɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɬɭɪɢɫɬɨɦ
ɯɨɱɚ ɡɧɨɜɭ ɠ ± ɬɭɬ ɞɟɳɨ ɫɬɟɪɬɚ ɦɟɠɚ ɦɿɠ ɜɥɚɫɧɢɦ
ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɬɚ ɿɧɞɭɤɨɜɚɧɢɦɢ ɡɝɨɪɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ ɰɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɦɢ
ɩɭɬɿɜɤɚɦɢ18
ȿɬɧɿɱɧɿ ɪɨɫɿɹɧɢ ɹɤɢɦ ɛɥɢɡɶɤɿ ɥɨɡɭɧɝɢ ɤɪɟɦɥɿɜ
ɫɶɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɦɚɛɭɬɶ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɱɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɤɨɦ
ɮɨɪɬɧɨ ɜ ɬɚɤɿɣ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɣ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨɫɬɿ ɚɥɟ ɰɟ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɚɩɪɿɨɪɿ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɿ
ɤɪɢɦɫɶɤɢɯɬɚɬɚɪɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɟɜɩɪɨɜɚ
ɞɠɟɧɧɹɦɿɮɭɩɪɨɛɪɚɬɟɪɫɬɜɨɟɬɧɿɱɧɢɯɪɨɫɿɹɧɬɚɟɬɧɿɱ
ɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ³ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɧɚ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ´ ɧɚ ɩɪɚɤ
ɬɢɰɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɧɟ ɨɯɨɩɢɥɚ Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɭ Ʉɪɢɦɭ ɡɚɤɪɢɥɚ
ɽɞɢɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɝɿɦɧɚɡɿɸ ɿ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɽ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɐɟɪɤɜɭɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɉɚɬɪɿɚɪɯɚɬɭɋɯɨɠɨɸ
ɽ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɤɪɢɦɫɶɤɢɦɢ ɬɚɬɚɪɚɦɢ ɇɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ
ɪɿɜɧɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢɫɹ ɝɚɫɥɚ
ɩɪɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹʀɯɩɪɚɜɍɞɿɣɫɧɨɫɬɿɠɭɄɪɢɦɭɧɚɪɚɡɿ
ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɸɬɶɫɹ ɿɧɚɤɨɞɭɦɰɿ ɜɛɢɜɫɬɜɚ ɜɢɤɪɚɞɟɧɧɹ
ɨɛɲɭɤɢ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɥɿɞɟɪɚɦ ɿ ɞɢɫɢɞɟɧɬɚɦ ɡ ɱɢɫɥɚ
ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɨɝɨɧɚɪɨɞɭɧɚɜ¶ʀɡɞɞɨɄɪɢɦɭɬɨɳɨ19 
ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚ
ɸɬɶɫɹɫɩɟɤɭɥɹɰɿʀɧɚɩɢɬɚɧɧɹɯɪɟɥɿɝɿʀ
ɍɰɿɥɨɦɭɠɩɪɨɮɿɥɶɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨɠɢɬɟɥɹ
Ʉɪɢɦɭ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɟɡɨɧɭɽ ɿɡ ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɫɿɹɧɢɧɚ Ɋɚɞɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ

ɬɚɨɛɨɪɨɧɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɊɎɳɟɭɪɡɪɨɛɢɥɚɜɢɫɧɨ
ɜɨɤ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ³ɍ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ
ɧɚɪɨɫɬɚɽ ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɪɢɜɨɝɢ ɬɚ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɜɿɞ
ɱɭɬɬɹ ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ«ɿ ɫɜɚɜɿɥɥɹ ɜɿɞɱɭɠɟɧɨʀ ɜɿɞ ɝɪɨ
ɦɚɞɹɧɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀɟɥɿɬɢ«ɇɟɦɚɽɩɨɜɚɝɢɞɨɡɚɤɨɧɭ
ɿ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ əɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɫɢɥɶɧɢɦɢ ɽ ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ
ɧɚɫɬɪɨʀ ɒɜɢɞɤɨ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɦɨɪɚɥɿ
ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɟɪɢɬɨɤɪɚɬɿʀ´20 Ɇɨɠɧɚ
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɳɨ ɫɯɨɠɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɜɠɟ
ɣ ɧɚ ɠɢɬɟɥɿɜ Ʉɪɢɦɭ ɋɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ
ɦɚɛɭɬɶ ɪɨɡɱɚɪɨɜɚɧɢɣ ɧɟɞɨɥɭɝɢɦ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦ ɭɧɿ
ɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɉɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶ ɜɬɪɚɱɚɽ ɨɩɬɢɦɿɡɦ ȼɢɛɨɪɟɰɶ
ɡɧɟɜɿɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɟɞɜɢɛɨɪɧɢɯ ɝɚɫɥɚɯ ɿ ɫɬɚɽ ɰɢɧɿɤɨɦ
Ⱦɟɳɨ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɥɢɲɟ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ
ɬɚɤɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹɧɚɬɥɿɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɥɚɛɤɨʀ
ɚɞɪɟɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɹɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɡɰɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢɅɢɲɟɭɪɩɨɱɚɥɨɫɹɩɟɪɟɨɫɦɢɫ
ɥɟɧɧɹɪɨɥɿɞɟɹɤɢɯɿɡɰɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɝɪɭɩ
ВИСНОВКИ
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɬɟɦɚ ɩɨɪɭɲɟɧɚ ɜ ɰɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɬɪɟ
ɛɭɽ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɢɧɧɨɝɨ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɋɬɚɬɬɹɽɥɢɲɟɫɩɪɨɛɨɸɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɩɿɞ
ɯɨɞɢɞɨɚɧɚɥɿɡɭɤɪɢɦɫɶɤɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɪɨɬɢ
ɫɬɨɹɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɬɚɊɨɫɿʀɜɩɢɬɚɧɧɿɄɪɢɦɭɁɚɫɚɞɧɢɱɢɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɦɫɶɤɨʀ
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɹɤɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɥɢɛɢɧ
ɧɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɿɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɬɿɽʀ
ɱɢɿɧɲɨʀɫɮɟɪɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ±ɡɚ
ɱɚɫɿɜɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɄɪɢɦɭɭɫɤɥɚɞɿɍɤɪɚʀɧɢɡɿɧɲɨɝɨ±
ɡɚɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɡɛɨɤɭɊɨɫɿʀ
ɉɨɞɿɥ ɧɚ ɤɭɬɢ ɡɨɪɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ  ³ɞɟɪɠɚɜɚ´
³ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ´ ³ɿɧɞɢɜɿɞ´ ɽ ɭɦɨɜɧɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚ
ɬɨɬɚɥɶɧɨʀ ɟɬɚɬɢɡɚɰɿʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɮɟɪ ɠɢɬɬɹ ɜ Ɋɨɫɿʀ
