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ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Галака С.П. *
ІДЕЯ НОВОГО ДОГОВОРУ ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
У статті розглядається пропозиція Росії щодо розробки та підписання
нового Договору щодо європейської безпеки.
The article deals with the Russian proposal to work out and sign a new treaty
on the European security.
Двадцять років пройшли від часу падіння Берлінського муру. Ця подія надала прискорення процесам, що не тільки радикально змінили Європу, але й призвели до докорінних геополітичних змін, краху біполярного світу. Аналізуючи наступні події, важливо
бачити не тільки позитивні їх наслідки, але й проблеми, що стали їх результатом.
Домінуючими на європейському просторі стали процеси європейської та євроатлантичної інтеграції, що призвели до розширення НАТО на схід та приєднання до Європейського Союзу більшості держав, що входили раніше до радянської зони впливу, і навіть
трьох колишніх радянських республік Балтії.
Такий перебіг подій виявився неприйнятним для Російської Федерації, яка звинувачувала Захід в отриманні односторонніх переваг і відходу від попередніх домовленостей.
У 1990-х роках внаслідок слабкості Росії та неконсолідованості її еліти ці протести Заходом практично ігнорувалися. Останніми ж роками, коли російська держава почала відновлювати свій економічний та воєнний потенціал і більш жорстко вести себе на
зовнішньополітичній арені, подальше ігнорування стало неможливим. До того ж, Росія є
важливою для Заходу, особливо для США, як партнер у вирішенні проблеми Афганістану,
проблеми нерозповсюдження ядерної зброї, особливо ядерної програми Ірану, а у середньостроковій перспективі – як ключова країна у спробах стримування Китаю. Не варто забувати, що Російська Федерація, попри поступову деградацію її ядерного потенціалу,
залишається єдиною країною світу, яка фізично може знищити США. Тому пошук нових
домовленостей з Росією у галузі стратегічних наступальних озброєнь залишається серед
важливих пріоритетів зовнішньої політики адміністрації Б.Обами.
На європейському континенті внаслідок змін, що відбулись впродовж останніх двох
десятиліть та неприйнятності цих змін для Росії, яка є ключовим регіональним актором,
утворилась системна напруга регіонального рівня. Пошуки шляхів виходу із невизначеної ситуації, що може мати негативні наслідки для європейської безпеки, носять об’єктивний характер, але саме Російська Федерація стала першою, яка порушила це питання,
проголосивши необхідність досягнення нових угод щодо європейської безпеки, що відбивали б нову ситуацію у Європі.
Вперше на найвищому рівні Росія озвучила своє бачення можливого виходу із ситуації, що склалася у сфері європейської безпеки, 5 червня 2008 року. Виступаючи на зуст*
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річі із представниками політичних, парламентських та суспільних кіл Німеччини у Берліні, президент Росії Д.Медведєв запропонував скликати загальноєвропейський саміт, на
якому започаткувати розробку юридично зобов’язуючого договору про європейську безпеку у вигляді регіонального пакту, який спирався би на принципи Статуту ООН і дозволив би комплексно вирішити питання неподільності безпеки та проблеми контролю над
озброєннями в Європі [1].
На 22 саміті Росія-ЄС, що відбувся у Ніцці (Франція) у листопаді 2008 року, президент Д.Медведєв запропонував провести саміт ОБСЄ за участі НАТО, Євросоюзу, ОДКБ,
СНД, що отримало підтримку президента Франції Н.Саркозі. Президент Росії заявив, що
«новий договір про європейську безпеку чи про приєднання усіх сторін до такого пан-європейського простору міг би стати принципом роботи, зведенням правил на майбутнє»[2].
Реакція Заходу була обережною. Як вказує М.Перрен де Брічамбо, головним застереженням було «небажання надавати Росії «право вето» на розширення та розвиток інших
організацій, зокрема, НАТО. Сумніви щодо намірів Росії посилились після конфлікту в
Грузії у серпні 2008 р». У більш широкому сенсі Росію підозрюють у намаганнях встановити та зафіксувати свою сферу впливу в Європі[3].
Хоча президент Франції Н.Саркозі підтримав ідею започаткування переговорного процесу в рамках ОБСЄ, однак уже взимку 2008/2009 років ця позиція змінюється на більш
стриману. На Мюнхенській конференції з питань безпеки 7 лютого 2009 року та у спільному листі з канцлером Німеччини А.Меркель він робить акцент на існуючій системі безпеки, що спирається на НАТО, та на розвитку спільної політики ЄС у галузі оборони [4].
Якщо Росія чекала на радикальну зміну політики США після приходу нової адміністрації Б.Обами, то її чекало розчарування. Цілком однозначно про неприйнятність для
США пропозицій Російської Федерації заявив у виступі на Мюнхенській конференції з
проблем безпеки 7 лютого 2009 року віце-президент Сполучених Штатів Дж.Байден: «Ми
не визнаємо сфери впливу. ...суверенні держави мають право приймати власні рішення і
обирати для себе союзи»[5].
США вважають неприйнятними намагання Російської Федерації утворювати і легімітизувати власну сферу впливу в Європі. На Віденській оглядовій конференції ОБСЄ 15
вересня 2009 року тимчасовим повіреним у справах США при ОБСЄ Керол Фуллер було
заявлено з приводу виступу міністра закордонних справ Росії С.Лаврова, що неподільність безпеки «включає право усіх держав «вільно обирати для себе союзи» і «жодній державі не повинно бути дозволено мати «сферу привілейованих інтересів»[6].
Сполучені Штати намагаються каналізувати російські пропозиції у русло існуючих інституцій – для їх обговорення на платформі ОБСЄ. Заступник державного секретаря США
Дж.Стейнберг ще 28 червня 2009 року підкреслив необхідність «підтримувати базові принципи ОБСЄ», намагаючись «адаптувати їх до нових викликів нашого часу». Він підкреслив, що саме в цьому полягає значення «процесу Корфу». Для цього, на його думку,
«потрібний такий форум, як ОБСЄ» [7].
Євросоюз, який спочатку поставився до ідеї ДЄБ скептично, після серпневих подій
2008 року на Кавказі та поетапного наповнення ідеї, висунутої Д.Медведєвим, конкретним
змістом, погодився на обговорення ідеї як такої, але робить акцент на необхідності спочатку дотримуватись принципів Заключного Акту Гельсінкі 1975 року і виконувати попередні домовленості у повному обсязі. За часів головування Швеції в ЄС на Спільній
зустрічі Форуму за співробітництво у галузі безпеки та Постійної Ради 15 вересня 2009
року у Відні було прийнято Заяву Євросоюзу з приводу «процесу Корфу». У Заяві підкреслюється вірність низці угод та рішень ОБСЄ у безпековій сфері і вказується, що «пріоритетом повинно бути їх повне та безумовне втілення і водночас – подальше
вдосконалення та посилення з метою протидії загрозам та викликам 21 століття»[8].
