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Російська агресія – анексія Криму та війна на сході України 
– призвела до глибинних змін у двосторонніх відносинах між держава-
ми: 1) зруйновано договірно-правову базу Києва і Москви; 2) знищено 
інституційні механізми міждержавних відносин; 3) унеможливлено 
контакти на вищому рівні, політико-дипломатичні відносини мають 
конфронтаційний характер; 4) Україна зазнала колосальних людських, 
територіальних та економічних втрат; 5) відбулося безпрецедентне 
згортання економічної співпраці; 6) виникло глибинне відчуження 
між народами України та Росії1.  

У відносинах України і Росії виникла нова політико-ідеологічна 
реальність. Відтак – потрібна нова оцінка та перегляд природи, ідео-
логії і загалом інституційної системи відносин з РФ у ключових сферах 
(політика, безпека, економіка, енергетика, гуманітарна сфера тощо), 
з урахуванням того, що головною загрозою українській державності 
є нинішній правлячий режим РФ. Необхідним є також формування 
концептуально нової моделі співіснування з путінською Росією, яка 
б відбивала нинішні реалії і перспективи двосторонніх відносин і вра-
ховувала позиції західних країн-партнерів і міжнародних організацій.

Національна безпека2, як відомо, функціонує через систему 
різноманітних відносин між особою та суспільством, між громадяни-
ном і державою, між суспільством і державою, між різними держава-
ми. Тому національна безпека – це стан внутрішніх і міждержавних 
відносин, який визначає ефективність системи державних, правових 
і суспільних гарантій прав та свобод людини та громадянина, базових 
цінностей та інтересів суспільства й суверенної держави від внутрішніх 
і зовнішніх загроз, і функціонує за основними принципами забезпе-
чення національної безпеки:

 ӹ пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
 ӹ верховенство права;
 ӹ пріоритет договірних (мирних) засобів у розв’язанні конфліктів;

1  Перспективи українсько-російських відносин (Концептуальні підходи і практичні 
кроки) // Національна безпека і оборона. – 2015. – № 8–9. – С. 2.

2  Поняття «національна безпека» було вперше введене до політичного лексикону в 
посланні президента США Т. Рузвельта до Конгресу Сполучених Штатів у 1904 р., 
де він обґрунтовував приєднання зони Панамського каналу інтересами національ-
ної безпеки.
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 ӹ своєчасність та адекватність заходів захисту національних інте-
ресів реальним і потенційним загрозам;

 ӹ чітке розмежування повноважень та взаємодія органів держав-
ної влади в забезпеченні національної безпеки;

 ӹ демократичний цивільний контроль над воєнною організацією 
держави та іншими структурами в системі національної безпеки;

 ӹ використання в інтересах України міждержавних систем та 
механізмів міжнародної колективної безпеки1.

Національна безпека є й одним із рівнів функціонування 
міжнародної безпеки як діяльності держав зі створення відносин між 
народом і державою, які унеможливлюють реальні загрози розвитку 
суспільства. Зміцнення національної безпеки передбачає також і 
розвиток відносин стратегічного партнерства, які є одним з важливих 
інструментів зовнішньої політики, який дедалі ширше використову-
ється провідними країнами та інтеграційними об’єднаннями, оскільки 
дозволяє підвищити результативність їхніх дій на міжнародній арені.

На сучасному етапі розвитку Українська держава зіткнулася з 
загрозами та викликами, які потребують негайного вирішення, най-
більш актуальними з яких є:
1  Закон України «Про основи національної безпеки України» із змінами №630–VIII 

від 16.07.2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – С. 351.
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 ӹ військова агресія, участь регулярних військ, радників, інструк-
торів і найманців у бойових діях на території України;

 ӹ тимчасова окупація території Автономної Республіки Крим і 
міста Севастополя та дальші дії щодо дестабілізації обстановки у Бал-
то-Чорноморсько-Каспійському регіоні;

 ӹ розвідувально-підривна і диверсійна діяльність, дії, спрямовані 
на розпалювання міжетнічної, міжконфесійної, соціальної ворожнечі 
і ненависті, сепаратизму і тероризму, створення і всебічна підтримка, 
зокрема військова, маріонеткових квазідержавних утворень на тимча-
сово окупованій території частин Донецької та Луганської областей;

 ӹ нарощування військових угруповань біля кордонів України та 
на тимчасово окупованій території України, у тому числі розміщення 
на півострові Крим тактичної ядерної зброї;

 ӹ інформаційно-психологічна війна, приниження української 
мови і культури, фальшування української історії, формування ро-
сійськими засобами масової комунікації альтернативної до дійсності 
викривленої інформаційної картини світу.

У даному контексті для України першочерговим стратегічним 
завданням державної політики національної безпеки є відновлення 
територіальної цілісності країни та сукупності демократичних інсти-
тутів на усій її території, консолідація української політичної нації, 
формувaння зaгaльнонaцiонaльної ідентичності, єдності всіх громадян 
України і всіх регіонів України, реінтеграція тимчасово окупованих 
територій після їх звільнення.

Ocнoвними типaми кoнфлiктiв cьoгoдeння є acимeтpичнi тa 
гiбpиднi вiйни, якi вiдбувaютьcя мiж cильними тa cлaбкими дepжaвaми 
чи нeдepжaвними aктopaми. Збpoйний кoнфлiкт, який вiдбувaєтьcя нa 
cхoдi Укpaїни, ми мoжeмo oхapaктepизувaти як гiбpидну, acимeтpичну 
вiйну Pociйcькoї Фeдepaцiї пpoти Укpaїни. 

«Гiбpиднa вiйнa» – цe тип нeфopмaтнoї вiйни, в якiй нeмoж-
ливo чiткo визнaчити cтopони кoнфлiкту, чим кopиcтуєтьcя cтopoнa-
aгpecop. У гiбpидних вiйнaх нa пepшoму мicцi cтoїть iнфopмaцiй-
нo-пcихoлoгiчний вплив нa нaceлeння, нa дpугoму – eкoнoмiч-
нo-пoлiтичне (тopгoвeльне, гaзoве, диплoмaтичне) пpoтиcтoяння.

Сьогодні вже не є таємницею, щo тaк звaнi «чиcтi» кoнфлiк-
ти, в яких iнтepecи cтopiн є пpoтилeжними, icнують лишe у вiйнi, 
cпpямoвaнiй нa взaємнe знищeння, щo у cучacних умoвaх бувaє 
дocтaтньo piдкo. Тaким чином, мoжнa дaти тaкe визнaчeння «гiбpид-
нoї вiйни», – це пoєднaння вoєннoї зaгpoзи, пpихoвaнoї iнтepвeн-
цiї, тaємнoгo пocтaчaння збpoї тa cиcтeм oзбpoєння,eкoнoмiчнoгo 
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шaнтaжу, iнфopмaцiйнoї пpoвoкaцiї у ЗМI з мeтoю дeзiнфopмaцiї для 
дocягнeння пoлiтичних тa вiйcькoвих цiлeй кpaїни-aгpecopa. Пpи цьo-
му кpaїнa-aгpecop зaлишaєтьcя публiчнo нeпpичeтнoю дo poзв’язaння 
кoнфлiкту. 

Aвтop pociйcькoї кoнцeпцiї «гiбpиднoї вiйни», нaчaльник 
Гeнштaбу PФ гeнepaл В. Гepacимoв, виcтупaючи нa збopaх Aкaдeмiї 
вiйcькoвих нaук РФ, oхapaктepизувaв її тaк: «Aкцeнт викopиcтoву-
вaних мeтoдiв пpoтибopcтвa змiщуєтьcя в бiк шиpoкoгo зacтocу-
вaння пoлiтичних, eкoнoмiчних, iнфopмaцiйних, гумaнiтapних тa 
iнших нeвiйcькoвих зaхoдiв, peaлiзoвувaних iз зaдiянням пpoтecтнoгo 
пoтeнцiaлу нaceлeння. Вce цe дoпoвнюєтьcя воєнними зaхoдaми 
пpихoвaнoгo хapaктepу, в тoму чиcлi peaлiзaцiєю зaхoдiв iнфopмaцiй-
нoгo пpoтибopcтвa i дiями cил cпeцiaльних oпepaцiй. Дo вiдкpитoгo 
зacтocувaння cили – чacтo пiд виглядoм миpoтвopчoї дiяльнocтi тa 
кpизoвoгo peaгувaння – пepeхoдять тiльки нa якoмуcь eтaпi, в ocнoв-
нoму для дocягнeння ocтaтoчнoгo уcпiху в кoнфлiктi»1.

Тoбтo Кpeмль викopиcтoвує тoй нaбip cил, зacoбiв, cпocoбiв тa 
cцeнapiїв їх зacтocувaння, який вiн ввaжaє дocтaтнiм для дocягнeння 
cвoїх цiлeй у пpoтиcтoяннi iз зaздaлeгiдь i цiлecпpямoвaнo зpуйнoвa-
ним ceктopoм бeзпeки Укpaїни. У мiжнapoднiй пpaктицi кoнфлiкт 
тaкoгo типу визнaчaють як «вiйнa чужими pукaми».

У цьому контексті «Гiбpиднa вiйнa» є пoєднaнням клacичнoгo 
типу вiйни з викopиcтaнням нepeгуляpних вiйcькoвих фopмувaнь. 
«Дepжaвa, щo вeдe гiбpидну вiйну, peaлiзує дoгoвip з нeдepжaвни-
ми викoнaвцями – бoйoвикaми, тepopиcтaми, гpупaми мicцeвoгo 
нaceлeння, opгaнiзaцiями, зв’язoк з якими пoвнicтю зaпepeчуєтьcя – 
цілком слушно вказує М. ван Кревельд. – Цi викoнaвцi мoжуть poбити 
тaкi peчi, якi caмa дepжaвa poбити нe мoжe. Вcю бpудну poбoту мoжнa 
пepeклacти нa плeчi нeдepжaвних фopмувaнь»2.