ɉɪɨɬɟ ɜɿɧ ɽ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɹɤ ɞɥɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɤɿɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɤɪɨɤɿɜ
ɿɡɡɦɿɧɢɫɢɬɭɚɰɿʀɜɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɫɮɟɪɿ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɜɿɬ
ɥɟɧɿ ɜ ɫɬɚɬɬɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɜ ɫɟɧɫɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭ Ʉɪɢɦɭ Ɋɨɫɿɹ ɞɨɫɹɝɥɚ ɩɟɜɧɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ
ɚɞɠɟ ɧɟɦɚɽ ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɤɪɢɦɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɥɚɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɫɿɣ
ɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ Ɉɞɧɚɤ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɢɥɨɜɢɤɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ±
ɩɨɹɜɢɩɿɜɧɿɱɧɨɤɚɜɤɚɡɶɤɨɝɨɱɢɧɧɢɤɚ
ɉɟɪɟɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɜ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɿɥɶɧɢɦ ɩɨɫɬɭɩɨɦ ɋɬɢɫɤɚɧɧɹ
 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɩɚɬɟɪɧɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɣ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭɨɱɟɜɢɞɧɨɧɟɫɩɪɚɰɸɜɚɥɨ
ɇɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ
ɤɥɸɱɨɜɨʀ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ əɤɳɨ ɰɟ ³ɪɭɫɫɤɨɫɬɶ´ ɬɨ ɬɚɤɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚɽ ɜɫɿ ɲɚɧɫɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ
ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɢɧɿɲɧɶɨʀ
Ɋɨɫɿʀəɤɳɨɠɰɟɳɨɫɶɿɧɲɟɧɚɩɪɢɤɥɚɞ³ɭɤɪɚʀɧɟɰɶ´
³ɤɪɢɦɱɚɧɢɧ´ ³ɫɬɭɞɟɧɬ´ ³ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶ´ ɬɨ ɬɭɬ ɩɨɱɢ
ɧɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɞɠɟ ɧɚɪɚɡɿ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɧɟ ɦɚɽ ɝɨɬɨɜɢɯ ɪɟɰɟɩɬɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
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ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Андрей ИЛЛАРИОНОВ,
старший научный сотрудник
Центра глобальной свободы и развития
Института Катона (Вашингтон, США)

П

редложив крымский тест “Скажи мне, чей Крым, и я скажу, кто ты”, Айдер Муждабаев1
отчеканил формулировку главного вопроса в, очевидно, самой важной российской дискуссии,
как минимум, со времени распада СССР.
Потому что начатая им дискуссия – это дискуссия не только и не столько о Крыме.
И не только об Украине.
И даже не о российско-украинских отношениях.
Это дискуссия о России.
О том, какой ей быть.

О том, по каким правилам может жить современное российское общество, на каких принципах
должно действовать новое российское государство. Как на международной арене, так и внутри
страны.
Три правовых принципа и три основные
политические силы современной России
ɉɨ ɫɜɨɢɦ ɨɬɜɟɬɚɦ ɧɚ ɤɪɵɦɫɤɢɣ ɬɟɫɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɹɬɟɥɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ ɬɪɟɯ
ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɝɪɭɩɩɚɯ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɢɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤɜɨɫɧɨɜɟɢɯɨɬɜɟɬɨɜɥɟɠɚɬɬɪɢɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ± ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦ
ɮɨɪɬɧɨɣ ɢɦ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɠɢɡɧɢɬɚɤɢɠɟɥɚɟɦɵɯɢɦɢɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɗɬɨ ɬɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ± ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɨɦɭ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦɭ
ɉɟɪɜɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ± ɷɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɢɥɵ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣɧɢɤɚɤɢɦɡɚɤɨɧɨɦɢɧɢɤɚɤɨɣɦɨɪɚɥɶɸ³Ɇɨɠɧɨ
ɬɨ ɱɬɨ ɹ ɦɨɝɭ´ ³ɇɟɬ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɬɨ
ɪɨɟ ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɨɣɬɢ ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɬɚɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɶ ȿɫɥɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɩɚɫɬɶ ɭɤɪɚɫɬɶ ɨɝɪɚɛɢɬɶ ɨɤɤɭ
ɩɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɩɪɢɫɜɨɢɬɶ ɚɧɧɟɤɫɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɡɧɚɫɢɥɨɜɚɬɶ ɭɛɢɬɶ ɬɨ ɷɬɨ ɧɚɞɨ ɞɟɥɚɬɶ´ ɗɬɨ ɩɪɢɧ
ɰɢɩ ɦɚɮɢɢ ɗɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬ
ɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ
ɬɚɤɢɜɧɟɫɬɪɚɧɵȼɉɭɬɢɧɵɦɧɵɧɟɲɧɟɣɤɪɟɦɥɟɜɫɤɨɣ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɭɟɦɵɣ
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɚɦɢɪɟɠɢɦɚ
1

ȼɬɨɪɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ± ɷɬɨɩɪɢɧɰɢɩ ɫɬɵɞɥɢɜɨɝɨ ɩɨɩɭɥɢɡɦɚɩɪɢɤɪɵɜɚɸɳɢɣɫɹɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɧɟɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ  ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɟɣ ³Ɇɨɠɧɨ ɜɫɟ ɡɚ ɱɬɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ´ ³ə ɩɪɢɡɧɚɸ ɱɬɨ ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ ɧɚɪɭ
ɲɟɧɵ  ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɢ ɧɨɪɦɵ ɱɬɨ ɫɨɜɟɪ
ɲɟɧɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɹ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɱɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɟ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɱɭɞɨɜɢɳɧɨ ɹ ɞɚɠɟ ɨɫɭɠɞɚɸ ɷɬɨ ɩɪɟ
ɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɨ ɟɫɥɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭ
ɩɚɟɬ ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɬɨ ɹ ɧɟ ɛɭɞɭ ɧɢɱɟɝɨ ɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɨɫɬɚ
ɧɨɜɢɬɶ ɱɬɨɛɵ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɠɟɪɬɜɭ ɜɟɪɧɭɬɶ ɧɚɝɪɚɛɥɟɧ