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Фактично, Євросоюз у своїй Заяві виступив за виконання існуючих безпекових домовленостей в рамках ОБСЄ із можливістю їх посилення з метою адаптації до нових загроз та викликів.
Проти радикальної зміни формату, у якому мають обговорюватись питання європейської безпеки, виступало й керівництво НАТО. Генеральний секретар Альянсу Яап де
Хооп-Cхеффер заявив у січні 2009 року, що пропозиція президента Росії Д.Медведєва
може обговорюватись Радою «Росія-НАТО» та ОБСЄ, і він «задоволений існуючою структурою(безпеки – С.Г.)»[9].
27-28 червня 2009 р. На о. Корфу(Греція) відбулась неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ. У підсумковій Заяві для преси Дора Бокояніс - міністр закордонних справ Греції – країни, що головувала в ОБСЄ, - заявила, що її учасники
вирішили започаткувати «процес Корфу» – у вигляді кроків до просування діалогу щодо
європейської безпеки» [10].
У Заяві йшлося, що «настав час підтвердити стандарти, оглянути стан європейської
безпеки та оновити механізми протидії традиційним та новим викликам». Заява констатує, що у регіоні ОБСЄ продовжують існувати старі конфлікти, несучи у собі потенціал
перетворення на нові кризи, процес контролю за озброєннями у Європі паралізований на
протязі двох років і підтверджує необхідність повного виконання сторонами зобов’язань
у галузі безпеки, прийнятих НБСЄ/ОБСЄ. У Заяві йдеться, що сторони погодились на діалог з питань безпеки у рамках ОБСЄ, яка є «природним форумом для нього», оскільки є
єдиною регіональною організацією, до якої входять усі держави від Ванкувера до Владивостока»[11].
Започатковуючи «процес Корфу», Заява проголошувала намір вивчити шляхи до
«більш структурованого діалогу» в рамках підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ, призначеної на грудень 2009 року в Афінах. Сторони підтвердили, що Заключний Акт Гельсінкі та наступні документи ОБСЄ залишаться основою безпеки у
регіоні ОБСЄ і їх метою є «відновлення концепції неділимої, кооперативної та всеосяжної безпеки, передбаченої документами ОБСЄ[12].
Результати неформальної міністерської зустрічі на Корфу можна вважати, у цілому, успішними для російської дипломатії, якій вдалося добитися включення пропозицій щодо
переговорів про європейську безпеку у нових європейських реаліях до порядку денного
Афінського засідання Ради міністрів закордонних справ, хоча у Заяві Корфу і підкреслюється, що діалог має відбуватися в рамках ОБСЄ, на чому наполягав Захід.
Російське керівництво приділяє постійну увагу ідеї нового договору щодо європейської безпеки, настійливо просуваючи її за кожної можливості, розвиваючи та деталізуючи
зміст своїх пропозицій. У щорічному посланні президента Російської Федерації до російського парламенту 12 листопада 2009 року президент Росії Д.Медведєв знову звернувся до проблеми розробки і підписання нового договору щодо європейської безпеки.
Він, зокрема, заявив таке: «У галузі безпеки головні зусилля зараз зосереджені на договорі щодо європейської безпеки. Юридичне, тобто міжнародно-правове оформлення принципу неподільності безпеки у Євроатлантиці стає для нас імперативом. Рівним чином
як і розробка механізмів практичної реалізації зобов’язань, що випливають з нього». Відкидаючи звинувачення у антинатовській спрямованості російських пропозицій, він аргументував необхідність нового договору тим фактом, що Росія і низка інших європейських
держав не увійшли до НАТО, а «серйозні рішення, необхідні для зміцнення безпеки у Європі нам треба приймати вже зараз», і для цього «потрібна нова ефективна площадка»
[13].
29 листопада 2009 року на сайті президента Російської Федерації було опубліковано
проект «Договору про європейську безпеку», який став першою консолідованою пропо-
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зицією Росії щодо розробки та підписання нового документу, який регулював би безпекові
питання на євразійському континенті.
Вже у першій статті проекту ДЄБ учасникам договору пропонується співробітничати
«на основі принципів неподільної та рівної безпеки, ненанесення шкоди безпеці один одного». Серед цих принципів ключовим є принцип неподільної та рівної безпеки, що його
Росія настійливо просуває як основу будь-якої можливої домовленості щодо європейської
безпеки. Ця ж стаття проекту ДЄБ передбачає, що «будь-які заходи у галузі безпеки...здійснюються із врахуванням інтересів безпеки усіх інших учасників». Мета цього положення
проглядається досить прозоро – зв’язати держави-підписанти зобов’язанням не робити
односторонніх кроків, що не враховують без пекові інтереси інших учасників. Незрозуміло, що при цьому має виступати критерієм, згідно якого ті чи інші кроки можуть вважатися такими, що йдуть врозріз із інтересами інших учасників договору, який механізм
оцінки характеру цих кроків. Виглядає на те, що це положення в ході розширеної інтерпретації даватиме навіть одній державі, особливо якщо це впливова держава, «право вето»
на доволі широкий спектр дій інших держав-підписантів[14].
Фактично подібне ж спрямування має і п.1 статті 2 проекту. У ньому йдеться про зобов’язання Учасників не здійснювати «дій та заходів, що суттєво зачіпають безпеку одного
чи кількох учасників даного Договору», не брати у них участі або не підтримувати їх. Незрозуміло також і у цьому випадку, як визначатимуть, чи зачіпають ті чи інші дії одного
із Учасників Договору безпеку іншого Учасника чи Учасників, які критерії і механізми
будуть задіяні у ході процедури визначення характеру цих дій і як визначити, що є «суттєвим» для безпеки того чи іншого учасника. Згідно п.2 ст.2 Учасник ДЄБ, що є членом
«воєнних союзів, коаліцій та організацій» має добиватися того, щоб вони дотримувались
принципів Статуту ООН, Хельсінкського заключного акту та ін. документів з безпеки та
співробітництва у Європі з тим, щоб рішення цих союзів, коаліцій та організацій «не зачіпали суттєвим чином безпеку» одного або кількох Учасників даного Договору. Пункт 3
ст.2 проекту Договору фіксує заборону Учасникам ДЄБ використовувати власну територію чи територію інших Учасників для «підготовки чи здійснення збройного нападу проти
одного чи кількох Учасників Договору або інших дій, що суттєво зачіпають безпеку» іншого Учасника чи Учасників ДЄБ[15].