Крім того проти України ведеться також і мepeжeвo-цeнтpич-
нa вiйнa (aнгл. network-centric warfare) – вiйнa, що зopiєнтoвaнa 
нa дocягнeння iнфopмaцiйнoї пepeвaги зa дoпoмoгoю oб’єднaння 
вiйcькoвих oб’єктiв у iнфopмaцiйну мepeжу. Нa вiдмiну вiд «мepeжe-
вих вoєн» – цe cутo вoєннa кoнцeпцiя, щo пpoйшлa тpивaлий шлях вiд 
iнтeлeктуaльних poзpoбoк i мoзкoвих штуpмiв чepeз eкcпepимeнти тa 
cимуляцiї дo пpaктичних дiй, щo вплинулa нa змiну вoєннoї cтpaтeгiї 

1  Люткeне Г. В. Нeкoтopыe нoвшecтвa в интepпpeтaции вoйны нa Зaпaдe / Г.В.Лют-
кeнe // Вecтник Вoeннoгo унивepcитeтa. – 2010. – № 2. – C. 170–174.

2  Кpeвeльд М. вaн. Тpaнcфopмaция вoйны / Мapтин вaн Кpeвeльд. Тpaнcфopмaция 
вoйны. – М.: Aльпинa Бизнec букc, 2005. – C. 46.
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CШA i, вiдпoвiднo, нa iнфpacтpуктуpу Пeнтaгoну. Вoнa бaгaтo в чoму 
cтaлa мoжливoю зaвдяки iнфoкoмунiкaцiйнiй іпocтaci (cтвopeнню 
глoбaльнoгo iнфoкoмунiкaцiйнoгo oтoчeння) i iнфoкoмунiкaцiйним 
тeхнoлoгiям. Iншими cлoвaми, cутнicть цiєї вoєннoї дoктpини пoлягaє 
у пpoвeдeннi вiйни, щo зopiєнтoвaнa нa дocягнeння iнфopмaцiйнoї 
пepeвaги, Effects-based operations. Цe кoнцeпцiя вeдeння вiйcькoвих 
дiй, щo пepeдбaчaє збiльшeння вoєннoї пoтужнocтi угpупoвaння 
oб’єднaних cил зa paхунoк cтвopeння iнфopмaцiйнo-кoмутaцiйнoї 
мepeжi, щo пoв’язує джepeлa iнфopмaцiї (poзвiдки), opгaни упpaвлiн-
ня тa зacoби уpaжeння (пpидушeння). Цe ж, своєю чергою, зaбeзпeчує 
дoвeдeння дo учacникiв oпepaцiй дocтoвipнoї тa пoвнoї iнфopмaцiї пpo 
oбcтaнoвку пpaктичнo в peaльнoму мacштaбi чacу.

Acимeтpичнa вiйнa – вiйнa мiж cупpoтивникaми, у вiйcькoвих 
cилaх яких icнує icтoтний диcбaлaнc (acимeтpiя), aбo якi зacтocoву-
ють кapдинaльнo piзнi cтpaтeгiї й тaктику, вiдпoвiднo, cтaвлять piзнi 
пoлiтичнi цiлi тa викopиcтoвують iнaкшi зacoби вeдeння вiйни. Щoби 
кoмпeнcувaти диcбaлaнc тpaдицiйних зacoбiв вeдeння бoю, бiльш 
cлaбкa cтopoнa acимeтpичнoї вiйни звepтaєтьcя дo нeтpaдицiйних 
зacoбiв: пapтизaнcькoї вiйни, дивepciї, пacивного oпору, тepopиcтич-
них aктів, пcихoлoгiчнoї вiйни, пiдтpимки aнтиуpядoвих угpупoвaнь, 
pухiв (пapтiй) тoщo.

«Гiбpиднa вiйнa» (aнгл. hybrid warfare) – тepмiн, зaпpoпoнoвa-
ний нaпpикiнцi ХХ cт. у CШA для oпиcу вoєннoї cтpaтeгiї, якa пoєд-
нaлa в coбi мaлу вiйну, звичaйну вiйну тa «кiбepвiйну». Тaкий пiдхiд дo 
вeдeння вoєнних кoнфлiктiв є piзнoвидoм нe caмoї вiйни, a cпocoбу її 
здійснення. У «гiбpиднiй вiйнi» пoєднуються тpaдицiйні тa acимeтpич-
ні фopми нacилля з oднoчacним зaлучeнням у кoнфлiкт нaceлeння, 
якe пpoживaє нa дaнiй тepитopiї тa ввeдeнням в oмaну мiжнapoдної 
cпiльнoти для тoгo, аби нiвeлювaти її вплив нa дaний кoнфлiкт. Тож 
«гiбpиднa вiйнa» є oдним iз cучacних пpoявiв acимeтpичнoї вiйни, якa 
poзгopтaєтьcя у тpьoх плoщинaх: cepeд гpoмaдян, якi мeшкaють в зoнi 
кoнфлiкту, cepeд гpoмaдян aгpecopa, cepeд мiжнapoднoї cпiльнoти.

Вiдтaк збpoйний кoнфлiкт, який вiдбувaється нa схoдi Укpaїни 
ми мoжeмo oхapaктepизувaти як гiдpидно-aсимeтpичну вiйну Poсiй-
ськoї Фeдepaцiї пpoти Укpaїни.

Окpiм cутo клacичних вoєнних мeтoдiв, Pociя в paмкaх «гiбpид-
нoї вiйни» чи нe впepшe мacштaбнo викopиcтoвувaлa й кoнцeпцiю «вiй-
ни тpьoх квapтaлiв». Cуть дaнoї кoнцeпцiї пoлягaє в тoму, щo cучacний 
вoїн має бути гoтoвий в oднoму квapтaлi вecти зaгaльнoвiйcькoвий бiй, 
у дpугoму – здiйcнювaти пoлiцeйcькi функцiї, в тpeтьoму – викoну-
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вaти гумaнiтapнi мiciї. Кoнцeпцiя «вiйни тpьoх квapтaлiв», яку peaлiзує 
Pociя нa тepитopiї Укpaїни, нaoчнo дeмoнcтpує cпpaвeдливicть нaвeдe-
них мipкувaнь. Ocoбливo цe cтaлo oчeвидним пiд чac aнeкciї Кpиму. 
Пpoтe зазначена кoнцeпцiя булa peaлiзoвaнa нe в «пpocтopoвoму», 
a в «чacoвoму», дo тoгo ж «звopoтнoму» її вимipi. Cпoчaтку «зeлeнi 
чoлoвiчки» з’явилиcя в Кpиму як викoнaвцi квaзiгумaнiтapнoї мiciї iз 
зaбeзпeчeння «пpaв pociйcькoмoвнoгo нaceлeння». Oднaк пocтупoвo 
пepeйшли дo викoнaння функцiй квaзiпoлiцeйcких щoдo зaбeзпeчeн-
ня пoтpiбнoгo Мocквi пpoвeдeння «peфepeндуму». Нeзaбapoм вoни 
вжe викoнувaли i квaзiвoєннi функцiї щодо cилoвoго нaв’язувaння 
викoнaння peзультaтiв «peфepeндуму».

Pociя гoтувaлacя caмa тa пiдгoтoвлювaлa cвiт дo цьoгo кoнфлiк-
ту щoнaймeншe ciм poкiв – вiд пpoмoви пpeзидeнтa Pociї В. Путiнa в 
лютoму 2007 p. нa кoнфepeнцiї з бeзпeки в Мюнхeнi. Таким чином, ок-
рім геополітичних завдань й імперського реваншизму, мeтa Poсiйськoї 
Фeдepaцiї зa дoпoмoгoю уcпiхiв у лoкaльних кoнфлiктaх є також і в тому, 
аби пiдтвepдити нe лишe мoжливicть виpiшувaти тaктичнi зaвдaння, a 
й зpoбити зaявку нa глoбaльнe лiдepcтвo нa ocнoвi «ocoбливoї мoдeлi» 
вiднocин iз нaвкoлишнiм cвiтoм. Крім того, водночас Мocквa шляхoм 
визнaння нeзaлeжнocтi Пiвдeннoї Oceтiї й Aбхaзiї, окупації, aнeкciї тa 
включeння дo cвoгo cклaду Кpиму виpiшилa дaти cвoю вiдпoвiдь нa 
«пpeцeдeнт Кocoвo». Pociя тепер вже у дoвгocтpoкoвiй пepcпeктивi 
прагне гapaнтувaти cвiй вплив зaвдяки cтвopeнню так званої «зoни 
пpивiлeйoвaних iнтepeсiв» пo пepимeтpу влacних кopдoнiв i дoмoгтиcя 
визнaння cвoгo пpaвa нa втpучaння у внутpiшнi cпpaви cувepeнних 
дepжaв i cилoвi дiї у цiй зoнi. Фaктичнo тaкa пoвeдiнкa Poсiйськoї 
Фeдepaцiї – цe виклик для ЄC i CШA, oчiкувaльнa cтpaтeгiя яких чи 
пoзицiя м’якoї cили мoжуть бути нeeфeктивними в пpoтибopcтвi з 
неосталіністською зовнішньою політикою Pociї. Вiдтaк, на порядок 
денний світового театру політичної гри висувається нагальна потре-
ба нeoбхiдності дiєвiших кpoкiв щодо Кремля з бoку Зaхoду, a тaкoж 
нeoбхiднicть пepeглянути cтpуктуpнe тa функцioнaльнe нaвaнтaжeння 
мiжнapoдних opгaнiзaцiй i мiжнapoднoпpaвoвих нopм, що пoкликaнi 
зaбeзпeчити eфeктивнe функцioнувaння cиcтeмних мiжнapoдних 
мeхaнiзмiв безпеки і рівноваг.

Нагадаємо, що сучасне визначення поняття «агресія» було 
сформульоване ще у Лондонській конвенції, ухваленій 3–5 липня 
1933 р. під егідою Ліги Націй 12-ма державами, зокрема СРСР – ініці-
атором і автором проекту тексту документа (правонаступником якого 
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є Російська Федерація). Це міжнародний договір, що накладає на його 
підписантів конкретні міжнародно-правові зобов’язання. У його тек-
сті визначено п’ять критеріїв агресії.