ɧɨɟ ɧɚɤɚɡɚɬɶ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ´ ɗɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ
ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣ
ɫɬɜɢɣ ɢɧɫɬɢɧɤɬɚɦ ɬɨɥɩɵ ɗɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɬɫɬɚɢɜɚɟ
ɦɵɣȺɥɟɤɫɟɟɦɇɚɜɚɥɶɧɵɦɆɢɯɚɢɥɨɦɏɨɞɨɪɤɨɜɫɤɢɦ
ɘɥɢɟɣ Ʌɚɬɵɧɢɧɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɢɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹɢɯɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ
Ɍɪɟɬɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ± ɷɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ
ɩɪɚɜɚɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ³Ɇɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨɬɨ
ɱɬɨɧɟɧɚɪɭɲɚɟɬɡɚɤɨɧɧɵɟɩɪɚɜɚɞɪɭɝɢɯ±ɢɥɸɞɟɣɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ´³ȿɫɥɢɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɨ ɩɪɟɫɬɭ
ɩɥɟɧɢɟ ɬɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ
ɞɭɦɚɸɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɹ ɫɞɟɥɚɸ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɡɚɳɢɬɢɬɶ
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ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

ɠɟɪɬɜɭɧɚɤɚɡɚɬɶɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚȿɫɥɢɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹɬɨɧɚ
ɷɬɨɫɥɟɞɭɟɬɬɪɚɬɢɬɶɫɢɥɵɢɝɨɞɵɡɚɷɬɨɦɨɠɧɨɞɚɠɟɨɬɞɚɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ´ ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ
ȿɫɥɢɠɟɨɧɨɫɨɜɟɪɲɟɧɨɬɨɠɟɪɬɜɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɡɚɳɢ
ɳɟɧɚ ɩɨɯɢɳɟɧɧɨɟ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɚ ɜɨɪ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɝɪɚ
ɛɢɬɟɥɶ ɧɚɫɢɥɶɧɢɤ ɭɛɢɣɰɚ ɞɨɥɠɟɧ ɫɢɞɟɬɶ ɜ ɬɸɪɶɦɟ
ɗɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɗɬɨ ɩɪɢɧ
ɰɢɩ ɨɬɫɬɚɢɜɚɟɦɵɣɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ȺɪɤɚɞɢɟɦȻɚɛɱɟɧɤɨ
ȼɢɬɚɥɢɟɦ ɉɨɪɬɧɢɤɨɜɵɦ Ȼɨɪɢɫɨɦ ȼɢɲɧɟɜɫɤɢɦ
ȺɧɞɪɟɟɦɉɢɨɧɬɤɨɜɫɤɢɦȽɚɪɪɢɄɚɫɩɚɪɨɜɵɦɦɧɨɝɢɦɢ
ɞɪɭɝɢɦɢɜɤɥɸɱɚɹɢɚɜɬɨɪɚɷɬɢɯɫɬɪɨɤ
ɗɬɢɬɪɢɬɢɩɚɨɬɜɟɬɨɜɧɚɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɷɬɢɬɪɢɜɚɠ
ɧɟɣɲɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɦɨɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɫɥɨɜɚɦɢ ɎȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ
ɤ ɬɪɟɦ ɛɚɡɨɜɵɦ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɦ ± ³ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢ
ɟɝɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ´ ³ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢ ɟɝɨ ɫɬɵɞɥɢɜɨɟ ɩɪɢ
ɡɧɚɧɢɟ´³ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɢɟɝɨɧɚɤɚɡɚɧɢɟ´ȼɫɨɛɵɬɢɹɯ
ɤɨɧɰɚɯɝɨɞɨɜɜȿɜɪɨɩɟɷɬɢɬɪɢɩɪɢɧɰɢɩɚɩɨɥɭ
ɱɢɥɢɫɜɨɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɜɞɟɣɫɬɜɢɹɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɜɲɢɯɫɹ
ɬɪɟɦɹ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɚɜɬɨɪɨɜ ± Ƚɢɬɥɟɪɨɦ Ɇɭɫɫɨɥɢɧɢ
ɋɬɚɥɢɧɵɦ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ Ⱦɚɥɚɞɶɟ ɢ ɑɟɦɛɟɪɥɟɧɨɦ
ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɑɟɪɱɢɥɥɟɦ ɢ ɞɟ Ƚɨɥɥɟɦ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ±
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɭɦɢɪɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɫɨɩɪɨ
ɬɢɜɥɟɧɢɟɚɝɪɟɫɫɢɢ
Три европейских (и общечеловеческих)
пути развития
ȼ ɫɜɟɬɟ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢ
ɜɚɧɢɹ ɉɭɬɢɧɵɦ ɇɚɜɚɥɶɧɵɦ ɏɨɞɨɪɤɨɜɫɤɢɦ ɢɯ ɩɪɢ
ɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɬɧ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɥɟ
ɞɭɟɬɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɫɟɬɪɢɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɬɪɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɬɢɩɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɢ ɜɩɨɥɧɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɂ ɫɢɰɢɥɢɣ
ɫɤɚɹ ɦɚɮɢɹ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ Ɇɭɫɫɨɥɢɧɢ
ɢ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɢ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɤɨɣ
ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɨɣɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣɬɪɚɞɢɰɢɹɯ±ɜɫɟɨɧɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɭɝɭɛɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɫɚɦɨɩɨɫɟɛɟɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɟɟɜɪɨɩɟɣ
ɫɤɨɝɨɜɵɛɨɪɚɜɨɜɫɟɧɟɢɫɤɥɸɱɚɟɬɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɞɜɢ
ɠɟɧɢɹ ɩɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ ɦɚɮɢɨɡɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɩɨɥɧɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɩɨ
ɫɜɨɟɦɭɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɜɫɟ ɷɬɢ ɬɪɢ ɩɭɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɧɨ ɢ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ Ʉɚɠɞɵɣ
ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɟ ɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɦɚɮɢɹ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɟɚ
ɩɨɥɢɬɚɧɫɤɨɣɤɚɦɨɪɪɨɣɢɥɢɹɩɨɧɫɤɢɦɢɹɤɭɞɡɚɧɚɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɢɞɬɢ ɩɨ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨ
ɦɭɫɫɨɥɢɧɢɟɜɫɤɨɦɭ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɢɬɥɟɪɨɜɫɤɨɦɭ ɢɥɢ
ɚɪɝɟɧɬɢɧɫɤɨɩɟɪɨɧɨɜɫɤɨɦɭɜɚɪɢɚɧɬɚɦɩɪɚɜɨɜɵɟɝɨɫɭ
ɞɚɪɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ± ɨɬ Ʉɚɧɚɞɵ ɢ
ɂɫɥɚɧɞɢɢ ɞɨ Ƚɨɧɤɨɧɝɚ ɢ Ɍɚɣɜɚɧɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɚɦɨ ɩɨ
ɫɟɛɟɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɟɬɧɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɩɭɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɧɚɩɟɪɜɵɣɜɡɝɥɹɞɜɟɫɶɦɚɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟɞɥɹɦɧɨɝɢɯ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚ
ɟɦɨɦ ɩɨ ɫɭɬɢ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɨ ɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɭɞɨɛɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɟɝɨɫɨɤɪɵɬɢɹ
ȿɫɥɢ ɩɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧ
ɧɨɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɜɨɡ
ɦɨɠɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɫɦ ɜɵɲɟ  ɬɨ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɟɢɡ
ɛɟɠɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɬɚɤɢɯ
ɝɪɭɩɩ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɟ Ɉɧɢ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ ɜɡɚɢɦɨɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɨɬɜɟɬɨɜ
ɧɚ ɛɚɡɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
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ɨɬɨɦɳɟɧɚɥɢɠɟɪɬɜɚ"ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɚɥɢɩɨɯɢɳɟɧɧɚɹɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ"ɧɚɤɚɡɚɧɥɢɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤ"Ⱦɚɢɥɢɧɟɬ"ȿɫɥɢ
³ɞɚ´ ± ɬɨ ɬɨɝɞɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢ
ɜɨɫɬɶ ɧɨ ɢ ɫɧɢɠɟɧ ɲɚɧɫ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹȿɫɥɢ³ɧɟɬ´±ɬɨɬɨɝɞɚɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɩɪɚɧɚ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɧɨ ɢ ɧɟɢɡɛɟɠɟɧ ɪɟɰɢɞɢɜ ± ɢ ɩɨɜɬɨ
ɪɟɧɢɟɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɢɧɨɜɵɟɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɬɱɢɫ
ɛɨɥɟɟɬɹɠɟɥɵɦɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɰɢɜɢ
ɥɢɡɚɰɢɟɣ ɡɚ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ±
ɨɬ ɡɚɤɨɧɨɜ ɏɚɦɦɭɪɚɩɢ ɢ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɞɵ ɞɨ ɭɝɨɥɨɜ
ɧɵɯ ɤɨɞɟɤɫɨɜ ɜɫɟɯ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ± ɧɟɨɬɜɪɚɬɢɦɨɫɬɶ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧ
ɧɨɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɗɬɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɪɨɠɞɟɧ ɪɚɡɧɵɦɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧ ɜ ɷɩɨɫɚɯ ɫɚɦɵɯ
ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɦɢɪɚ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɜ ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɤɧɢ
ɝɚɯ ɜɫɟɯ ɤɨɧɮɟɫɫɢɣ ɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɨɜɚɧ
ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ɤɭɥɶɬɨɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɫɬɚɜɲɢɯ
ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɦɨɪɚɥɢ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ± ɨɬ ³ɋɟɦɟɪɵɯ ɫɚɦɭɪɚɟɜ´ Ⱥɤɢɪɨ Ʉɭɪɨɫɚɜɵ
ɢ ³ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨɣ ɫɟɦɟɪɤɢ´ Ⱦɠɨɧɚ ɋɟɪɞɠɟɫɚ ɞɨ
ɩɨɥɨɜɢɧɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢȽɨɥɥɢɜɭɞɚɢȻɨɥɥɢɜɭɞɚ
ɋɥɚɛɵɣɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɡɚɳɢɳɟɧ
Ɂɥɨɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɧɚɤɚɡɚɧɨ
ɀɟɪɬɜɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɨɬɨɦɳɟɧɚ
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
ɗɬɨɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɩɪɢɧɰɢɩɵɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɰɢɜɢɥɢ
ɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
Три составные части идеологии
“невозвращенства”
Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɤɪɟɦɥɟɜ
ɫɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ± ɩɨɯɢɳɟɧɢɟ Ʉɪɵɦɚ
ɢɡɛɢɟɧɢɟ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ ɢɡɧɚɫɢɥɨɜɚɧɢɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɪɟɞɥɚ
ɝɚɟɦɵɟɇɚɜɚɥɶɧɵɦɏɨɞɨɪɤɨɜɫɤɢɦɅɚɬɵɧɢɧɨɣ±ɷɬɨ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɫɚɦɢɯɷɬɢɯɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ
ɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜȺɬɚɤɠɟɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɵɣɨɬɤɚɡɨɬɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹɷɬɢɦɡɥɨɞɟɹɧɢɹɦɢɨɬɤɚɡ
ɨɬ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ³Ȼɭɬɟɪɛɪɨɞ ɦɨɠɧɨ ɜɟɪɧɭɬɶ
Ʉɪɵɦ±ɧɟɬ´³Ɏɚɪɲɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɨɜɟɪɧɭɬɶɧɚɡɚɞ´
“Ȼɭɬɟɪɛɪɨɞ ɭɠɟ ɩɟɪɟɜɚɪɟɧ´ ³əɢɱɧɢɰɭ ɧɟ ɜɟɪɧɟɲɶ ɜ
ɹɣɰɨ´ ³ȼɟɪɧɭɬɶ Ʉɪɵɦ ɦɨɠɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɤɬɚɬɨɪ´
“ə ɡɧɚɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɟɪɧɭɬɶ Ʉɪɵɦ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨəɟɝɨɧɟɨɬɞɚɦ´
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ɑɟɦɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɬɚɤɚɹɩɨɡɢɰɢɹ³ɧɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɰɟɜ´"
ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɬɪɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ
ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ³ɧɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɫɬɜɚ´
ȼɨɩɟɪɜɵɯɷɬɨ ɦɨɠɟɬɛɵɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɧɰɢɩɭɬɧɪɟɚɥɢɡɦɚɆɏɨɞɨɪɤɨɜɫɤɢɣ³əɧɟɩɥɨɯɨ
ɡɧɚɸɱɬɨɪɟɚɥɶɧɨɜɊɨɫɫɢɢɚɱɬɨɧɟɬ´Ʉɨɧɟɱɧɨɠɟ
ɷɬɨɧɟɩɨɞɯɨɞɚɝɪɟɫɫɨɪɨɜɢɦɚɮɢɨɡɢ
ɗɬɨɩɨɡɢɰɢɹɬɟɪɩɢɥ
ɗɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɪɚɛɨɜɢɤɪɟɩɨɫɬɧɵɯ
ɗɬɨɤɨɥɟɧɨɩɪɟɤɥɨɧɟɧɧɚɹɩɨɡɚɤɪɟɫɬɶɹɧɨɬɞɚɸɳɢɯ
ɛɚɧɞɢɬɚɦɫɨɛɪɚɧɧɵɣɪɢɫɹɱɦɟɧɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɠɟɧɢ
ɞɨɱɟɪɟɣ
ɗɬɨɭɝɨɜɚɪɢɜɚɧɢɟɫɟɛɹɢɞɪɭɝɢɯɜɩɪɢɡɧɚɧɢɢɧɨɜɵɯ
ɪɟɚɥɢɣ
Ʉɪɵɦɨɬɨɛɪɚɧ±ɟɝɨɧɟɜɟɪɧɟɲɶɧɚɡɚɞ
ɘɄɈɋɨɬɨɛɪɚɧ±ɟɝɨɧɟɜɟɪɧɟɲɶɧɚɡɚɞ
ɋɢɠɭɩɨɞɞɨɦɚɲɧɢɦɚɪɟɫɬɨɦɫɜɨɛɨɞɚɨɬɨɛɪɚɧɚ±
ɟɟɧɟɜɟɪɧɟɲɶɧɚɡɚɞ
ɍɥɢɰɵ ɷɮɢɪ ɜɥɚɫɬɶ ɡɚɯɜɚɱɟɧɵ ± ɢɯ ɧɟ ɜɟɪɧɟɲɶ
ɧɚɡɚɞ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟɫɜɨɛɨɞɵɨɬɧɹɬɵ±ɢɯ
ɧɟɜɟɪɧɟɲɶɧɚɡɚɞ
ɋɜɨɹɫɬɪɚɧɚɡɚɯɜɚɱɟɧɚ±ɟɟɧɟɜɟɪɧɟɲɶɧɚɡɚɞ
ɑɭɠɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɧɹɬɚ ɱɭɠɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɚɧɧɟɤɫɢɪɨɜɚɧɚ±ɢɯɧɟɜɟɪɧɟɲɶɧɚɡɚɞ