Вельми цікавою видається пропозиція розробників проекту Договору щодо механізму
розгляду питань, що підпадають під дію ДЄБ. У ст. 4 пропонується такий механізм розгляду питань, що стосуються ДЄБ та розбіжностей і спорів, що можуть виникнути... у
зв’язку із його тлумаченням та застосуванням:
А)Консультації Учасників;
В)Конференція Учасників;
С)Надзвичайна Конференція Учасників.
Ст.5 передбачає право Учасників на консультації з іншими Учасниками з питань, що
відносяться до даного Договору, а ст.6 – право Учасників запропонувати Депозитарію
скликати Конференцію Учасників, якщо пропозицію підтримають не менше 2-х Учасників. При цьому рішення Конференції будуть правомочними за умови участі у ній 2/3 Учасників Договору та повинні прийматися консенсусом. Хоча теоретично це розширює права
усіх Учасників, але фактично це давало б можливість впливовій державі, що здатна менше
зважати на зовнішній тиск, блокувати будь-які рішення Конференції[16].
Згідно п.2 ст.7 збройний напад на іншого Учасника може розглядатися як напад на
нього самого і дає йому право діяти згідно ст. 51 Статуту ООН для того, як РБ ООН не застосує усіх заходів для підтримання міжнародного миру та безпеки. У випадку нападу чи
загрози нападу згідно п.1 ст.8 інформація про нього передається депозитарію, який скликає «Надзвичайну Конференцію Учасників для визначення необхідних колективних за-
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ходів. Надзвичай на конференція є правомочною за умови участі у ній не менше 4/5 Учасників ДЄБ. На практиці це означатиме, що якась група Учасників(скажімо, переважно з
країн СНД(що орієнтуються на Росію)) може заблокувати початок роботи Конференції. Рішення Конференції має бути обов’язковим для виконання, але воно приймається лише
консенсусом, що надає додаткові можливості для блокування рішення меншою гру3пою,
або й одним Учасником(крім випадку, коли ця спроба виходить від учасника нападу, бо
його голос не враховується)[17].
Вельми неординарними видаються п.2 та п.3 ст.9 проекту. Згідно п.2 Учасники ДЄБ
мають підтвердити, «що їх зобов’язання, що витікають з інших діючих на дату підписання
даного Договору угод у галузі безпеки, не суперечать даному Договору»[18]. Якщо це положення проекту увійде до тексту майбутнього Договору, це означатиме визнання його
домінуючого характеру щодо усіх інших міжнародно-правових документів, підписаних
державами-учасницями ДЄБ.
П.3 ст.9 проекту ДЄБ твердить, що його Учасники «не приймають міжнародних зобов’язань, несумісних з даним Договором». Фактично це встановлювало б жорсткі обмеження для Учасників щодо підписання інших безпекових угод. Ст.10 проекту визначає
коло потенційних учасників ДЄБ, відносячи до них «усі держави євроатлантичного та євразійського простору від Ванкувера до Владивостока» та такі міжнародні організації: ЄС,
ОБСЄ, ОДКБ, НАТО та СНД[19].
П. 2 ст.11 проекту передбачає, що «міжнародна організація у повідомленні про прийняття чи затвердження даного Договору окреслює сферу своєї компетенції щодо питань,
що регулюються Договором» і «повідомляє Депозитарію про будь-яку відповідну зміну
своєї компетенції»[20]. Цим положенням автори проекту фактично підпорядковують усі
організації, перераховані у ст.10, майбутньому Договору.
Проект ДЄБ спрямований на те, щоб цей Договір став всеохоплюючою угодою у сфері
безпеки у регіоні між Ванкувером та Владивостоком і фактично зайняв у міжнародноправовому регулюванні цієї сфери місце, яке поступається лише Статуту ООН. Умови,
які містяться у низці провідних статей проекту ДЄБ, фактично можуть зробити його інструментом зовнішньої політики Росії, який дасть Москві великий ступінь свободи дій
на міжнародній арені.
Які ж мотиви спонукають Росію до посиленої активності, спрямованої на розробку та
підписання нового договору щодо європейської безпеки? Для розуміння цього варто розглянути політику Російської Федерації у більш широкому контексті. Країна знаходиться у
непростій стратегічній ситуації. Її намагання відновити свої позиції на світовій арені
об’єктивно ускладнюються обмеженими економічними, демографічними, військовими
ресурсами, незавершеністю реформ, технологічною відсталістю країни, соціальним розшаруванням у суспільстві та хронічною корупцією. Проблема відносин із Китаєм, що вже
фактично перетворився на другу наддержаву і з нетерпінням поглядає на величезні російські природні ресурси, необхідні для подальшого успішного розвитку КНР, необхідність оновлення політики щодо Індії – ще одного азійського гіганта, що претендує на
статус наддержави, численні виклики з боку ісламських держав та ісламістських рухів
не залишають Росії великого вибору. Вона мусить шукати порозуміння та співпраці
із Заходом – єдиним джерелом фінансових ресурсів та технологій, життєво необхідних
Росії для модернізації своєї економіки.
Можливо, з огляду на перспективу зростання загроз безпеці Російської Федерації з
південного та східного напрямків правлячі кола прийшли до висновку про доцільність
фіксації та, по можливості, посилення російських позицій на західних кордонах. Вірогідно, розрахунки будуються на можливості спиратися на стабільність відносин із Заходом, відмові від не підйомної для країни у сьогоднішніх умовах масштабної гонки
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озброєнь, на спробах реформування та модернізації Росії за підтримки того ж Заходу задля
того, щоб зустріти наростаючі виклики та проблеми в інших важливих для країни регіонах.
Водночас, російський істеблішмент не хоче вести справи із Заходом з «позиції слабкості», не готовий грати роль молодшого партнера, а прагне рівноправності. Кремль
прагне уникнути ролі буфера між ЄС та ісламськими країнами чи «сторожового собаки»
у західній політиці стримування Китаю, від якої відхрещуються США та їх союзники на
офіційному рівні, хоча вона реалізується Заходом впродовж низки років.
Як цілком справедливо відмічає китайська газета-офіціоз «Женьмінь жибао», «Росія
хоче поєднання з Європою. Питання лише у тому, за яких умов це відбудеться? Адже Російська Федерація не хоче поєднуватись з Європою як слаба, залежна країна, що не має
права голосу та рішення»[21].