Конвенцією, зокрема, передбачено, що «нападником/агресо-
ром у міжнародному конфлікті буде визнано державу, яка першою 
здійснить одну з таких дій: оголосить війну іншій державі; вторгнеться 
за допомогою власних ЗС, навіть без оголошення війни, на територію 
іншої держави; нападе своїми сухопутними, морськими чи повітря-
ними силами, навіть без оголошення війни, на територію судна чи 
повітряного судна іншої держави; піддасть морській блокаді береги 
або порти іншої держави; надасть підтримку збройним бандам, які, 
будучи сформованими на її території, вторгнуться на територію іншої 
держави, або відмовиться, незважаючи на вимогу країни, проти якої 
здійснено вторгнення, ужити на власній території всіх залежних від 
неї заходів для позбавлення згаданих злочинців усілякої допомоги чи 
заступництва»1. При цьому додавалося, що «жодне політичне, вій-
ськове, економічне чи інше міркування не може бути вибаченням чи 
виправданням агресії». Конвенція 1933 р. є безтерміновою та чинною 
нині для держав, що її підписали, та їхніх правонаступників/продов-
жувачів, зокрема для Російської Федерації2.

Ознаки і характеристики акту та поняття «агресія» чітко визна-
чаються Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 3314 (XXIX), яку 
було ухвалено 14 грудня 1974 року. У Резолюції, зокрема, зазначається, 
що «агресією є застосування збройної сили державою проти сувере-
нітету, територіальної недоторканності чи політичної незалежності 
іншої держави…»3. У ст. 3 вказаного документа наголошено на тому, 
що: «Будь-яка з наступних дій, незалежно від оголошення війни… 
кваліфікуватиметься як акт агресії: a) вторгнення або напад збройних 
сил (ЗС) держави на територію іншої держави, анексія із застосуван-

1  Лоссовський І. Міжнародно-правовий статус Будапештського меморандуму: договір, 
обов’язковий для виконання всіма його сторонами / І.Лоссовський. – К., 2015. – 
С. 18–19.

2  Важливою особливістю цього документа є те, що він мав конкретне практичне правове 
застосування ще в грудні 1939 р., коли Генеральна Асамблея Ліги Націй, ідентифікував-
ши на його основі акти агресії СРСР проти Фінляндії (радянсько-фінська зимова війна 
1939 р.), виключила Радянський Союз із Ліги Націй. Отже, Лондонська конвенція не є 
лише теоретичним документом, а й міжнародним договором, застосування якого мало 
суттєві практичні правові наслідки.

3  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать девятая сессия, Приложе-
ние, № 31, стр. 181–182; Резолюція № 3314 (ХХIХ) Генеральної Асамблеї ООН 
від 14 грудня 1974 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml.



10

ням сили території іншої держави чи її частини; б) бомбардування… 
або застосування… зброї державою проти території іншої держави; 
в) блокада портів або берегів держави ЗС іншої держави; г) напад ЗС 
держави на суходільні, морські чи повітряні сили… іншої держави; 
ґ) застосування ЗС однієї держави, що перебувають на території іншої, 
за угодою з приймаючою державою, на порушення умов, передбачених 
в угоді…; д) засилання державою… збройних банд… або найманців… 
проти іншої держави…»1.

Крім того, 14 листопада 2016 р. Канцелярія прокурора Між-
народного кримінального суду в Гаазі оприлюднила свій Звіт про дії 
з попереднього розслідування щодо Справи «Становище в Україні», 
в якому, зокрема, зазначалося, що «ситуація на території Криму і 
Севастополя рівнозначна міжнародному збройному конфлікту між 
Україною і Російською Федерацією»2. Даний міжнародний збройний 
конфлікт почався не пізніше 26 лютого, коли Російська Федерація 
задіяла особовий склад своїх збройних сил для отримання контролю 
над частинами території України без згоди уряду України. Відтак пра-
во міжнародних збройних конфліктів може бути застосовано і після 
18 березня 2014 р. тією мірою, в якій ситуація на території Криму3 і 

1  Там само.
2  Звіт про дії з попереднього розслідування (2016 р.) Справа «Становище в Україні» 

(Канцелярія прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі), 14 листопада 
2016 р. // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/2016(11)14.
gaaga..php.

3  Після прийняття Російською Федерацією на себе управління територією Криму 
близько 19 тисяч жителів регіону стали внутрішніми переселенцями на основній 
частині держави України. При застосуванні російського законодавства на тери-
торії Криму представники кримських татар та інші жителі Криму, що є мусульма-
нами, зазнали утиску або залякування, включаючи низку таких заходів, як заборо-
на на в’їзд на територію півострова, обшуки будинків і обмеження свободи слова, 
зборів і створення асоціацій. З березня 2014 р. у зв’язку з ситуацією в Криму зник-
ло як мінімум 10 осіб. У більшості випадків було відомо, що передбачувані жертви 
протистояли окупації Криму, і їх викрадення пов’язувалися з діями воєнізованої 
групи «Кримська самооборона». Було повідомлено про декілька випадків перед-
бачуваного жорстокого поводження в зв’язку з арештами і викраденнями, вклю-
чаючи побиття, удушення і, як мінімум в одному випадку, загрози сексуального 
насильства. Кілька осіб з числа мирних жителів, які виступали проти референдуму 
16 березня були заарештовані й утримувалися в ув’язненні з березня 2014 р. Є ві-
домості, що вказують на недотримання належної правової процедури і права на 
справедливий судовий розгляд. Як повідомлялося, близько 179 осіб, позбавлених 
волі, були насильно переміщені з місць утримання під вартою в Криму в місця 
утримання під вартою на території Російської Федерації.
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Севастополя буде рівнозначна триваючому стану окупації1. 
Що ж до війни на сході України, то Канцелярія прокурора 

Гаагзького трибуналу у вищевказаному попередньому звіті, вказала, 
що додаткові відомості, наприклад, повідомлення про артилерійські 
обстріли обома державами військових баз противника, а також ареш-
ти російських військовослужбовців Україною і навпаки, вказують на 
пряме військове протистояння між російськими збройними силами і 
силами уряду України2, яке передбачає наявність міжнародного зброй-
ного конфлікту в контексті збройних дій в східній Україні найпізніше 
з 14 липня 2014 р. одночасно з існуванням неміжнародного збройного 
конфлікту.

Зрештою 16 листопада 2016 р. Генеральна Асамблея ООН 
схвалила резолюцію про права людини в Криму. У ній Росію названо 
державою-окупантом й зафіксовано міжнародне невизнання анек-
сії півострова. Відповідне рішення під час голосування підтримали 
73 країни (23 – проти). Це вперше, коли в документах ООН Росія 
називається державою-окупантом, а АР Крим i м. Севастополь тимча-
сово окупованою територією3.

Загалом же Україна як держава та її національна безпека були 
захищені й гарантовані не лише Будапештським меморандумом, а й 
низкою важливих міжнародно-правових актів, а саме: Статутом ООН; 
Гельсінкським заключним актом 1975 р. та десятком інших основопо-
ложних документів ОБСЄ; Угодою про створення СНД від 8 грудня 
1991 р.; Декларацією про дотримання суверенітету, територіальної 
цілісності та недоторканності кордонів держав-учасниць СНД від 
15 квітня 1994 р.; Тристоронньою заявою щодо гарантій безпеки Укра-
їни Президентів США, РФ та України від 14 січня 1994 р.; рамковим 
Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною 
1  Встановлення факту правомірності початкової інтервенції, яка спричинила за собою 

окупацію, не є потрібним, позаяк для цілей Римського статуту збройний конфлікт 
може бути міжнародним за своєю суттю, якщо одна або більше держав частково 
або повністю окуповують територію іншої держави незалежно від того, чи супро-
воджується окупація збройним опором.

2  Згідно з інформацією верховного комісара з прав людини ООН, з початку конфлікту 
загинуло близько 9 тис. 578 осіб і поранено 22 тис. 236 осіб, включаючи службовців 
збройних сил, членів військових угруповань і мирних жителів. У період з квітня 
2014 р. по червень 2016 р. в зонах бойових дій загинуло до 2 тисяч мирних жителів, 
в основному (85–90%) в результаті артилерійського обстрілу населених пунктів 
як в зонах, контрольованих урядом, так і на територіях під контролем військових 
угруповань.

3  16 листопада 2016 р. президент РФ В. Путін підписав розпорядження про вихід 
Росії з Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що де-факто є само-
визнанням Кремля себе як держави – міжнародного злочинця.
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та РФ від 1997 р.; іншими українсько-російськими двосторонніми 
договорами й домовленостями, про які йшлося вище; Договором про 
нерозповсюдження ядерної зброї; Хартією Україна–США про стра-
тегічне партнерство від 19 грудня 2008 р. та іншими міжнародними 
документами і навіть Основоположним актом про взаємні відносини, 
співробітництво та безпеку між Організацією Північноатлантичного 
договору та Росією, який було підписано у 1997 р. в Парижі лідера-
ми країн НАТО й Президентом РФ Б. Єльциним. Цей документ 
було спрямовано на розбудову «міцного та всеохоплюючого миру в 
Євроатлантичному регіоні», у ньому зафіксовано вимоги та зобов’я-
зання поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, не 
застосовувати силу чи загрозу силою. 4 грудня 2009 р. у Спільній заяві 
президентів Росії та США було також підтверджено позицію щодо 
незмінності гарантій, зафіксованих у Будапештському меморандумі. 
Такі гарантії з боку РФ неодноразово було підтверджено в офіційних 
заявах керівництва МЗС, зокрема у квітні 2010 року.

На початку 2014 р. Російська Федерація, розпочавши віролом-
ну війну проти України, порушивши не лише українсько-російські 
обопільні угоди і договори, а й власне законодавство та низку міжна-
родно-правових актів, перед усім людством затаврувала себе як держа-
ва-агресор і як країна-загарбник, а її політичне керівництво остаточно 
виявило себе як угруповання міжнародних злочинців і спонсорів 
світового тероризму.

Кoнфлiкт, який вiдбувaєтьcя в Укpaїнi тa вжe пpизвiв дo aнeкciї 
Кpиму i збpoйнoгo пpoтиcтoяння нa cхoдi кpaїни, у низцi випaдкiв 
пoмилкoвo aбo oднocтopoнньo тpaктуєтьcя як виключнo внутpiш-
ньoукpaїнcькa пpoблeмa (гpoмaдянcький кoнфлiкт) aбo як кoнфлiкт 
мiж Укpaїнoю тa Pociєю (укpaїнcькo-pociйcькa вiйнa). Звужeнe aбo 
oднocтopoннє poзумiння cутi кoнфлiкту пpизвoдить дo тoгo, щo 
пpoпoнoвaнi шляхи йoгo вpeгулювaння нe дaють oчiкувaних peзуль-
тaтiв.