Ɍɪɚɜɹɬɦɢɝɪɚɧɬɨɜɢɡɛɢɜɚɸɬ³ɱɟɪɧɵɯ´ɜɤɨɧɰɥɚɝɟ
ɪɹɯɫɠɢɝɚɸɬɟɜɪɟɟɜ±ɧɚɞɨɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶɧɨɜɵɟɪɟɚɥɢɢ
ɗɬɨɮɢɥɨɫɨɮɢɹɭɦɢɪɨɬɜɨɪɟɧɢɹɚɝɪɟɫɫɨɪɨɜɦɚɮɢɨɡɢɛɚɧɞɢɬɨɜɬɟɪɪɨɪɢɫɬɨɜɗɬɨɬɨɱɤɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚɛɵɜɲɢɯɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪɨɜ
ȼɨɜɬɨɪɵɯ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɩɵɬɤɨɣ ɩɪɢɤɪɵɬɢɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɢɦɩɟɪɫɤɢɯɢɲɨɜɢɧɢɫɬɢɱɟcɤɢɯɜɡɝɥɹɞɨɜ
ȿɫɥɢ³ɧɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɰɵ´ɪɢɫɤɧɭɬɧɚɫɬɚɢɜɚɬɶɧɚɬɨɦɱɬɨ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɦɨɥ ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɵ ɱɬɨ
ɦɨɥ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɬɶ ɱɟɪɟɡ
ɡɚɩɹɬɭɸɱɬɨɦɨɥɘɄɈɋɨɬɛɢɪɚɬɶɧɟɥɶɡɹɚɄɪɵɦ±
ɦɨɠɧɨ ɱɬɨ ɦɨɥ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɨɬɧɢɦɚɬɶɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɚɱɭɠɢɟɫɜɨɛɨɞɵɢɢɦɭɳɟɫɬɜɨ±
ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɱɬɨ ɦɨɥ ɟɜɪɟɟɜ ɫɠɢɝɚɬɶ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨ
ɚɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɯɦɢɝɪɚɧɬɨɜɬɪɚɜɢɬɶ±ɫɚɦɛɨɝɜɟɥɟɥ
ɬɨ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɱɢɫɬɨɝɨ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨɲɨɜɢɧɢɡɦɚɂɟɳɟɷɬɨɩɪɢɡɧɚɧɢɟɜɩɪɢɧ
ɰɢɩɢɚɥɶɧɨɦ ɝɥɭɛɢɧɧɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɪɨɞɫɬɜɟ ³ɤɪɵɦ
ɫɤɢɯ ɧɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɰɟɜ´ ɫ ɤɪɵɦɫɤɢɦɢ ɚɝɪɟɫɫɨɪɚɦɢ
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɥɢɲɶ ɜ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦɨɝɨ ɢɦɢ ɥɢɰɟɦɟɪɢɹ ±
ɦɚɮɢɨɡɢ ɨɫɨɛɨ ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɢ ɫɜɨɢɯ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ³ɪɟɚɥɢɫɬɵ´ ɩɵɬɚɸɬɫɹ
ɨɩɪɚɜɞɚɬɶɫɜɨɢɢɦɩɟɪɫɤɨɲɨɜɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɚɩɩɟɬɢɬɵ
³ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɦ ɦɧɟɧɢɟɦ ɬɟɦɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ´ ³ɞɟɦɨ
ɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ´ ³ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɚɦɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɱɟɫɬɧɨɝɨɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ´
ɗɬɨ ɬɨɱɤɚ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ ɛɵɜɲɢɯ
ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪɨɜ
Ɍɪɟɬɶɢɦɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ
³ɧɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɰɟɜ´ ɬɧ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɢɪɚɧɢɢ ɬɨ
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ɟɫɬɶɩɪɢɡɧɚɧɢɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢɪɟɲɚɬɶɥɸɛɵɟɜɨɩɪɨɫɵ
ɜɬɱɜɨɩɪɨɫɵɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɦɧɟɧɢɟɦ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟɦ  ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧ
ɰɢɩɭ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɨ ɢ ɱɚɫɬ
ɧɨɣ ɢ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɦɨɝɭɬ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɦɧɟɧɢɟɦ ɥɢɰ
ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɹɦɢ
ȿɫɥɢɫɨɫɟɞɢɪɟɲɢɥɢɱɬɨɜɤɜɚɪɬɢɪɭɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɜɨɡ
ɪɚɠɟɧɢɹɟɟɯɨɡɹɢɧɚɦɨɠɧɨɩɨɞɫɟɥɢɬɶɧɨɜɨɝɨɠɢɥɶɰɚ
ɟɫɥɢɩɚɪɬɢɣɧɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟɧɟɪɚɡɪɟɲɚɟɬɪɚɡɜɨɞɦɭɠɚɢ
ɠɟɧɵ ɟɫɥɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɱɬɨ ɭɤɪɚɞɟɧɧɨɟ
ɜɥɚɫɬɹɦɢɢɦɭɳɟɫɬɜɨɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɧɟɧɚɞɨɬɨɩɪɢɞɟɬɫɹ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɷɬɢɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɢɪɚɧɢɢȿɫɥɢɭɠɫɥɭɱɢɥɨɫɶɨɤɚɡɚɬɶɫɹɫɪɟɞɢɧɚɫɢɥɶɧɢɤɨɜ
ɜ ɛɚɧɞɟ ɤɨɝɞɚ ɛɚɧɞɚ ɧɚɫɢɥɭɟɬ ɠɟɪɬɜɭ ɬɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜ
ɥɹɬɶɫɹɢɡɧɚɫɢɥɨɜɚɧɢɸɫɨɜɫɟɦɧɟɪɟɡɨɧ±³ɡɚɳɢɬɢɬɶ
ɠɟɪɬɜɭ ɦɨɠɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɤɬɚɬɨɪ´ ɚ ³ɹ ɧɟɩɥɨɯɨ
ɡɧɚɸɱɬɨɪɟɚɥɶɧɨɜɛɚɧɞɟɚɱɬɨ±ɧɟɬ´
ɗɬɨ ɬɨɱɤɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ ɛɵɜɲɢɯ
ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪɨɜ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤɨɟ ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ
ɩɨɡɢɰɢɢ ³ɧɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɰɟɜ´ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ± ɢɥɢ ɢɯ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ³ɪɟɚ
ɥɢɡɦɭ´ ɢɦɩɟɪɫɤɨɦɭ ɲɨɜɢɧɢɡɦɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɢɡɦɭ ɢɥɢ ɠɟ ɷɬɢɦ ɩɪɢɰɢɩɚɦ ɜ ɤɚɤɨɦɬɨ ɢɯ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢɨɞɧɨɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɹɜɥɹɟɬɫɹɛɟɫɫɩɨɪɧɵɦ±
ɩɨɡɢɰɢɹ³ɧɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɰɟɜ´ɧɟɢɦɟɟɬɧɢɱɟɝɨɨɛɳɟɝɨɧɢ
ɫɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɨɦɧɢɫɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨɦɩɪɚɜɚɧɢɫɨɫɬɪɚ
ɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ
ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɷɩɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɫ
ȼɉɨɪɬɧɢɤɨɜɵɦ Ɇɏɨɞɨɪɤɨɜɫɤɢɣ ɫɞɟɥɚɥ ɫɜɨɟ ɩɨɯɨɠɟ
ɫɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟɩɟɪɟɜɟɲɢɜɚɸɳɟɟɜɫɟɟɝɨɢɧɵɟɡɚɹɜɥɟ
ɧɢɹɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɩɪɢɡɧɚɧɢɟ³Ʉɨɧɟɱɧɨɹɧɟɷɤɫɩɟɪɬ
ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ´ ɍɜɵ ɷɬɨ ɩɪɚɜɞɚ ±
ɫɜɨɢɦɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ ɏɨɞɨɪ
ɤɨɜɫɤɢɣ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟ
ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɝɨɫɭ
ɞɚɪɫɬɜɨɢɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨɩɪɚɜɚ
Возвращать ли Крым?
ɑɬɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɫɬɚɜɲɢɣ ɧɟɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɢɝɝɟɪɨɦ ɞɥɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɇɚɞɨ ɥɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ Ʉɪɵɦ" ɬɨ ɨɧ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɬ ɢ ɨɱɟɜɢɞɟɧ
ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɟɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɜɵɞɭɦɚɬɶ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɪɨɱɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɹɞɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɯɩɨɥɢɬɢɤɨɜɚɡɚɦɩɪɚɜɚ
ɌɨɱɬɨɊɨɫɫɢɢɫɥɟɞɭɟɬɜɟɪɧɭɬɶɍɤɪɚɢɧɟɄɪɵɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɛɟɫɫɩɨɪɧɵɦ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟ
ɦɵɯɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɦɢɬɚɤɨɝɨɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹɧɟɬɨɥɶɤɨɧɟ
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɟɬɤɪɢɬɢɤɢɨɧɢɩɪɨɫɬɨɧɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵ
ɇɟ ɢɦɟɟɬ ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɨ
ɢɡɨɲɥɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ Ʉɪɵɦɚ ɢɡ ɊɋɎɋɊ ɜ ɍɋɋɊ ɜ ɝ
Ɍɟɦɛɨɥɟɟɱɬɨɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɟɬɨɝɞɚɧɟɞɚɟɬɧɢɤɚɤɢɯ
ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɯ ɫɥɚɛɵɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ ³ɧɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɰɚɦ´
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɫɟ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɜɵɫɲɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɋɋɋɊ ɊɋɎɋɊ ɢ ɍɋɋɊ
ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɬɨɝɞɚ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɤ ɝ Ʉɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟɍɋɋɊɢɍɤɪɚɢɧɵɩɨɱɬɢɜɞɜɨɟɞɨɥɶɲɟɱɟɦɜ
ɫɨɫɬɚɜɟɊɋɎɋɊ ɥɟɬɢɝɨɞɚ 
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ȼɞɟɥɟɄɪɵɦɫɤɨɝɨɚɧɲɥɸɫɚɧɟɢɦɟɸɬɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɨɲɥɵɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɟɢɥɢɜɵɞɭɦɚɧɧɵɟ ɷɤɨ
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɭɞɚɱɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢɥɢ Ʉɪɵɦɚ ɚ ɜɨɡɜɪɚɳɟ
ɧɢɟ ɟɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢɥɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɭɪɹɞɢɰ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
Ɍɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɜ ɞɟɥɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟɦȽɟɪɦɚɧɢɢɢɥɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɡɹɛɚɧɢɟ ɉɟɱɟɧɝɢ ɉɪɢɥɚɞɨɠɫɤɨɣ
ɄɚɪɟɥɢɢɢɫɟɜɟɪɧɨɣɱɚɫɬɢɄɚɪɟɥɶɫɤɨɝɨɩɟɪɟɲɟɣɤɚɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɭɫɩɟɯɚɦɢɎɢɧɥɹɧɞɢɢ
Ⱦɥɹ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɹ Ʉɪɵɦɫɤɨɝɨ ɚɧɲɥɸɫɚ ɧɟ ɢɦɟɟɬ
ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɬɨ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɢɬɟ
ɥɟɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ±ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɪɭɫɫɤɢɟ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɢɬɟɥɟɣ ɇɚɪɜɵ Ⱦɚɭɝɚɜɩɢɥɫɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
ɋɟɜɟɪɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ±ɬɨɠɟɪɭɫɫɤɢɟɧɨɷɬɨ
ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɷɬɢɯɪɚɣɨ
ɧɨɜɤɊɨɫɫɢɢɢɧɟɞɚɟɬɧɢɤɚɤɢɯɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ³ɧɟɜɨɡɜɪɚ
ɳɟɧɰɚɦ´ɄɪɵɦɚɌɨɱɧɨɬɚɤɠɟɤɚɤɢɧɚɥɢɱɢɟɧɟɦɟɰɤɨ
ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɜ Ⱥɜɫɬɪɢɢ ɢ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ ɧɟ
ɞɚɟɬ ɤɚɤɢɯɥɢɛɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ
ɫɬɪɚɧɢɥɢɤɚɤɢɯɥɢɛɨɢɯɱɚɫɬɟɣɤȽɟɪɦɚɧɢɢ
ɇɟ ɢɦɟɸɬ ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɤɤɭɩɟɧɞɭɦɚɜɄɪɵɦɭɦɚɪɬɚɝɞɚɠɟ
ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɧɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ ɟɫɥɢ
ɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɛɨɥɶɲɟɩɨɥɨɜɢɧɵɠɢɬɟɥɟɣɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɥɢɛɵɡɚɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɤɊɨɫɫɢɢȼɝ
ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɧɟɫɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭ
ɦɚɯ ɜ ɋɭɞɟɬɚɯ ɢ Ⱥɜɫɬɪɢɢ ɡɚ ɚɧɲɥɸɫ ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɥɨ
ɛɨɥɟɟɢɯɠɢɬɟɥɟɣɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟɜɤɨɧɰɟɤɨɧɰɨɜ
ɋɭɞɟɬɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɛɵɥɚ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɢ
ɚȺɜɫɬɪɢɹɨɫɬɚɥɚɫɶɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ
ɇɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɹɤɨɛɵ ɩɪɨɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɜ Ʉɪɵɦɭ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ
Ȼɇɟɦɰɨɜ ɞɚɠɟ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɟɝɨ
ɠɢɬɟɥɟɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɜɵɫɬɭɩɚɥɨɛɵɡɚɚɧɲɥɸɫɌɟɦ
ɛɨɥɟɟɱɬɨɨɩɪɨɫɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɧɟɧɢɹ ɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɝɨɞɵ ɞɚɜɚɥɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ
Ʉɪɵɦɭ ɥɢɲɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɨɥɭ
ɨɫɬɪɨɜɚ±ɨɬɞɨɝɨɥɨɫɨɜ
Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɱɬɨ
ɞɭɦɚɸɬɨɛɚɧɲɥɸɫɟɄɪɵɦɚɢɤɚɤɦɨɝɭɬɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɩɨ
ɷɬɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭɠɢɬɟɥɢɊɨɫɫɢɢ
ȼɨɩɪɨɫ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ʉɪɵɦɚ ± ɷɬɨ ɧɟ ɜɨɩɪɨɫ
ɊɨɫɫɢɢɈɧɧɟɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢɧɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɜɥɚɫɬɟɣɧɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɝɪɚɠɞɚɧ
ȼɨɩɪɨɫ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ʉɪɵɦɚ ± ɷɬɨ ɧɟ ɜɨɩɪɨɫ
ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɪɵɦɚ Ɂɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɠɢɬɟ
ɥɟɣ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɤɪɵɦɫɤɢɯ ɬɚɬɚɪ ɞɪɭ
ɝɢɟ ɠɢɬɟɥɢ Ʉɪɵɦɚ ɤɚɤɢɦɢɥɢɛɨ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɹɦɢ ɜ
ɷɬɨɦɜɨɩɪɨɫɟɧɟɨɛɥɚɞɚɸɬ
ȼɨɩɪɨɫ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ʉɪɵɦɚ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɤ ɫɮɟɪɟ ³ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɦɟɠɞɭ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɢ ɍɤɪɚɢɧɨɣ
ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ȿɜɪɨɫɨɸɡɚ´ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɧɢ
ȿɜɪɨɫɨɸɡ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɤɚɤɢɦɢɥɢɛɨ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɹɦɢ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ʉɪɵɦɚ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɨɝɪɚɛ
ɥɟɧɧɨɣ ɫ ɝɪɚɛɢɬɟɥɟɦ ɞɨ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ ɫɨɜɟɪ
ɲɟɧɧɨɧɟɥɟɩɵ±ɥɸɛɵɟɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɧɚɱɚɬɵ
ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɟ ɜɫɟɝɨ
ɧɚɝɪɚɛɥɟɧɧɨɝɨɭɧɟɟ

ЦЕНТР РАЗУМКОВА

ȼɨɩɪɨɫ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ʉɪɵɦɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ ± ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢ
ɤɨɦ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ Ʉɪɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɍɤɪɚɢɧɚ
Ɍɨɥɶɤɨɷɬɨɬɫɭɛɴɟɤɬɢɧɢɤɚɤɨɣɞɪɭɝɨɣɨɛɥɚɞɚɟɬɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɵɦɢ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɹɦɢ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠ
ɧɨɫɬɢɷɬɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɗɬɢ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɹ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɵɦɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭ
ɨɫɬɪɨɜɚ ɤɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɫɚɦɨɣ ɍɤɪɚɢɧɨɣ
³ɋɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚɹ Ɋɟɫ
ɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɪɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ
ɱɚɫɬɶɸ ɍɤɪɚɢɧɵ´  ɬɚɤ ɢ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ
Ʉɪɵɦ ³ɋɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ȺɊ Ʉɪɵɦ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɪɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ
ɱɚɫɬɶɸ ɍɤɪɚɢɧɵ³  Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɨɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɢ
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɜɫɟɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤ
ɬɚɦɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɬɱɢɊɨɫɫɢɟɣ
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɨɬɤɚɡɨɬɜɨɡɜɪɚ
ɳɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɟɣ Ʉɪɵɦɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ± ɷɬɨ ɨɬɤɚɡ ɭɤɪɚɢɧ
ɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ Ʉɪɵɦ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ
ɹɫɧɵɦɢɧɟɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ȼɨ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ
Ʉɪɵɦɚɍɤɪɚɢɧɟɟɫɬɶɨɞɨɛɪɟɧɢɟɬɚɤɨɜɵɦɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɟɹɬɟɥɟɦ ɨɫɨɛɨ
ɬɹɠɤɢɯɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ
ɩɭɬɢɧɫɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ± ɚɝɪɟɫɫɢɢ ɩɪɨɬɢɜ ɍɤɪɚɢɧɵ
ɚɧɧɟɤɫɢɢ Ɋɨɫɫɢɟɣ Ʉɪɵɦɚ ȼɨ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɢ ɛɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɨ ɫɬɚɧɨ
ɜɢɬɫɹɞɟɮɚɤɬɨɫɨɸɡɧɢɤɨɦɩɭɬɢɧɫɤɨɝɨɪɟɠɢɦɚɧɟɡɚ
ɜɢɫɢɦɨɨɬɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯɢɦɤɚɤɢɯɥɢɛɨɨɝɨɜɨɪɨɤɩɨ
ɩɨɜɨɞɭ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɫɫɵɥɨɤ
ɧɚɦɧɟɧɢɟɤɚɤɢɯɬɨɝɪɚɠɞɚɧȼɢɞɢɦɨɧɟɫɨɜɫɟɦɫɥɭ
ɱɚɣɧɵɦ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɢ ³ɗɯɚ´
“ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɇɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɲɥɨ ɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ³ɗɯɚ´ ɧɟ
ɩɪɢɛɚɜɢɥɨɫɶ ɇɚɜɟɪɧɨɟ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɝɟɪɨɣ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
ɫɤɚɡɚɥ ɱɬɨɬɨ ɱɬɨ ɜɟɪɯɚɦ ɩɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɩɪɢɹɬɧɵɦ ɂɥɢ
ɠɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ± ɧɟ ɫɤɚɡɚɥ ɧɢɱɟɝɨ ɱɬɨ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɩɨɤɚ
ɡɚɬɶɫɹɩɥɨɯɢɦ´
Когда и как Крым будет возвращен
Украине?
Ɇɏɨɞɨɪɤɨɜɫɤɢɣ ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɬɨ ³ɜɟɪɧɭɬɶ Ʉɪɵɦ
ɍɤɪɚɢɧɟ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɫɦɨɠɟɬ ɬɨɥɶɤɨ
ɞɢɤɬɚɬɨɪ´
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɷɬɢɯ ɫɥɨɜ
Ɉɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɵ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɨɡɜɪɚ
ɳɟɧɢɹ ɚɧɧɟɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɟɟ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɦɭ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭɄɭɜɟɣɬɚɧɧɟɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɂɪɚɤɨɦɛɵɥ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɨɬɨɤɤɭɩɚɰɢɢɫɟɦɶɦɟɫɹɰɟɜɫɩɭɫɬɹɩɨɫɥɟ
ɟɟɧɚɱɚɥɚɋɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɄɭɜɟɣɬɚɛɵɥɩɪɢɡɧɚɧɂɪɚɤɨɦ
ɩɨɫɬɫɚɞɞɚɦɨɜɫɤɢɦɢɧɟɞɢɤɬɚɬɨɪɫɤɢɦ
Ⱥɧɲɥɸɫ Ⱥɜɫɬɪɢɢ ɜ ɝ ɛɵɥ ɨɛɴɹɜɥɟɧ ɧɢɱɬɨɠ
ɧɵɦɱɟɪɟɡɩɹɬɶɥɟɬ±Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣɞɟɤɥɚɪɚɰɢɟɣɫɨɸɡ
ɧɢɤɨɜ  ɨɤɬɹɛɪɹ ɝ ɋɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ Ⱥɜɫɬɪɢɢ ɛɵɥ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɜɝ
ɋɭɞɟɬɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɚɧɧɟɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɟɣ
ɛɵɥɚ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɉɨɬɫɞɚɦɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɱɟɪɟɡ ɫɟɦɶ ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɟɟ
ɚɧɧɟɤɫɢɢɈɬɤɚɡɨɬɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣɧɚȺɜɫɬɪɢɸɢɋɭɞɟɬɵ
ɛɵɥɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɟɞɢɤɬɚɬɨɪɫɤɨɣɚɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɟɣ
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Устав ООН
Статья 2
3. Все Члены Организации Объединенных Наций разрешают свои
международные споры мирными средствами таким образом, чтобы
не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость;
4. Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются
в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения
как против территориальной неприкосновенности или политической
независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций;
http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/charter.htm

Заключительный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975г.