Офіційний Київ обережно ставиться до пропозицій Російської Федерації щодо розробки та підписання нового договору щодо європейської безпеки. Виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки у лютому 2009 року, прем’єр-міністр України
Ю.Тимошенко висловилась за співробітництво з ЄС, яка розробляє спільну політику у галузі оборони та безпеки, а також з ОБСЄ та НАТО[22].
Попри позитивну ідею зміцнення європейської безпеки, Україну турбує можливість
як мінімум надовго потрапити у «сіру зону» між ОДКБ з одного боку і ЄС та НАТО – з
іншого. Серед стурбованостей України варто виділити також питання, чи не створить фіксація нових реалій у Європі нову лінію, що поділить континент надовго, позбавляючи
Київ шансів інтегруватись у західному напрямку, що означатиме втрату більшості можливостей для співпраці з найбільш розвинутою частиною континенту, звідки очікують надходження фінансових ресурсів та технологій, необхідних для давно назрілої модернізації
економіки країни. Інтеграція ж у східному напрямку може забезпечити переважно відновлювальне зростання для економіки і розширення присутності українських товарів на
ринках країн СНД, особливо Росії. Це може дати тимчасовий позитивний ефект, але у
перспективі означатиме прогресуюче відставання країни у своєму розвитку.
Актуальність питання для України загострюється невдачами у спробах швидкої інтеграції до ЄС та НАТО, що стали очевидними останнім часом. Європейський Союз, який
останніми роками спіткала інституційна криза, був неспроможний навіть теоретично розширюватись колишніми темпами. До того ж, територіальні, демографічні параметри України непорівняні з низкою невеликих держав, щодо входження яких до ЄС було прийнято
політичне рішення. Провідні держави Євросоюзу, перш за все – Німеччина та Франція, гальмують зближення України з Євросоюзом і дивляться на нашу країну значною мірою
крізь призму відносин з Росією. Не сприяють перспективі євроінтеграції й фінансово-економічна криза, і внутрішньополітична нестабільність України, неспроможність швидко й
ефективно провести навіть найнеобхідніші реформи, недостатня адаптація її правової
сфери до стандартів ЄС, хронічна корупція, тощо.
Ідея ж «Східного партнерства», до якого пропонують приєднатися Україні, попри позитивні можливості для співпраці не дає нашій країні чіткої перспективи членства у Євросоюзі, що не може її влаштувати.
Із серйозними проблемами сторони зіткнулись і в процесі підготовки угоди про асоціацію, підписання якої планувалось на 4 грудня 2009 року в ході саміту Україна-ЄС. Поки
що не вдалося домовитись ні з політичних питань, де основною перешкодою залишається
введення безвізового режиму для громадян України, ні з економічних, де головними перешкодами стали проблеми на шляху до зони вільної торгівлі.
Ще проблематичнішими виглядають перспективи членства України в НАТО. Основними противниками ідеї входження України до Альянсу виступають також ФРН та Фран-
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ція, які спочатку заблокували надання Україні ПДЧ, а після подій на Кавказі 2008 року зайняли ще обережнішу позицію з питання входження України до НАТО. Гальмують можливості членства і внутрішньоукраїнська нестабільність, недостатня підтримка
населенням північноатлантичного вектора у зовнішній політиці держави, тощо. Характеризуючи стан інтеграційних зусиль України, спрямованих у західному напрямку, колишній міністр оборони України, голова комітету з питань національної безпеки і оборони
А.Гриценко констатував, що шанси країни на вступ до НАТО і ЄС, «дорівнюють нулю»
[23].
Підсумовуючи, можна сказати, що сьогодні шанси України на вступ до НАТО у короткостроковій перспективі виглядають нереальними, а у середньостроковій – невизначеними. Щодо ЄС, то вірогідним видається, що Брюссель затягуватиме паузу у процесі
розширення Євросоюзу, принаймні щодо України. Перед ЄС зараз стоїть першочергове
завдання запустити в роботу новостворені інституції – президента та верховного комісара
із зовнішньої політики, визначитись з основними параметрами цієї політики. Усе це ускладнюється світовою фінансово-економічною кризою, вихід з якої супроводжуватиметься
суттєвими змінами у світосистемі.
Пропозиція Д.Медведєва передбачає участь у процесі підготовки нового договору про
європейську безпеку СНД та ОДКБ. Оскільки Україна не входить до ОДКБ, не є повноправним членом СНД, не ратифікувавши її статут, уникає участі у будь-яких організаціях
на пострадянському просторі, які мають тенденцію до створення наднаціональних органів (наприклад, - ЄЕП), то її побоювання залишитись у «сірій зоні» надовго, без юридично зобов’язуючих гарантій безпеки не виглядають безпідставними. Як справедливо
відмічав колишній провідний аналітик Центру Разумкова, а нині заступник міністра закордонних справ України В.Чалий, «зміцнення позицій Співдружності, ЄВРАЗЕС та
ОДКБ як механізмів політико-економічного, воєнно-політичного, гуманітарного впливу
РФ на пострадянському просторі не відповідає зовнішньополітичному курсу України»[24].
Водночас для України було б небезпечним і усунутись від активної участі у можливому переговорному процесі щодо розробки ДЄБ, бо це загрожує перетворити її на об’єкт
майбутніх домовленостей між більш потужними і активними акторами, що не сприятиме
врахуванню українських національних інтересів. Тому Україні варто не просто уважно
спостерігати за розгортанням дипломатичних зусиль Росії та реакцією на них Заходу, але
й розробляти власні обґрунтовані пропозиції щодо можливої домовленості про європейську безпеку.
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НОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПОРЯДОК: CТРУКТУРНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження сучасного міжнародного порядку. Особливу увагу приділено дослідженню парадигми світового порядку. Визначено рівні і форми залежності
міжнародного порядку від характеру міжнародної системи, структурних характеристик системи, особливостей ієрархії її елементів і взаємозв’язків між
ними.
The article is dedicated to the one of the most important problems - theoretical
models of investigation of the new world order. Special attention is paid to investigation of the paradigm of world order, methods and up-to-date status of this problem. Defined are levels of dependence of international order on the character of
international system within frames of its historical development type, structural
characteristics, hierarchic peculiarities of its elements and their system cross relations, specific features of implementation at the definite stage of international system evolution.
Ідея впорядкування міжнародних відносин була актуальною з моменту їх виникнення. Виникаючи як явище, міжнародні (праміжнародні) відносини являли собою, за образним порівнянням М.О.Косолапова, «дике поле», в якому не діяли жодні закони і влада.
Основними формами взаємодії були обмін (торгівля) та збройні зіткнення (війни). В результаті вступу людей в економічні, політичні, торгові та інші відносини поступово формуються звичаї торгових обмінів, війн та миру, підтримання «дипломатичних» контактів.