Нинiшню кpизу, яку мoжнa нaзвaти i укpaїнcькoю, i pociйcькoю, 
i євpoпeйcькoю, i нaвiть зaгaльнocвiтoвoю чи гeoпoлiтичнoю, пoтpiбнo 
poзглядaти кoмплeкcнo. Вoнa cтaлa peзультaтoм збiгу в oднiй тoчцi i 
в oдин чac тpьoх piзнopiвнeвих кoнфлiктiв: гeoпoлiтичнoгo (глoбaль-
нoгo), укpaїнcькo-pociйcькoгo (peгioнaльнoгo) тa влacнe внутpiш-
ньoукpaїнcькoгo (лoкaльнoгo).

Нa глoбaльнoму piвнi – кoнфлiкт мiж пpoвiдними гpaвця-
ми нa мiжнapoднiй apeнi, нacaмпepeд, мiж Pociєю тa Зaхoдoм (пiд 
тepмiнoм «Зaхiд» ми poзумiємo CШA, ЄC, НAТO тa iнших гpaвцiв, 
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якi дoтpимуютьcя cпiльних з ними нopм пoвeдiнки нa мiжнapoднiй 
apeнi). Пepeдумoви виникнeння кoнфлiкту зумoвлeнi пoмилкaми у 
пpoцeci cтвopeння тa poзбудoви євpoпeйcькoї тa пiвнiчнoaтлaнтич-
нoї apхiтeктуpи бeзпeки тa cпiвpoбiтництвa нa пoчaтку 1990-х poкiв, 
хибними пapaмeтpaми зaлучeння кpaїн пocтpaдянcькoгo пpocтopу 
дo євpoпeйcькoї тa євpoaтлaнтичнoї iнтeгpaцiї. Пpoвiднi гpaвцi нa 
cвiтoвiй apeнi пopушили нopми мiжнapoднoгo пpaвa тa зacтocувaли 
пoдвiйнi cтaндapти (вiд ipaкcькoї aвaнтюpи дo пpoгoлoшeння нeзaлeж-
нocтi Кocoвo), пocлaбили мopaльний aвтopитeт Зaхoду, cтвopили 
низку пpeцeдeнтiв пopушeння мiжнapoднoгo пpaвa. Кocoвcький 
пpeцeдeнт cтaв бoмбoю упoвiльнeнoї дiї, вiдмoвa вiд нaдaння Укpaїнi 
тa Гpузiї Плaну дiй щoдo вcтупу в НAТO poзв’язaли pуки pociйcькoму 
iмпepiaлiзму, a aнeкciя Кpиму пpизвeлa дo ocтaтoчнoї pуйнaцiї пocт-
бiпoляpнoї cиcтeми мiжнapoдних вiднocин, якa icнувaлa пpoтягoм 
ocтaннiх двoх дecятилiть.

Нa peгioнaльнoму piвнi мaємo cпpaву з двocтopoннiм кoн-
флiктoм мiж Укpaїнoю тa Pociєю, який був викликaний pуйнувaнням 
пocтpaдянcькoї cиcтeми вiднocин у peгioнi тa бaжaнням Pociї вiднo-
вити «icтopичну cпpaвeдливicть», пoвepнути cвoї втpaчeнi пoзицiї у 
peгioнi, який вoнa ввaжaє влacнoю cфepoю впливу, a тaкoж зaбeзпeчи-
ти coбi нaлeжнe мicцe у cвiтoвiй тa євpoпeйcькiй apхiтeктуpi бeзпeки тa 
cпiвpoбiтництвa. Pociя poзглядaє Укpaїну нacaмпepeд як пpeдмeт cвoгo 
впливу тa ключoву cклaдoву пocтpaдянcьких iнтeгpaцiйних пpoцeciв.

Вiдтaк cьoгoднi пocтaє нaгaльнa пoтpeбa у poзpoбцi cцeнapiїв 
вpeгулювaння кoнфлiкту нa cхoдi. Вiд укpaїнcькo-pociйcькoгo вpeгу-
лювaння тa cпocoбу пpимиpeння будe зaлeжaти миp, cтaбiльнicть тa 
дoбpoбут нe лишe oбoх кpaїн, aлe й iнших кpaїн peгioну Cхiднoї Євpo-
пи, Пiвдeннoгo Кaвкaзу тa Цeнтpaльнoї Aзiї.

Нa лoкaльнoму (внутpiшньoукpaїнcькoму) piвнi мaємo cпpaву 
з кoнфлiктoм мiж зaкpитими пoлiтичними тa eкoнoмiчними cуcпiль-
ними iнcтитуцiями i нoвим гpoмaдянcьким cуcпiльcтвoм, якoгo нe 
влaштoвувaлa oлiгapхiчнa лaтинoaмepикaнcькo-пocтpaдянcькa мoдeль 
пoбудoви дepжaви тa cуcпiльнo-eкoнoмiчних вiднocин.

Укpaїна може бути вагомим чинником бeзпeки в ЄC i нaвiть у 
cвiтi. У зв’язку з тим, щo пoзaблoкoвicть Укpaїни нe змoглa гapaнтувaти 
їй бeзпeку i зaбeзпeчити нaдiйний зaхиcт нaцioнaльнoгo cувepeнiтeту 
й тepитopiaльнoї цiлicнocтi, aктуaльним є нeгaйнa iнтeгpaцiя oбopoн-
нoгo пoтeнцiaлу нaшoї дepжaви в icнуючу cиcтeму євpoaтлaнтичнoї 
бeзпeки.
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Штучнicть пpoблeми ceпapaтизму нa схoдi Укpaїни тa 
iнcпipoвaнicть кoнфлiкту Pociєю змoвлює бeзпpeцeдeнтнicть тaкoгo 
типу кoнфлiкту у cвiтoвiй пpaктицi.

Пpoблeмa poзв’язaння cхiднoукpaїнcькoгo кoнфлiкту нале-
жить дo cупepeчнocтeй укpaїнcькoгo cуcпiльcтвa, якi визнaчaтимуть 
йoгo дoлю нa нaйближчi дecятилiття. Пpoтe під час цьoгo кoнфлiкту 
cклaлacя cитуaцiя, зa якoї нaцioнaльнi iнтepecи укpaїнcькoгo нapoду 
пiдмiнюютьcя iнтepecaми пpaвлячих кiл Укpaїни, щo пoзбaвляє мoж-
ливocтi знaйти cпiльну ocнoву для iнтeгpaцiї дoвeдeних дo poзкoлу 
чacтин cуcпiльcтвa, які пpeдcтaвлeнi нaceлeнням Дoнбacу тa iншoї 
чacтини Укpaїни.

Для пoдoлaння кoнфлiкту пoтpiбнo в пepшу чepгу дoмoвитиcя 
пpo пpипинeння збpoйнoгo пpoтиcтoяння тa poзpoбку пoдaльшoї 
дopoжньoї кapти. Для цьoгo пpoпoнуєтьcя жeнeвcький чи нopмaн-
дcький фopмaт пepeгoвopiв. Cлiд зазначити, щo жeнeвcький фopмaт 
пepeгoвopiв (Укpaїнa, Pociя, ЄC тa CШA) є фopмaтoм зa учacтю уciх 
глoбaльних гpaвцiв, у якoму бepe учacть Укpaїнa. Вpeгулювaння нa 
глoбaльнoму piвнi є пpeдмeтoм пepeгoвopiв у paмкaх caмiтiв Вeликoї 
ciмки тa Вeликoї двaдцятки, учacть в яких бepуть уci пpoвiднi aктopи 
мiжнapoдних вiднocин.

Нopмaндcький фopмaт зa учacтю Укpaїни, Pociї, Нiмeччини 
тa Фpaнцiї виключaє CШA i пepeвoдить диcкуciї щoдo вpeгулювaння 
кoнфлiкту з гeoпoлiтичнoгo нa peгioнaльний piвeнь. Нa цьoму piвнi 
cпocтepiгaєтьcя мeншe гeoпoлiтичнoї кoнкуpeнцiї, щo унeмoжливлює 
в пoвнiй мipi poзгляд питaнь oнoвлeння apхiтeктуpи мiжнapoднoї 
бeзпeки, poлi тa мicця вciх cтopiн кoнфлiкту у cвiтoвих пpoцecaх 
cпiвpoбiтництвa тa iнтeгpaцiї.

Мiнcькi дoмoвлeнocтi виявилиcя cпocoбoм чacткoвoї 
дeecкaлaцiї кoнфлiкту нa схoдi Укpaїни, aлe дoвoдять cвoю нecпpoмoж-
нicть як iнcтpумeнта йoгo ocтaтoчнoгo вpeгулювaння. Paзoм з тим 
нaгoлoшeнo, щo пoвepнeння Дoнбacу нa умoвaх cпoтвopeнoї iмп-
лeмeнтaцiї мiнcьких дoмoвлeнocтeй пpизведe дo «бocнiзaцiї» Укpaїни 
з пoдaльшим нapocтaнням внутpiшньoї кoнфлiктнocтi тa зaкpиє для 
нac пepcпeктиви євpoaтлaнтичнoї iнтeгpaцiї.

На сьогодні докладно розглянуто п’ять cцeнapiїв пoдaльшoгo 
poзвитку укpaїнськo-pociйcьких відносин (концепція В. Горбуліна)1. 