II. Неприменение силы или угрозы силой
Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как
и вообще в их международных отношениях, от применения силы или
угрозы силой как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим
образом, не совместимым с целями Объединенных Наций и с настоящий Декларацией. Никакие соображения не могут использоваться
для того, чтобы обосновывать обращение к угрозе силой или к ее применению в нарушение этого принципа. Соответственно государстваучастники будут воздерживаться от любых действий, представляющих собой угрозу силой или прямое или косвенное применение
силы против другого государства-участника.
Равным образом они будут воздерживаться от всех проявлений
силы с целью принуждения другого государства-участника к отказу
от полного осуществления его суверенных прав. Равным образом они
будут также воздерживаться в их взаимных отношениях от любых
актов репрессалий с помощью силы.
Никакое такое применение силы или угрозы силой не будет использоваться как средство урегулирования споров или вопросов, которые
могут вызвать споры между ними.
III. Нерушимость границ
Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы
друг друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они
будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на
эти границы.
Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или
всей территории любого государства-участника.
IV. Территориальная целостность государств
Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из государства-частников.
В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава Организации
Объединенных Наций, против территориальной целостности, политической независимости или единства любого государства-участника и,
в частности, от любых таких действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой.
Государства-участники будут равным образом воздерживаться
от того, чтобы превращать территорию друг друга в объект военной
оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы в
нарушение международного права или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или
приобретение такого рода не будет признаваться законной.
http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true

ȼɨɫɬɨɱɧɵɣɌɢɦɨɪɚɧɧɟɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣɂɧɞɨɧɟɡɢɟɣ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɥɫɜɨɸɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɜɝɩɨɫɥɟɥɟɬ
ɨɤɤɭɩɚɰɢɢȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ
Ɍɢɦɨɪɚɛɵɥɨɩɪɢɡɧɚɧɨɧɟɞɢɤɬɚɬɨɪɫɤɨɣɚɞɟɦɨɤɪɚɬɢ
ɱɟɫɤɨɣɂɧɞɨɧɟɡɢɟɣɗɫɬɨɧɢɹɅɚɬɜɢɹɅɢɬɜɚɆɨɥɞɨɜɚ
ɚɧɧɟɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɋɋɋɊ ɜ ɝ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɜɧɨɜɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ  ɝɨɞ ɫɩɭɫɬɹ ɂ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɥ ɧɟ
ɞɢɤɬɚɬɨɪɫɤɢɣɋɋɋɊɚɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹɊɨɫɫɢɹ
ɇɚɜɟɪɧɨɟɷɬɨɩɪɚɜɞɚɱɬɨɩɭɬɶɤɨɬɤɚɡɭɊɨɫɫɢɢɨɬ
ɚɧɧɟɤɫɢɢɄɪɵɦɚɢɤɟɝɨɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɸɍɤɪɚɢɧɟɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɧɟɛɵɫɬɪɵɦɢɧɟɥɟɝɤɢɦɇɨɷɬɨɧɟɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨ
ɷɬɨɝɨɧɟɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬɂɬɟɦɛɨɥɟɟɷɬɨɧɟɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨ
ɨɬɬɚɤɨɣɡɚɞɚɱɢɫɥɟɞɭɟɬ ɢɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ
ɉɭɬɶ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨ
ɜɨɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɛɭɞɟɬ
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Соглашение О создании Содружества Независимых Государств
от 8 декабря 1991г.
Статья 5
Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках содружества.
http://www.worldcourts.com/eccis/rus/conventions/1991.12.08_
Agreement_CIS.htm

Будапештский меморандум от 14 января 1994г.
...как только Договор СНВ-1 вступит в силу и Украина станет государством-участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), не обладающим ядерным оружием, Россия и США:
- подтвердят Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ уважать независимость и суверенитет и существующие границы государств-участников СБСЕ и признавать, что изменения границ могут осуществляться только мирным
путем и по договоренности; и подтвердят свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной
целостности или политической независимости любого государства и
что никакие их вооружения никогда не будут применены, кроме как в
целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с
Уставом Организации Объединенных Наций.
http://www.lawmix.ru/abrolaw/12281

“Большой” Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве
между Российской Федерацией и Украиной от 30 мая 1997г.
Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость
существующих между ними границ.
Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с
другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного
урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние
дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых
международных обязательств, а также других общепризнанных норм
международного права.
Статья 4
...Стороны прилагают усилия к тому, чтобы урегулирование всех
спорных проблем осуществлялось исключительно мирными средствами, и сотрудничают в предотвращении и урегулировании конфликтов и ситуаций, затрагивающих их интересы.
Статья 6
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон воздерживается от
участия или поддержки каких бы то ни было действий, направленных
против другой Высокой Договаривающейся Стороны.
http://docs.cntd.ru/document/1902220

ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɚ ɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɧɵɦ ɱɟɦ ɜɨɡɜɪɚɬ ɍɤɪɚɢɧɟ
Ʉɪɵɦɚ ɇɨ ɷɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ ɱɬɨ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɂ ɱɬɨ
ɢɡɡɚɧɵɧɟɲɧɢɯɢɥɢɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɫɥɟɞɭɟɬ
ɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ  ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ Ɉɬɤɚɡ
ɨɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɚ ɨ ɩɨɤɢɞɚɧɢɢ ɪɹɞɨɜ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ ɬɚɤɢɦɢ
³ɨɬɤɚɡɧɢɤɚɦɢ´ ɢ ɬɚɤɢɦɢ ³ɧɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɰɚɦɢ´ ɨ ɩɪɨ
ɯɨɠɞɟɧɢɢɢɦɢɫɜɨɟɣɬɨɱɤɢɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ
ɄɨɝɞɚɜɊɨɫɫɢɢɛɭɞɟɬɪɟɲɟɧɚɡɚɞɚɱɚɫɨɡɞɚɧɢɹɫɜɨ
ɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɨ
ɬɚɤɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɥɤɚɹ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɧɟɣ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɚ ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ʉɪɵɦɚ ɟɝɨ ɡɚɤɨɧ
ɧɨɦɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɛɵɫɬɪɨɢɩɪɨɫɬɨ
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