Формуються перші «міжнародні порядки» - в стародавніх імперіях, система грецьких полісів тощо, тобто стійкі стани найважливішої для даної епохи, періоду частини міжнародних відносин.
З часом такі періоди набувають характер деякого міжнародного, а із становленням капіталістичних відносин – світового порядку. В такому розумінні міжнародний порядок
можна визначити як чітко ідентифікований за часом, в фізичному та міжнародно-політичному просторі період, на протязі якого залишаються незмінними склад системостворюючих суб’єктів міжнародних відносин; конфігурація зв’язків, відносин та взаємодій
між ними; межі і можливості, які цей порядок об’єктивно встановлює для всіх інших
суб’єктів і учасників системи міжнародних відносин.
Світове співтовариство та його члени не можуть діяти інакше, ніж на основі традицій, звичаїв чи норм міжнародного права. В цьому співтоваристві його учасники добровільно погоджуються визнавати придатність таких норм до кожного окремо і до всього
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співтовариства в цілому на рівній основі. Подібна схема в ідеалі має базуватись на добрій
волі держав підтримувати такий порядок [1].
В той же час функціонування світового співтовариства пов’язане перш за все з інтересами держав і наслідками реалізації цих інтересів для всього співтовариства. З’являється рівнодіюча інтересів, а в ряді випадків – баланс сил з конкретної проблеми чи у світі
в цілому. Міжнародний порядок в такому випадку виступає як стан динамічної рівноваги
системи міжнародних відносин. Але стан рівноваги постійно піддається впливу різних
факторів, перш за все прагненню держав, великих соціально-економічних, політичних,
ідеологічних та релігійних систем порушити цю рівновагу на свою користь.
Терміни «міжнародний порядок»(«international order») та «світовий порядок» («world
order») вводиться в науковий обіг на межі ХІХ-ХХ століття, що пов’язують з назвою книги
Х.Уєльса, члена заснованого в 1884 році в Лондоні Фабіанського товариства, в якому широке коло інтелектуалів-соціалістів обговорювало різноманітні соціальні і політичні питання . Фабіанський підхід до політичних дій базувався на необхідності їх раціонального
планування [2].
Питання формування «нового світового порядку» активно обговорювалось в науковій літературі після Кувейтської кризи 1990-1991 рр. і розпаду СРСР. Згадаємо найбільш
відому статтю Д.Найя «Який новий світовий порядок?», надруковану в журналі «Foreign
Affairs» [3]. Український дослідник Є.Є.Камінський під порядком міжнародним розуміє
організацію міждержавних відносин, спрямовану на забезпечення потреб основних міжнародних акторів, а під світовим порядком – організацію міжнародних відносин, спрямовану на забезпечення гегемонії одного з міжнародних акторів [4].
На відміну від нього, більшість авторів схиляється до бачення порядку як втілення
розумно-обмежуваль¬ного початку у зовнішній політиці держав та їхніх взаємовідносинах, пов'язуючи з функцією такого обмеження зміцнення стабільності світової системи.
Британський дослідник Р.Купер запропонував кілька можливих інтерпретацій міжнародного порядку: по-перше, таким може вважатися переважаючий тип зовнішньополітичної
поведінки держав (pattern of action), незалежно від того, служить він упорядкуванню або
дезорганізації системи; по-друге, порядок може означати певну форму стабільності й цілісності системи; по-третє, порядок можна розуміти як правила, які управляють системою й підтримують її у стані стабільності, їх моральний зміст [5]. Г.Кіссінджер
висловлював точку зору, що мир неможливо забезпечувати без рівноваги (структурне розуміння), а справедливість без самообмеження (поведінкове розуміння) [6].
За визначенням Г.Х. Шахназарова, світопорядок – це сукупність домінуючих в міжнародних відносинах політичних принципів, правових норм і умов економічного обміну,
які формуються під впливом об’єктивних процесів суспільного розвитку і співвідношення
соціальних сил в кожній історичній епосі, і являє собою результат взаємодії держав та
інших учасників міжнародного життя (міжнародні рухи, світова суспільна точка зору, міжнародні організації). Світопорядок, в свою чергу, здійснює вплив на хід на наслідки подій
у світі, їх загальну тенденцію [7].
На підставі вищенаведених точок зору, О.Д.Богатуров запропонував «комплексне»
визначення «порядку». Під порядком ним розуміється система міждержавних відносин,
які регулюються сукупністю принципів зовнішньополітичної поведінки (за Х.Буллом);
узгоджених на основі конкретних постанов ( за Р.Купером); набору санкцій за їх порушення, які визнаються моральними та припустимими ( за Н.Ренгером); потенціалу вповноважених країн чи інститутів виконувати ці санкції (за Г.Кіссінджером); політичній волі
країн використовувати цей потенціал [8].
Враховуючи відсутність єдиної точки зору у визначенні міжнародного порядку як
серед науковців, так і серед громадських діячів, узагальнимо основні підходи до тлумачення цього поняття:
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- сукупність юридичних норм;
- міжнародна стабільність;
- збереження статус-кво у відношеннях між державами;
- система міжнародних угод, яка узаконює баланси сил після найбільших політиковійськових трансформацій (війни, розпад держав, об’єднання держав): конфігурація кордонів, структура дво- та багатосторонніх відносин, права власності, сфери впливу, зони
інтересів, інструменти безпеки, правила підтримання миру, принципи взаємодії;
- організація міжнародних відносин, спрямована на забезпечення основних потреб
міжнародних акторів, їх існування, функціонування, гарантування безпеки.
Пропонуємо під «міжнародним порядком» розуміти ідентифіковану за часом, в фізичному та міжнародно-політичному просторі структуру взаємозв’язків, заснованих на
системі норм та правил, вироблених світовим співтовариством та регулюючих відносини
держав та інших суб’єктів міжнародної системи на певному історичному етапі розвитку,
а також на різних ієрархічних рівнях цієї системи, які відповідають потребам найвпливовіших суб’єктів міжнародної системи даної історичної епохи. Він утворюється поміж складовими елементами міжнародної системи в процесі їх внутрішньої взаємодії та під
впливом зовнішнього середовища.
Зміст обумовлює розвиток форми, що передбачає дослідження форми як зовнішнього
упорядкування цієї єдності, її стійкий прояв, спосіб існування змісту. Визначення порядку
як структури відносин передбачає, що він має спиратись на формальну юридичну базу –
договір або комплекс взаємопов’язаних угод, статут міжнародної організації, якщо звичайно не мається на увазі порядок в умовах однополярного світу.