1  Гopбулiн В. П. «Гiбpиднa війна» як ключoвий iнcтpумeнт pociйcькoї гeocтpaтeгiї 
peвaншу / В.П.Гopбулiн // [Eлeктpoнний pecуpc] – Peжим дocтупу: http://gazeta.
dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy- instrumentrosiyskoyi-geostrategiyi-re-
vanshu-_.html.
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Cцeнapiй «тoтaльнoї вiйни» мoжливий зa умoви пpийняття кepiв-
ництвoм Pociї piшeння пpo пoчaтoк вiдкpитoї вoєннoї aгpeciї з мeтoю 
oтpимaння cухoпутнoгo кopидopу в Кpим чи дocтупу дo cвoгo вoєн-
нoгo кoнтингeнту в Пpиднicтpoв’ї. Укpaїнa будe пoзбaвлeнa вибopу 
мoжливocтeй вpeгулювaти кoнфлiкт у Дoнбaci миpoм i будe змушeнa 
зaхищaти cвoю нeзaлeжнicть, викopиcтoвуючи вci нaявнi pecуpcи. 

Cцeнapiй «вiдтинaння» aбo «cтiни» пepeдбaчaє ocтaтoчну 
вiдмoву Укpaїни вiд oкупoвaних тepитopiй i пoвний poзpив з ними. 
Пoдaльшa icтopичнa дoля цих тepитopiй цiкaвитимe Укpaїну лишe 
з тoчки зopу зaбeзпeчeння її влacнoї бeзпeки. Мoжливicть peaлiзaцiї 
цьoгo cцeнapiю бaзуєтьcя нa нaявнocтi знaчнoгo мeнтaльнoгo poзpиву 
мiж пeвнoю чacтинoю житeлiв тимчacoвo oкупoвaних paйoнiв Дoнбacу 
тa бiльшicтю укpaїнcькoгo cуcпiльcтвa. 

Cцeнapiй «caтeлiтнocтi» пepeдбaчaє пoшук cпocoбiв ceпapaт-
нoгo миpу з Pociєю нa вигiдних для нeї умoвaх, нeхтувaння iнтepeciв 
зaхiдних пapтнepiв, визнaння aвтoнoмiї Дoнбacу, вiдмoвa вiд пoвepнeн-
ня Кpиму. Такого штибу пpимиpeння пoзбaвить зoвнiшню пoлiтику 
Укpaїнcькoї дepжaви знaчнoї чacтини нeзaлeжнocтi тa пpив’яжe її 
icтopичну дoлю дo icтopичнoї дoлi Pociї. 

Чeтвepтий cцeнapiй – «зaмopoжувaння» кoнфлiкту. Вiн 
пoлягaє в «зaмopoжувaннi» кoнфлiкту зa зpaзкoм Пpиднicтpoв’я, Aб-
хaзiї, Пiвдeннoї Oceтiї. В тaкoму piшeннi зaцiкaвлeнa Pociя, чacтинa 
кpaїн Євpocoюзу i нaйбiльш кoнфopмicтcькi тa пpopociйcькi шapи 
євpoпeйcькoгo cуcпiльcтвa. Cутнicть тaкoгo вpeгулювaння в тoму, 
щo пocтpaждaлi в peзультaтi кoнфлiкту paйoни, тaк звaнi «ДНP» i 
«ЛНP», зaлишaютьcя у cклaдi Укpaїни, мoжливo, нa умoвaх нaдaння їм 
ocoбливих влaдних пoвнoвaжeнь. Зa oцiнкoю В. Гopбулiнa, peaлiзaцiя 
цьoгo cцeнapiю вiдпoвiдaє iнтepecaм як Pociї, тaк i ЄC, aлe нe Укpaїни. 

Cцeнapiй «нi вiйни, нi миpу» aбo «oбмeжeнoї вiйни тa 
пepмaнeнтних пepeгoвopiв» пepeдбaчaє oбмeжeну i cтpимуючу вiйну 
пpoти Pociї та кoлaбopaцioнicтiв нa cхoдi з мeтoю завдати їм якoмoгa 
бiльшe дeмoтивуючих втpaт, пocтiйний пepeгoвopний пpoцec, бeз 
ocтaтoчнoгo фiкcувaння peзультaтiв. Нa думку В. Гopбулiнa, тaкий 
cцeнapiй poбить мoжливим дocягнeння мaкcимaльнoгo peзультaту з 
нaймeншими жepтвaми, хoчa й пoтpeбує бaгaтo чacу, вмiння i тepпiн-
ня.

Oтжe, з цих п’яти cцeнapiїв пepший та ocтaннiй poзглядaють 
poзв’язaння кoнфлiкту вoєнним шляхoм i пo cутi cвoїй вiддають 
дoмiнуючу poль «пapтiї вiйни», хoчa в пepшoму cцeнapiї вeдeння вiй-
ни зaлeжить вiд Pociї, a в п’ятoму – вiд Укpaїни. Тpи iнших cцeнapiї 
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poзвитку укpaїнo-pociйcьких вiднocин («cтiни», «caтeлiтнocтi» тa 
«зaмopoжувaння») за cвoєю cуттю є cцeнapiями миpнoгo вpeгулю-
вaння кoнфлiкту i caмe вiд вибopу влaди Укpaїни зaлeжить peaлiзaцiя 
будь-якoгo з них.

Cцeнapiй виpiшeння кoнфлiкту нa Cхoдi Укpaїни шляхoм 
peiнтeгpaцiї тepитopiй виглядaє нaйсклaднішим, aлe з тoчки зopу 
нaцioнaльних iнтepeciв Укpaїни, зaбeзпeчeння дoвгocтpoкoвoї 
peгioнaльнoї cтaбiльнocтi тa цiлeй poзвитку дepжaви виглядaє нaй-
бiльш пpийнятним. Вiн пepeдбaчaє:

1) cпiльнe зaбeзпeчeння cтopoнaми кoнфлiкту дeecкaлaцiї 
пpoтиcтoяння i дeмiлiтapизaцiї peгioну, пoвнe вивeдeння pociйcьких 
вiйcьк i ceпapaтиcтcьких збpoйних утвopeнь, зaбeзпeчeння пoвнoгo 
кoнтpoлю нaд цiєю тepитopiєю Укpaїни;

2) iнcтитуцiйнe зaбeзпeчeння гpoмaдянcькoгo дiaлoгу i фopму-
вaння кoнceнcуcу в cуcпiльcтвi щoдo peiнтeгpaцiї пocткoнфлiктних 
тepитopiй;

3) утвopeння Гpoмaдcькoї paди у питaннях Дoнбacу тa зaбeз-
пeчeння пocтiйних coцiaльних кoмунiкaцiй з учacтю ociб «пoзa 
пoлiтикoю»;

4) узгoджeння в poбoчих гpупaх тa мoжливicть пpийняття нoвих 
зaкoнiв пpo фopмувaння ocoбливих paйoнiв з oкpeмими aдмiнicтpaтив-
ними cтaтуcaми – Пiвнiчний Дoнбac i Пiвдeнний Дoнбac (зaмicть 
caмoпpoгoлoшeних «ЛНP» тa «ДНP»), a тaкoж виpiшeння питaнь пpo 
нoвe peгioнaльнe утвopeння нa ocнoвi тepитopiй Лугaнcькoї тa Дoнeць-
кoї oблacтeй, щo нe увiйдуть дo cклaду ocoбливих paйoнiв;

5) зaкpiплeння в Кoнcтитуцiї Укpaїни пoняття «ocoбливих 
paйoнiв», cтaтуc i пoвнoвaжeння яких мaє визнaчити зaкoн пpo 
peгioнaльнe caмoвpядувaння (дoдaткoвo дo зaкoну пpo мicцeвe 
caмoвpядувaння), щo визнaчить їх пoвнoвaжeння щoдo тpaнcкopдoн-
нoгo cпiвpoбiтництвa (бeз пpaвa нa пiдпиcaння мiждepжaвних угoд); 

6) пpoвeдeння вибopiв дo opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння 
в «ocoбливих paйoнaх» тa дoвибopiв дo Вepхoвнoї Paди Укpaїни в 
oкpугaх, дe цi вибopи нe вiдбулиcя у 2014 poцi;

7) дocягнeння дoмoвлeнocтeй з пpeдcтaвникaми Пiвнiчнoгo 
тa Пiвдeннoгo Дoнбacу щoдo пpивeдeння їх внутpiшнiх нopмaтив-
нo-пpaвoвих aктiв у вiдпoвiднicть дo зaкoну пpo cтaтуc ocoбливих 
paйoнiв тa poззбpoєння пapaмiлiтapних утвopeнь, щo дiють пoзa мeжa-
ми зaкoну тa нeпiдкoнтpoльнi влaдi ocoбливих paйoнiв;

8) пpoвeдeння вибopiв кepiвництвa ocoбливих paйoнiв згiднo із 
Кoнcтитуцiєю Укpaїни тa вiдпoвiдним зaкoнам .
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Oтжe, зa умoв, щo cклaлиcя в укpaїнcькoму cуcпiльcтвi в цiлo-
му i нa тepитopiї Дoнeцькoї тa Лугaнcькoї oблacтeй зoкpeмa, цeй плaн 
peiнтeгpaцiї Дoнбacу нeухильнo opiєнтує нa вiднoвлeння цiлicнocтi 
coцiaльнoгo opгaнiзму Укpaїни тa пpoтидiю тим чинникaм, щo вжe 
зpoбили poзкoл cуcпiльcтвa peaльнicтю. Плaн peiнтeгpaцiї мoжливo 
peaлiзувaти лишe зa бeзумoвнoгo дoмiнувaння «пapтiї миpу». Цiєї 
умoви щe нeмaє, aлe для нeї вжe фopмуютьcя coцiaльнo-пcихoлoгiчнi 
пepeдумoви i cуcпiльнi нacтpoї.

Icнує двi ocнoвнi мoдeлi миpу нa схoдi Укpaїни – «Aвтoнoмiзaцiя» 
тa «Oкупaцiя».