В сучасному світі міжнародні відносини регулюються нормами, процедурами, інститутами чи структурами транснаціонального або навіть наднаціонального характеру. Транснаціональний міжнародний порядок характеризується витісненням держав з арени
міжнародних відносин іншими акторами (міжнародними, регіональними організаціями,
ТНК).
Системний підхід до аналізу структури поняття « міжнародний порядок» дозволяє
виокремити економічний, політичний, військовий, інформаційний та інші види порядку.
Цілісність світу передбачає, що вони являють собою взаємопов’язані елементи міжнародного порядку як системи, яка реалізує суперечливість світу на основі взаємозв’язку,
взаємозалежності і цілісності людської цивілізації. Взаємодія внутрішніх процесів в різних системах з зовнішніми умовами та можливостями також є вирішальним фактором
міжнародного порядку.
Еволюція міжнародних порядків є безперервним процесом, в ході якого кожен з них
проходить фази становлення, розквіту, занепаду й руйнації. Значущість різного роду криз
та революцій для еволюції міжнародного порядку полягає в тому, що в процесі їх подолання міжнародна система позбавляється застарілих, безперспективних елементів та
механізмів, які вже вичерпали свій потенціал. На зміну ним приходять нові структури,
що відповідають вимогам нових реалій.
Порядок є таксономічною категорією міжнародних відносин. Розуміння міжнародного порядку як системи міжнародних угод, яка узаконює баланси сил після найбільших
політико-військових трансформацій дозволяє виокремити його історичні типи.
Вестфальським миром 1648 р., який поклав початок впорядкованим міжнародним
відносинам були закладені основи нового міжнародного порядку. Головний зміст Вестфальського миру полягав в тому, що європейські держави, зрозумівши подібність своїх
інтересів, вирішили об’єднатись у світове співтовариство для обговорення політичних намірів кожного з них і всіх разом. Ця система являла собою сукупність націй-держав, які
проводять самостійну зовнішню політику. Були сформульовані основні принципи нових
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міжнародних відносин – принципи зовнішнього і внутрішнього державного суверенітету,
принцип дії міжнародного права та застосування дипломатії у міжнародних відносинах.
Відтоді за ґрунтовну форму політичної організації суспільства править «держава-нація»,
а домінуючим принципом міжнародних відносин стають засади національного суверенітету.
Найбільшими системами міжнародного порядку були системи в межах Утрехтського
(1713) – Раштаттського (1714) миру – системи договорів, що фактично завершили війну
за іспанську спадщину 1701-1714 рр.; Версальсько-Вашингтонська система, ЯлтинськоПотсдамська система. Першою практичною формою реалізації загального міжнародного
порядку вважається Ліга Націй – перша універсальна міжнародна організація.
Міжнародний порядок являє собою втілення співвідношення силових потенціалів
всередині міжнародної системи та розподілу сили і впливу поміж державами як головними складовими елементами системи; Постійний перерозподіл сил поміж головними
суб’єктами міжнародної системи рано чи пізно призводить до розпаду старого та формуванню нового порядку, який відображає змінене співвідношення і розклад сил всередині
міжнародної системи. Геополітичні зміни на межі тисячоліть не тільки змінили структуру
системи міжнародних відносин та характер зв’язків між її основними елементами. Їх наслідками стала руйнація Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин та формування нової постбіполярної системи. Елементи старої структури системи міжнародних
відносин частково зникли, частково відбувається їх еволюція та адаптація до нових умов
сучасного світу. Постає і проблема перегляду та адаптації механізмів регулювання міжнародного порядку.
Міжнародний порядок зазвичай трансформувався в ході системних війн, функцією
яких була руйнація старого міжнародного порядку, що стає перепоною на шляху формування нового порядку, необхідного для підтримки існування та подальшого розвитку міжнародної системи.
Руйнація Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин принципово відрізнялася від усіх попередніх історичних аналогів. Вона відбувалася мирним шляхом,
тому не призвела до переговорів щодо зміни принципів організації міжнародного порядку
. Отже, закладення нових принципів співіснування відбувалось при відсутності серії мирних договорів. Це призвело до багатьох протиріч та ускладнень, що знайшло відображення у посиленні конфліктогенності. Період руйнації супроводжувався серією локальних
конфліктів. Відбувся зсув основних викликів та загроз, перехід міжнародної конфліктності з глобального на регіональний та субрегіональний рівні.
Особливістю цього періоду стала і нова ситуація в Європі. Ялтинсько-Потсдамська
система була заснована на чіткому розподілі сил в Європі за умови її пасивної ролі у світовій політиці. Об'єднання Німеччини, поява в Центральній Європі могутньої економічної та політичної сили, сфера інтересів якої виходила за межі власної території,
поширюючись перш за все на країни Центрально-Східної Європи, привела до нової конфігурації сил. Додатковий імпульс отримала європейська інтеграція.
У той же час уперше новий міжнародний порядок формувався за умови існування багатополярного ядерного світу. Було необхідно також виробити та відпрацювати конкретні
механізми взаємодії та вирішення протиріч між кількома центрами сили зі значними цивілізаційними розбіжностями.
Аналіз основних концепцій, присвячених характеристикам нового міжнародного порядку дає підстави для висновків, що будь-які концепції міжнародного порядку, що виробляються тим чи іншим соціумом, є породженням існуючої в ньому свідомості і дають
про нього цілком реальну інформацію, яка дозволяє краще зрозуміти це суспільство. Ці
концепції використовуються владою в якості основи для формування зовнішньополітич-

Політичні проблеми міжнародних відносин

15

ної стратегії своєї країни. З цієї точки зору вони являють собою цілком реальне відображення і втілення політичної свідомості, яка сформувалась у відповідному суспільстві.
Сучасна міжнародна система перебуває в стані турбулентності, коли порядок, що утворився поміж її головними суб’єктами після закінчення Другої світової війни розпався,
а новий, через ускладненість та інтенсивність трансформаційних процесів у всіх сферах
людської діяльності, знаходиться лише на початковій стадії свого формування.
Одночасно з руйнацією біполярного світового порядку відбувається прискорений процес трансформації більш глобального Вестфальського порядку. Дж.Розенау висловлює
припущення, що політична структура світу ХХІ століття буде нагадувати особливим
чином організовану мережу, на зразок Інтернету – з багатьма вузлами та переплетіннями.
Світова політика, з його точки зору, перебуває в точці біфуркації між анархічною системою національних держав і багатоцентричною системою недержавних акторів. Якщо для
загальної характеристики міжнародних відносин Вестфальського архетипу використовують метафору більярдного стола, на якому переміщуються, зіштовхуючись один з одним,
абсолютно однакові більярдні кулі, у світлі сьогоднішніх внутрішніх і зовнішніх викликів верховенству влади сучасної «суверенної» держави, більш доречною представляється
аналогія з багаторівневою мережею, що в своєму розвитку охоплює комплексом взаємодій широке розмаїття міжнародних акторів. Тобто якщо картина світу Вестфальської системи міжнародних відносин може бути символічно представлена у формі двомірної
площини, на якій територіальні одиниці розташовані в горизонтальній системі координат, то структуру міжнародних відносин у постбіполярній системі можна зрівняти з тривимірним зображенням, на якому територіальні держави оточені нашаруванням
комплексів мереж взаємодій.
З одного боку, держави – головні суб’єкти міжнародних відносин – перетворюються
в структури, що продовжують діяти на світовій політичній арені як унітарні суверенні
об’єднання, хоча насправді їх складові частини вже ввійшли до складу більших мережних
утворень на кшталт ЄС і перестали функціонувати як внутрішньо цілісні одиниці.
Базові принципи підтримки стабільності міжнародного порядку сьогодні намагаються
переглянути. Найголовнішим принципом підтримки стабільності міжнародного порядку
був принцип балансу сил. Але він працює лише в таких міжнародних системах, які мають
чітку ієрархічну структуру, відбудовану на основі силових потенціалів наймогутніших
держав. В результаті збільшення кількості складових елементів та їх взаємопов’язаності
поміж собою трансформується сама структура системи і, відповідно, порядок, що в ній утворюється. Сучасна міжнародна система еволюціонує і ускладнюється за рахунок створення мереж і нових корелятивних взаємозв’язків між її елементами.
Країни-члени ЄС зацікавлені в подоланні «вестфальського комплексу» задля подальшої політичної інтеграції і досягнення наступного рівня самоорганізації складної багатовимірної соціально-економічної системи, якою є Європейський Союз.
Країни світ-системного ядра вживають спроби доповнити звід правил і принципів,
на яких ґрунтується сучасний міжнародний порядок.
Відбувається еволюція механізмів регулювання міжнародного порядку. В спадщину
від Ялтинсько-Потсдамської системи залишилися:
- універсальний механізм – ООН;
- інституційно-груповий механізм регулювання міжнародного порядку – «Велика
вісімка»(«Велика сімка» – група найрозвиненіших економічно держав світу, до складу
яких входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада, частка
яких у світовому ВНП та промисловому виробництві становить понад 50%) плюс Росія.
Регулярні зустрічі на найвищому рівні керівників Великої вісімки проводяться з 1978 року
(Бонн, ФРН) для вироблення спільних політичних та економічних рішень стратегічного

16

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 87 (Частина ІІ), 2009

характеру. Із середини 90-х рр. ХХ ст. розпочалося перетворення Великої сімки в Велику
вісімку завдяки залученню Росії до співробітництва (наприкінці 90-х рр. ХХ ст. форум
став офіційно називатись Велика вісімка) . Росія є повноправним учасником форуму в обговоренні політичних питань та питань міжнародної безпеки. При обговоренні економічних питань Президент Росії запрошується, як правило, лише для неформальних
переговорів. Головні питання порядку денного – це економічна політика (саміти в Сі-Айленді 2004 р., Гленіглсі 2005 р.), режиму нерозповсюдження ядерної зброї (Санкт-Петербург 2006 р.), більш активне підключення Китаю та Індії до існуючих механізмів
регулювання світової економіки (Хайлігендамм 2007).
- військовий механізм регулювання міжнародного порядку – НАТО.
Провідну роль у формуванні сучасного міжнародного порядку відіграє система міжнародної безпеки.
В другій половині 90-х рр. створювалось враження, що зниження інституційної керованості міжнародної системи може бути компенсоване за рахунок НАТО. Стає популярною ідея перетворення НАТО в універсальний механізм прийняття та виконання
рішень, які потребують використання сили. Ця роль знайшла відображення в Стратегічній концепції альянсу 1999 року та була апробована на колишній Югославії. Але вже на
початку ХХІ століття роль НАТО знов почала знижуватись. Причинами стало гегемоністська спрямованість зовнішньої політики США і різке неприйняття універсалізації
Альянсу з боку Росії, Китаю, Індії, Бразилії, а також з боку окремих країн-членів альянсу.
Відмова США від пропозиції союзників застосувати статтю 5 НАТО після подій 11 вересня 2001 року а також неучасть альянсу в іракській війні завдали удару по перспективам наділення організацією функцій глобального поліцейського. Але вже починаючи з
2005 року внаслідок посилення складнощів в Іраку та зниження впливу США ідея надання НАТО універсального статусу знов набуває популярності в США. Але вона починає блокуватись з боку деяких європейських держав НАТО, які не бажали нести більшу
відповідальність за військово-політичні аспекти глобального регулювання та сплачувати
за помилки США.
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття почав формуватись індивідуально-груповий
механізм – «США плюс коаліція обраних для виконання конкретної мети держав».
Дуже перспективною моделлю подальшого вдосконалення і легітимізації неформального механізму регулювання міжнародного порядку, який з часом може стати ключовим у вирішенні глобальних проблем людства є формат «Велика вісімка плюс п’ять».
Легітимність «Великої вісімки» значно підвищилась завдяки присутності на її самітах
групи «Плюс п’ять» у складі Бразилії, Індії, Китаю, Мексики та ПАР.
Таким чином, формування сучасного світового порядку відбувається як діалектичний
процес взаємодії тенденцій збереження наступальності з попередньою історичною формою існування міжнародного порядку і його радикального оновлення в найбільш істотних рисах. Його суть характеризується терміном «глобалізація», він формується як
порядок глобальної спільноти, порядок на базі глобалізації, як глобальний порядок.
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Грубінко А.В.*
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ БІЛЯ ВИТОКІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ:
РОЛЬ, ПРІОРИТЕТИ, СУПЕРЕЧНОСТІ
The article deals with the analysis of reasons, pre-conditions and consequences
concerning the transformation of UK approaches towards British participation in
ESDP. The very idea of ESDP is analyzed considering its historical roots and particulars of its evolution after the «cold war». The impact of the US-UK «special relations» is considered.
Історія Європи другої половини ХХ ст. нерозривно пов’язана з втіленням ідеї європейської інтеграції у формі Європейського Співтовариства, безпеку якого з початку заснування гарантував військово-політичний альянс зі США у вигляді структур НАТО.