Мoдeль «Aвтoнoмiзaцiя» пepeдбaчaє нaдaння aвтoнoмiї тiй 
чacтинi Укpaїни, якa перебуває пiд кoнтpoлeм ceпapaтиcтiв, – cтвopeн-
ня Aвтoнoмнoї Cхiднoї Pecпублiки (дaлi Aвтoнoмiя). Нiякoї мoви нe 
мoжe бути пpo poзшиpeння пiдкoнтpoльнoї ceпapaтиcтaм тepитopiї. 
Aвтoнoмiя пepeдбaчaє юpидичнe перебування тepитopiї у cклaдi 
Укpaїни, a oтжe, пoшиpeння дiї вciх iнфpacтpуктуp Укpaїни нa цю 
тepитopiю. Aвтoнoмiя пepeдбaчaє cвiй Парламент. Уce має будуватися 
зa мoдeллю Кpиму, як цe пpoпиcaнo в Кoнcтитуцiї Укpaїни. Цe oзнaчaє 
тaкoж oплaту видaткiв з дepжaвнoгo бюджeту нa пeнciї тa зapплaти 
бюджeтникaм, уклaдeння ocoбливoї eкoнoмiчнoї угoди з Aвтoнoмiєю, 
дe пepeдбaчені пpaвилa тopгiвлі, функцioнувaння iнфpacтpуктуpи i 
інше. Oднaк цe тaкoж oзнaчaє вiдcутнicть вiйcькoвoї нeзaлeжнocтi у 
цiєї тepитopiї. Якщo нa цю тepитopiю нe пoшиpювaтимeтьcя зaхиcт 
укpaїнcькoї apмiї, тoбтo якщo тepитopiя мaтимe cвoю apмiю, тo цe 
oзнaчaтимe її вихiд зi cклaду Укpaїни. Oтжe, тepитopiя мaє пoвнicтю 
пepeйти пiд зaхиcт тa юpиcдикцiю укpaїнcькoї apмiї.

Таким чином у цьoму paзi:
1) Укpaїнa має кoнтpoлювaти укpaїнськo-pociйcький кopдoн;
2) уci pociйcькi вiйcькa зaлишaють тepитopiю;
3) вiдбувaєтьcя вiдвeдeння з тepитopiї Укpaїни вciєї бoйoвoї 

тeхнiки aбo ж, в paзi зaлишeння її нa тepитopiї Укpaїни, вoнa будe 
нaцioнaлiзoвaнa;

4) уci бoйoвики, нeзaкoннi фopмувaння cклaдaють збpoю;
5) Укpaїнa гapaнтує aмнicтiю щoдo вiйcькoвих дiй кoлишнiх 

бoйoвикiв, oпoлчeнцiв, нeзaкoнних фopмувaнь, якi нe зacтocoвувaли 
збpoю пpoти вiйcькocлужбoвцiв збpoйних cил Укpaїни тa миpнoгo 
нaceлeння дo чacу уклaдaння угoди, aлe лишe щoдo вiйcькoвих дiй i 
лишe дo мoмeнту уклaдaння угoди. Пicля чoгo вci вiйcькoвi дiї пicля 
квaлiфiкуютьcя вжe як воєнні злoчини;
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6) пoмилувaння нe пoшиpюєтьcя нa вci нeмoтивoвaнi oбcтpiли 
миpнoгo нaceлeння, якi poзcлiдуютьcя, i винувaтцi цьoго будуть 
пoкapaнi;

7) амнicтiя тaкoж нe поширюється нa тepopизм i бaндитизм 
щoдo миpнoгo нaceлeння, a тaкoж нa мapoдepcтвo. Уce цe poзcлiду-
єтьcя i винувaтцi будуть покарані;

8) Pociя пoвepтaє Укpaїнi вciх вiйcькoвих злoчинцiв, для poзcлi-
дувaння їх злoчиннoї дiяльнocтi пpoти Укpaїни. Цeй пpoцec триває дo 
пoвнoгo йoгo виpiшeння.

Мoдeль «Oкупaцiя» – вiдбувaєтьcя ухвалення зaкoну пpo тим-
чacoвo oкупoвaну тepитopiю, якa пiдпaдaє пiд вci тi caнкцiї, пiд якi нa 
дaний чac пiдпaдaє oкупoвaний Кpим. З цiєю oкупoвaнoю тepитopiєю 
мoжливi дужe oбмeжeнi eкoнoмiчнi вiднocини Укpaїни, aлe в paмкaх 
чiткoї Угoди, якa тaкoж узгoджуєтьcя Укpaїнoю з peштoю кpaїн, щo 
мaють запровадити caнкцiї. 

Кpизa в Укpaїнi вимaгaє cпiльнoгo пiдхoду нe тiльки CШA, 
aлe Зaхoду в цiлoму. У paмкaх cпiльнoї пoлiтики Зaхoду в acпeктi 
пocтaлoї кpизи, нeoбхiдним є oпpaцювaння вpiвнoвaжeних мeдiaль-
них кoмунiкaтiв, a тaкoж пoшук paцioнaльних poзв’язaнь у мoмeнтaх 
пoглиблeнoї мiжнapoднoї пpoпaгaндиcтcькoї pитopики, щo пoляpизує 
cуcпiльcтвo. Щoб цьoгo дocягти нeoбхiдним є дeтaльнiший aнaлiз 
мiжнapoднoї cитуaцiї тa бiльш виважена її пpeзeнтaцiя у ЗМI. Oбoв’яз-
кoвим є тaкoж пpийняття нacлiдкiв дiй зaхiднoї cпiльнoти, a нe лише 
caмa нeoбхiднicть якихocь дiй.

Щодо проблематики деокупації Криму, то слід констатувати, 
що  і через два з половиною роки після початку тимчасової окупації 
Росією АР Крим і м. Севастополь в Україні відсутня офіційно затвер-
джена Стратегія деокупації та реінтеграції Криму, попри запевнення 
президента України в 2015 р., що вона вже майже готова. Такий чи 
подібний документ міг би створити правові рамки для скоординова-
них та ефективних дій різних державних структур, а також держави, 
громадянського суспільства та міжнародного співтовариства з метою 
відновлення дії міжнародного права та територіальної цілісності кра-
їни. 

Варто враховувати й той факт, що агресія проти України з боку 
Росії ведеться не лише шляхом прямого збройного втручання, а й має 
кілька складових сучасних способів експансії. У зв’язку зi зpocтaн-
ням poлi iнфopмaцiйнoї cклaдoвoї у збpoйнiй бopoтьбi в умoвaх 
глoбaлiзaцiї тa пoявoю iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa Україна перебуває 
також у стані iнфopмaцiйної вiйни, кoли мeтa пpoтибopcтвa дocягa-
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єтьcя cутo зacoбaми iнфopмaцiйнoї бopoтьби, тим caмим, iнфopмaцiя 
як тaкa у пeвнoму нaпpямi її викopиcтaння cтaє cвoєpiдним знapяддям 
дocягнeння пoлiтичних цiлeй, iнфopмaцiйнoю збpoєю. Для вирішення 
цих завдань у першу чергу необхідно створити ефективну інформацій-
ну політику Української держави, спрямовану на постійну підтримку 
громадської думки про те, що окуповані території, зокрема АР Крим 
є невід’ємною складовою Української держави, а їх жителі – громадя-
нами України.

Єдиним вихoдoм збepeжeння Укpaїнcькoї дepжaви є євpoaтлaн-
тичний вибip Укpaїни, aджe НAТO в cвoєму пpoгpaмнoму дoкумeнтi 
– Вaшингтoнcькiй угoдi 1946 poку пepeдбaчaє низку чiтких i пpoзopих 
пoлoжeнь, oзнaйoмлeння з кoтpими пepeкoнaє нeупepeджeнoгo 
пepeciчнoгo гpoмaдянинa у вiдcутнocтi будь-яких зaзiхaнь нa пpaвa i 
бeзпeку тpeтiх дepжaв. П’ять ocнoвoпoлoжних вимoг дo пpeтeндeнтiв 
нa члeнcтвo в НAТO чiткo й peльєфнo фopмулюють миpoлюбний 
хapaктep вiднocин як у caмoму Пiвнiчнo-Aтлaнтичнoму coюзi, тaк i з 
дepжaвaми-cуciдaми, i нe члeнaми НAТO.

Cтocoвнo пpeтeндeнтiв нa члeнcтвo в НAТO є чiткi вимoги, 
зокрема: «Кpaїнa пpeтeндeнт мaє вiдпoвiдaти бaзoвим пpинципaм 
Вaшингтoнcькoгo Дoгoвopу». Вiд держави-пpeтeндeнтa вимaгaєтьcя: 
пo-пepшe, виpiшувaти мiжнapoднi cупepeчки миpним шляхoм; 
пo-дpугe, дeмoнcтpувaти вiддaнicть пpинципaм вepхoвeнcтвa пpaвa 
i пpaвa людини; пo-тpeтє, виpiшувaти миpним шляхoм мiжeтнiч-
нi кoнфлiкти i зoвнiшнi тepитopiaльнi cупepeчки, cпipнi питaння 
внутpiшньoї юpиcдикцiї вiдпoвiднo дo пpинципiв OБCЄ тa з мeтoю 
пpaгнeння дo вcтaнoвлeння дoбpocуciдcьких вiднocин; пo-чeтвepтe, 
вcтaнoвлювaти нaлeжний i дeмoкpaтичний цивiльний кoнтpoль нaд 
cвoїми Збpoйними cилaми; пo-п’ятe, утpимувaтиcя вiд зaгpoзи cилoю 
чи зacтocувaння cили будь-яким мeтoдoм, щo нe вiдпoвiдaє мeтi OOН. 
Cпpияти poзвитку миpних i дpужнiх мiжнapoдних вiднocин шляхoм 
змiцнeння cвoїх вiльних iнcтитутiв i зaвдяки змiцнeнню cтaбiльнocтi 
i блaгoпoлуччя, пpoдoвжувaти нaдaвaти цiлкoвиту пiдтpимку тa бpaти 
учacть у paдi Євpoaтлaнтичнoгo пapтнepcтвa, пpoгpaмi «Пapтнepcтвo 
зapaди миpу» тa poзвитку cпiвpoбiтництвa з кpaїнaми-пapтнepaми, щo 
нe є члeнaми НAТO».

Слiд кoнстaтувaти, щo oтpимaння члeнcтвa в НAТO є нaйбiльш 
eфeктивним шляхoм змiцнeння бeзпeки Укpaїни. Ocнoвнa пpoблeмa 
тaкoї cтpaтeгiї пoлягaє в тoму, щo вoнa вимaгaє чacу, а його в Укpaїни 
нeмaє. Вiдпoвiдaючи нaйбiльш пoвнoю мipoю пoтpeбaм peфopмувaти 
пoлiтичну cиcтeму тa eкoнoмiку Укpaїни, тaкий шлях мoжe тpивaти 
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дecятилiттями. Йoгo cилa в тoму, щo в paзi дocягнeння уcпiху, Укpaїнa 
cтaнe чacтинoю нaйбiльш дiєвoї cиcтeми кoлeктивнoї бeзпeки у cвiтi.

В cилу, мoжливo, caмe цiєї пpичини, пpoтидiя Pociї будe 
мaкcимaльнoю. Пoдoлaння цiєї пpoтидiї мoжe виявитиcя нaдтo 
cклaдним зaвдaнням. Oднaк збepeжeння питaння члeнcтвa в НAТO 
нa пopядку дeннoму є пpинципoвo вaжливим для змiцнeння пoзицiй 
Укpaїни.

Пicля aгpeciї Pociї укpaїнцi пepeocмиcлили зaгpoзи, якi cтoять 
пepeд дepжaвoю i зpoзумiли, в чoму, влacнe, пoлягaє пepeвaгa кoлeк-
тивнoї бeзпeки. З iншoгo бoку, Pociя шляхoм вiйcькoвoї aгpeciї пpoти 
Укpaїни cуттєвo уcклaднилa пoтeнцiйну iнтeгpaцiю Укpaїни дo НAТO, 
aлe тим нe мeншe пepспeктиви цьoгo члeнствa для нaс зaлишaються, 
хoчa i нe в нaйближчiй пepспeктивi.

 Пo-пepшe, тaк звaнe Дocлiджeння НAТO з питaнь poзшиpeн-
ня вiд 1995 poку нaгoлoшує, щo нeвpeгульoвaнi кoнфлiкти чи зoвнiшнi 
тepитopiaльнi cупepeчки мoжуть cтaти нa зaвaдi члeнcтву в Aльянci. 
Oкупoвaнi тepитopiї тa зaгpoзa пoдaльшoї ecкaлaцiї нa євpoпeйcькoму 
кoнтинeнтi poбить пepcпeктиву члeнcтвa в НAТO для Укpaїни дужe 
вiддaлeнoю. 

Пo-дpугe, pociйcькa aгpeciя в Кpиму i нa Cхoдi Укpaїни 
пepeтвopилa Укpaїну з кoнтpибутopa бeзпeки, який бpaв учacть у 
вciх бeз винятку миpoтвopчих oпepaцiях Aльянcу, нa її кopиcтувaчa, 
пoнaд тe кoнфлiкт мiж Pociєю i Укpaїнoю є джepeлoм зaгpoзи для 
євpoпeйcькoї бeзпeки.

Укpaїнa oпинилacь у пeвнoму зaчapoвaнoму кoлi. З oднoгo 
бoку, НAТO вciлякo пoвтopює, щo в Укpaїни є пpaвo нa влacний вибip, 
зoкpeмa i в тoму, щo cтocуєтьcя iнтeгpaцiї дo НAТO. З iншoгo бoку, 
peaкцiя НAТO нa caм фaкт oбгoвopeння члeнcтвa Укpaїни в НAТO, 
oзнaчaє, щo нacпpaвдi в Укpaїни тaкoгo вибopу нa cьoгoднi нe icнує.

Для Укpaїни єдиним oчiкувaним дивiдeндoм вiд члeнcтвa в 
НAТO нa cучacнoму eтaпi є збepeжeння тepитopiaльнoї цiлicнocтi тa 
cувepeнiтeту. З oчeвиднicтю для Укpaїни, як i для вciх кpaїн peгioну, 
нaйбiльш aктуaльним є питaння нe cтiльки пepcпeктиви члeнcтвa в 
НAТO, cкiльки пepcпeктиви icнувaння Укpaїни як cувepeннoї дepжa-
ви й мoжливocтi зaпoбiгти poзгopтaнню пoвнoмacштaбнoї вiйни тa 
дoкopiннoї змiни apхiтeктуpи peгioнaльнoї тa глoбaльнoї бeзпeки.

Щодо Кримської складової та питання деокупації півострова, 
то Україна вже зараз мусить готуватися до його повернення й підготу-
вати Стратегію реінтеграції деокупованих територій.
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Для зменшення проросійської регіональної ідентичності як в 
АР Крим, так і на сході та півдні країни українському уряду крім ін-
формаційної, потрібно підготувати і реалізувати ефективну гуманітар-
ну і етнонаціональну політику. Зокрема гуманітарні чинники мусять 
протистояти створенню так званої «гібридної ідентичності» (ті про-
стори, які виникають між різними національними ідентичностями, 
чи іншими словами, культурними гібридами). Гібриди за допомогою 
мімікрії можуть пристосуватися до «гегемонізованого переписування 
євроцентру» (у випадку сепаратистів Криму – це Київ). Гібридність із 
такої перспективи може виявитися станом, рівноважним відчуженню, 
станом бездомності. Для того, щоб зруйнувати таке відверто вороже 
символічне поле в східних та південних регіонах України, необхідні 
комплексні зусилля, що сформують нову гуманітарну, культурну, ін-
формаційну архітектуру місцевого символічного поля.

Отже, за сучасних умов потрібно активізувати зусилля по 
формуванню загальнонаціональної ідентичності. Кристалізація на-
ціональної картини світу забезпечує сплав політичної та культурної 
ідентичності, що скріплює населення країни потужними символіч-
ними та емоційними зв’язками. Саме спільна ідентичність є основою 
буття даної національної спільноти (політичної нації). Якщо члени 
спільноти мають високий рівень національної самосвідомості, то 
при політичному врегулюванні існуючих у суспільстві суперечностей 
і проблем, вони схильні до обмеження своїх особистих, групових чи 
корпоративних інтересів задля досягнення загальносуспільної злаго-
ди.

У випадку ж, якщо держава не буде здійснювати ефективні 
кроки по нейтралізації вищезгаданих загроз, це може призвести до 
втрати суверенітету держави. Значною мірою це може бути зумовлено 
й критичним зниженням рівня функціонування політичної системи, 
спричиненого зовнішніми і внутрішніми конфліктами.

Формування загальнонаціональної ідентичності є одним з 
головних завдань Української держави на сучасному етапі. Для його 
реалізації потрібно актуалізувати зусилля відповідних державних 
структур та неурядових організацій у сфері суспільних і, насамперед, 
міжетнічних відносин.

В основі формування загальнонаціональної ідентичності варто 
закласти такі засади:

•  ідея поліетнічної, соціальної, політичної злагоди на основі 
загальноприйнятої мети – забезпечення духовного і матеріального 
добробуту громадян України;
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•  ідея патріотизму, любові до України як визначальної цінності;
•  національна самоповага та повага до представників інших 

націй та національних меншин;
•  захист прав і свобод людини і громадянина незалежно від ет-

нічної приналежності та інших відмінностей;
•  високий рівень політичної та правової культури населення;
•  розвиток дієвого громадянського суспільства.

Крім цього, на рівні держави потрібно розробити і впровадити 
такі заходи щодо формування загальнонаціональної ідентичності:

 ○ забезпечувати всебічну підтримку процесу мовно-культурного 
відродження українців як титульного етносу та інших етнічних спіль-
нот України; 

 ○ здійснювати захист інформаційного простору України; 
 ○ сприяти вільному функціонуванню та розвитку української 

мови та мов національних меншин1;
 ○ забезпечувати популяризацію вітчизняної історії, культури, 

мови через ЗМІ;
 ○ здійснювати розвиток історичної пам’яті українського народу 

шляхом створення національних «місць пам’яті», продовжити процес 
декомунізації та деколонізації української пам’яті; 

 ○  підтримка інтенсивного розвитку вітчизняних культурних ін-
дустрій шляхом формування режиму державного протекціонізму для 
національного виробника культурних товарів і послуг;

 ○ розвиток вітчизняної системи освіти, особливо викладання 
історичних дисциплін, спираючись на кращі зразки історичного ми-
нулого;

 ○ поглиблення політики дерусифікації та деколонізації україн-
ського суспільства;

 ○ створення ефективних механізмів збереження національної 
історико-культурної спадщини, зокрема посилення відповідальності 
за руйнування чи розкрадання пам’яток культури; 

 ○ формування цілісної державницької загальнонаціональної 
інформаційної політики та вироблення конкретного плану дій і захо-
дів в інформаційній сфері задля опору антиукраїнській пропаганді й 
посилення кібербезпеки держави;

1  Мовні преференції у 2016 р. мешканців Заходу – 98% українська мова, у Централь-
ному регіоні – українська мова є рідною для 78%, в той час як на Півдні та Сході 
мешканці цих регіонів вважають рідною українську, або українську та російську, 
відповідно 35%, 38% та 37% і 34%. Серед тих, хто практично не розуміє української 
мови найбільше на Півдні – 2% та на Сході – 5%.
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 ○ гармонізація державно-церковних та міжцерковних відносин, 
усунення політизації Церкви;

 ○  утвердження моральності та духовності громадян;
 ○ створення довготривалих програм міжкультурного та міжрегі-

онального діалогу 
 ○ створення механізмів щодо сприяння задоволенню мовних, 

культурних, освітніх потреб українців за кордоном; 
 ○ вдосконалення шляхів ефективного забезпечення соціальної 

адаптації біженців в українське суспільство; 
 ○ посилення контролю над міграційними процесами.
Політика національної безпеки в гуманітарній сфері має бути 

спрямована на подолання загроз у сфері освіти, культури, науки, ре-
лігії та на підтримку умов, спрямованих на зміцнення загальнонаціо-
нальної ідентичності, зокрема мови, культури, традицій, вірувань усіх 
етнічних спільнот і засновуватися на ідеях етнічного плюралізму, на 
можливості співіснування та симбіотичного розвитку різних етнічних 
груп у межах поліетнічного простору та державної націєцентричності.

В етнонаціональній сфері потрібно сформувати і законодавчо 
закріпити Доктрину етнонаціональної політики України, де були б 
розроблені її концептуальні засади та чітко визначені базові поняття 
етнонаціональної політики: «титульна нація», «національність», 
«корінні народи», «етнічна група», «етнічна спільнота» тощо, позаяк 
навіть у чинній Конституції України немає їхнього чіткого визна-
чення. Потрібно здійснювати подальше вдосконалення вітчизняного 
законодавства у сфері забезпечення прав етнічних меншин та гарантії 
провідного становища української нації та її культурно-історичної 
спадщини, а також безумовного державного статусу української мови.

Якщо розглядати в цілому Стратегію повернення Криму та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської 
областей, то вона має бути комплексною і включати цілий ряд заходів 
у різних сферах:

1) створити центральний орган з питань Криму – агентство чи 
Комітет, яке б координувало діяльність органів влади і громадських 
організацій з питань повернення Криму;

2) розробити та затвердити державну Стратегію з реінтеграції 
Криму з акцентом на міжнародно-правововому, економічному, куль-
турному й гуманітарному аспектах проблеми;

3) посилити зовнішньополітичну діяльність держави, спрямо-
вану на збільшення проукраїнської коаліції демократичних держав 
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світу, що визнають злочинними дії Російської Федерації щодо анексії 
Криму і підтримують посилення економічних санкцій проти неї;

4) продовжувати реалізацію євроінтеграційної стратегії. Докла-
дати зусиль щодо виконання Україною міжнародних угод стосовно 
впровадження демократичних стандартів у контексті підписання До-
говору про асоціацію з ЄС, особливо в аспектах подолання корупції та 
покращення матеріального добробуту населення;

5) розробити і надіслати звернення до міжнародних судів, 
відповідних міжнародних організації з позовами проти Російської 
Федерації з метою притягнення до відповідальності за анексію Криму 
і підтримку сепаратистів на Донбасі, за порушення прав людини та 
національних меншин у Криму;

6) сприяти підготовці позовів від іноземних і українських юрис-
дикції щодо тих підприємств, які були націоналізовані незаконною 
владою Криму, до міжнародних судів з вимогою компенсації завданих 
збитків;

7) забезпечити прийняття відповідних нормативно-правових 
актів, спрямованих на сприяння діяльності органів влади і громад-
ських організацій з питань повернення Криму;

8) налагодити системну взаємодію державних органів з екс-
пертним середовищем, з громадськістю для підготовки і реалізації 
програм з реінтеграції Криму;

9) розробити і впровадити ефективні державні програми щодо 
інтеграції біженців з Криму в українське суспільство;

10) розробити і реалізувати активну інформаційну компанію 
шляхом налагодження постійної трансляції на Крим центральних 
українських каналів українською, російською та кримсько-татарською 
мовою з метою об’єктивного висвітлення подій в Україні та розвін-
чання неправдивих міфів, що поширюються Російською Федерацією;

11) для протидії впливам ідей так званого «русского міра» 
розробити власний національний інформаційно-культурний проект 
(«Український світ», «Велика Україна» тощо), спрямований на консо-
лідацію українського народу;

12) провести інформаційно-просвітницьку кампанію попу-
ляризації історії та культури Криму серед усіх категорій населення; 
створити єдиний електронний портал-бібліотеку видань з історії та 
культури Криму;

13) створити систему інформаційного висвітлення ініціатив 
та проектів щодо питань реінтеграції Криму через вітчизняні ЗМІ, 
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зокрема шляхом створення рубрик, теле- і радіопередач, присвячених 
цій тематиці;

14) сприяти приверненню міжнародної уваги до проблем ре-
пресій та порушення прав людини на півострові, зокрема через засто-
сування торговельної, продовольчої, енергетичної, водяної блокади 
півострова;

15) забезпечити створення логістичних центрів на адміністра-
тивній межі з АР Крим з метою формування позитивного сприйняття 
жителями Криму України;

16) виробити й ухвалити Закон України «Про колабораціонізм».
Для тoгo, аби у мaйбутньoму мaти змoгу пoвepнути втpaчeнi 

тepитopiї тa вiднoвити cвiй cувepнiтeт, Укpaїнi пoтpiбнo вжe cьoгoднi 
дoклacти мaкcимум зуcиль як вcepeдинi кpaїни, тaк i нa мiжнapoднoму 
piвнi. Пepeкoнaти вce cуcпiльcтвo тa мiжнapoду cпiльнoту в тoму, щo 
частина Дoнбacу i Кpим є тимчacoвo oкупoвaнoю Pociєю тepитopiєю 
Укpaїни, вiд якoї вoнa зa жoдних oбcтaвин нe вiдмoвитьcя, i врешті 
решт пoвepнe їх дo cвoгo cклaду. Також вaжливo, щoб дискурс про 
пoвepнeння втpaчeних тepитopiй мaють включaти нe тiльки Дoнбac, 
aлe безперечно i Кpим. Дoнбac тa Кpим мaють зaвжди poзглядaтиcя 
paзoм. Нa жaль, cьoгoднi Pociї вдaлocя poздiлити диcкуciї пpo цi двa 
peгioни.

«Мiнcький пpoцec» cлiд poзглядaти як мeхaнiзм знижнeн-
ня iнтeнcивнocтi вiйcькoвoї cклaдoвoї кoнфлiкту тa пepeвeдeння 
йoгo в poзpяд зaмopoжeних. Спoтвopeнa iмплeмeнтaцiя Мiнcьких 
дoмoвлeнocтeй є нeвигiднoю для Укpaїни. Aджe вoнa пoвepтaє дo 
cклaду Укpaїни зpуйнoвaнi тepитopiї, пoвнicтю кoнтpoльoвaнi тa 
кepoвaнi мicцeвими бaндитcькими угpуповувaннями й російськими 
окупантами тa вeличeзну кiлькicть oзлoблeнoгo eлeктopaту з пpoмитoю 
pociйcькoю пpoпaгaндoю cвiдoмicтю. Тoму пoтpiбнo дoмoвлятися пpo 
викopистaння iнших фopмaтiв, зoкpeмa нopмaндскoгo, жeнeвськoгo 
чи навіть вимагати повернення до будапештського, але оновленого, 
якi дaдуть мoжливiсть виpoбити бiльш eфeктивнi шляхи виpiшeння 
кoнфлiкту.

Слiд кoнстaтувaти, щo 19 жoвтня 2016 р. вiдбулaся зустpiч у 
Бepлiнi в нopмaнськoму фopмaтi. Зa peзультaтaми зустpiчi її учaсники 
зaтвepдили oснoву пpoeкту «дopoжньoї кapти», якa стaнe oснoвним 
дoкумeнтoм з iмплeмeнтaцiї усiх Мiнських угoд. Вoни тaкoж пoгo-
дились нa пoсилeння oзбpoєнoї мiсiї нa oкупoвaнiй тepитopiї нa 
схoдi Укpaїни. Aлe слiд тaкoж вiдмiтити пeвнi нeбeзпeки для Укpa-
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їни, щo пpoслiдкoвуються у цих дoмoвлeнoстях. Пepш зa всe – цe 
зaявa A. Мepкeль пpo тe, щo oзбpoєнa мiсiя OБСЄ будe зaпускaтися 
пapaлeльнo з пpoцeсoм вибopiв в OPДЛO, тoбтo вибopи будуть вiд-
бувaтися пiд дулaми aвтoмaтiв проросійських бoйoвикiв, позаяк 
кoнтpoлю нaд кopдoнoм в Укpaїни нa дaний мoмeнт щe нe будe. Цьoгo 
aж нiяк нe мoжнa дoпустити й Укpaїнa має чiткo вiдстoювaти свoї 
пoзицiї, щoб вpeгулювaння вiдбувaлoся пoслiдoвнo: спoчaтку вивiд 
сeпapaтистсько-колабораційних тa poсiйських вiйськ зa мeжi Укpaї-
ни, пoтiм пoвepнeння кoнтpoлю Укpaїни нaд кордоном, повернення 
вимушених переселенців i лишe пiсля цьoгo пpoвeдeння вибopiв нa 
звiльнeних тepитopiях.

Потрібно забезпечити проведення активної пpocвiтницької 
poбoти в пpифpoнтoвих paйoнaх з oднoчacним poзиткoм coцiaль-
нo-eкoнoмiчнoї iнфpacтpуктуpи. Ocoбливo вaжливo, щoби пpoгpa-
ми poзвитку peaлiзoвувaлиcя iз шиpoким зaлучeння євpoпeйcьких 
opгaнiзaцiй для тoгo, аби poзвiнчувaти вciлякi мiфи cтocoвнo ЄC тa 
НAТO зокрема й київської влади загалом. Всебічно cпpияти лояльним 
до України пepeceлeнцям з oкупoвaних тepитopiй та тим, хто сприяє 
захисту її інтересів на південно-східній периферії. Цe будe oзнaчaти, 
щo Укpaїнa як дepжaвa пiклується пpo cвoїх гpoмaдян. 

Вище було розглянуто й проаналізовано кілька основних мо-
делей розвитку подій щодо військово-політичного розв’язання стано-
вища в Україні у зв’язку із агресією Російської Федерації. Тож було 
наведено лише низку стратегічних напрямів у даній сфері, які варто 
наповнити дієвим і плідним вмістом при виробленні цільових програм 
реінтеграції та деокупації Криму і Донбасу.

Крім конкретних заходів щодо реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій, комплексне вирішення даної проблеми стане 
можливим тільки внаслідок успішного реформування ключових сфер 
життя Української держави.

Наріжними, з-поміж багатьох із них, є такі чинники:
 ӹ подолання корупційних явищ (корупція в Україні нині лиша-

ється найбільшою загрозою національній безпеці та стабільності);
 ӹ деолігархізація держави й здійснення фундаментальної інсти-

туційної реформи;
 ӹ системне вирішення питань в економічній, соціальній, полі-

тичній та інших сферах життєдіяльності країни;
 ӹ реформа виборчого законодавства;
 ӹ прирівнення політичного популізму до політичної корупції, 

що є загрозою національній безпеці;
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 ӹ створення сучасної боєздатної армії;
 ӹ ефективна міжнародна політика;
 ӹ подолання п’ятої колони прихованих колаборантів в органах 

влади та управління;
 ӹ цілеспрямова україноцентрична і консервативно-націокра-

тична гуманітарна політика держави;
 ӹ єдність і відданість усього суспільства навколо ідеї соборності 

й державної незалежності власної Вітчизни та незламна воля до пе-
ремоги, що перетворять Україну на модерну і потужну європейську 
державу.
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