Значні зміни у системі міжнародних відносин на початку 1990-х рр. мали наслідком трансформації системи безпеки, пов’язані з ліквідацією конфігурації сил, притаманної для біполярного протистояння часів «холодної війни». Ці зміни поставили на порядок денний
міжнародної спільноти ряд питань: про подальшу роль НАТО у забезпеченні європейської безпеки в нових геополітичних умовах і стратегію його взаємин з ЄС; роль і можливості ЄС на континенті та в міжнародній системі; можливості європейських держав
взяти на себе відповідальність за побудову нової системи європейської безпеки у відповідності з сучасними викликами і загрозами. Певною спробою відповідей на ці питання
стала розбудова в рамках ЄС Спільної зовнішньої політики і політики безпеки (далі –
СЗППБ) та Європейської політики безпеки і оборони (далі – ЄПБО) як її складової. Зважаючи на комплексність та важливість зазначених питань видається актуальним дослідження участі Великої Британії в розбудові європейської безпеки з огляду на специфіку її
зовнішньої політики, традиційних підходів до євроінтеграції та їх трансформації наприкінці 1990-х років.
Наукова проблематика становлення і розвитку СЗППБ ЄС у європейській та американській історіографіях здобула велику популярність. Певну частину публікацій західних
вчених присвячено участі Великої Британії у цих процесах. Серед праць, що привернули
нашу увагу, виділимо публікації Г. Андреані, К.Бертрама, П. Волтена, Н. Гнесотто, Ч.
Гранта, М. Матіопулос, Дж. Ховарта, в яких розглянуто різноманітні аспекти розвитку
ЄПБО. Праці Р. Вайтмена, Т.Гардена, Ч. Гранта, К. Марсдена, К. Язвінскі присвячені безпосередньо проблемі участі Британії в процесі розбудови європейської безпеки і ЄПБО.
Серед російських вчених окрему увагу вивченню вказаних проблем приділили британісти
А.Валуєв, О. Громико, Н.Капітонова та ін. Ряд вчених розглядають британський внесок в
євробезпеку у загальному контексті євроінтеграції (Ю.Борко, Д.Давидов, В.Журкін, В.Тіхова, А.Уткін). В українській історіографії проблемі ролі Британії в розбудові ЄПБО у
різній мірі приділили увагу британісти Н.Яковенко, В.Крушинський, В.Неприцький,
С.Пик, І.Храбан, які переважно акцентували увагу на особливостях реалізації основних
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напрямів зовнішньої політики країни, серед яких виділяли європейський та американський. Однак в цілому увага вітчизняних вчених до зазначеної проблеми є недостатньою.
Публікації В.Копійки, А.Мартинова та ін. присвячені загальним проблемам розбудови
СЗППБ ЄС.
Центральною проблемою статті є дослідження підходів Великої Британії до процесів
становлення, розвитку та участі в ЄПБО ЄС, причин, передумов і наслідків їх трансформації наприкінці 1990-х рр. як для самої країни, її міжнародного становища в Європі, так
і для процесів євроінтеграції в цілому.
Європейський Союз у формі його основного попередника ЄЕС стереотипно сприймався як насамперед економічна організація, покликана відродити економічний добробут
Західної Європи у післявоєнні десятиліття. Унікальний успіх європейської економічної
інтеграції ігнорує той факт, що паралельно з економічним її ідеологи ставили за мету розвиток політичного й оборонного союзів, що засвідчило підписання у 1952 р. Договору
про Європейське оборонне співтовариство та паралельне виношування ідеї Європейського
політичного співтовариства. Однак ці ідеї не були реалізовані через побоювання самих
ініціаторів (насамперед Франції) щодо втрати національного суверенітету та розбалансування післявоєнної безпекової конфігурації. Тому європейці вирішили сконцентруватися
на економічних проблемах, віддавши ініціативу у питаннях безпеки НАТО і створеному
у 1948 р. самими ж європейцями Західноєвропейському Союзу (ЗЄС), який став сателітарною військово-політичною структурою Альянсу. Тобто основні важелі впливу на гарантування європейської безпеки фактично перейшли до США, що в умовах глобального
блокового протистояння було стратегічно виправданим.
Запровадження механізму валютного союзу та вихід з кризи у 1980-х рр., розвиток з
початку 1970-х Європейського політичного співтовариства (ЄПС) як системи взаємних
консультацій, обміну інформацією та розробкою спільних рішень, а також міжнародна
ситуація сприяли поверненню європейців до ідеї безпеки як необхідного елемента конструкції Європи. В Єдиному європейському акті 1987 р. вперше в установчих нормативних актах Співтовариства включено ЄПС, а також окремо відзначено, що більш тісна
співпраця з питань європейської безпеки здатна внести істотний вклад у формування європейської ідентичності у сфері зовнішньої політики [1].
На цей час припало запровадження в офіційний обіг термінів, які стануть у подальшому знаковими для формування європейської безпеки. Перший – європейська оборонна
ідентичність (ЄОІ) – запроваджено у 1987 р. у прийнятій на зустрічі Ради міністрів ЗЄС
в Гаазі «Платформі європейських інтересів в сфері безпеки». Документ передбачав необхідність одночасного розвитку європейського виміру безпеки і зміцнення атлантичної солідарності [2, с. 33]. Згодом термін «ідентичність» отримав більш пронатовський зміст і
набув популярності у формі «європейська ідентичність у сфері безпеки» (Стратегічна концепція НАТО, Рим, листопад 1991 р.), а після Берлінського саміту НАТО 1996 р. – «європейська ідентичність у сфері безпеки та оборони». Другий термін – «спільна зовнішня
політика і політика безпеки» – вперше сформульований в лютому 1990 р. у спільному
франко-німецькому листі до Ірландського президентства ЄС відображав як логічну єдність цих двох сфер діяльності Союзу, так і небажання на той час провідних країн ЄС окремо виділяти імовірний безпековий елемент діяльності об’єднання [3, с. 3]. У
подальшому ці терміни (згодом виділилася Європейська політика безпеки та оборони) по
суті визначили відмінності між відповідно атлантичною та проєвропейською концепціями
розвитку системи європейської безпеки. Зрештою «європейська ідентичність у сфері безпеки» охоплювала усі європейські країни-члени НАТО, а Європейська політика безпеки
та оборони – лише членів ЄС. У працях ряду дослідників помітне певне ототожнення цих
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термінів. Проте їх чітке змістове розмежування має концептуальне значення для розгляду
європейської безпекової інтеграції.
Геополітичні зміни початку 1990-х рр. супроводжувалися процесом формування євроспільноти у якісно новій формі Європейського Союзу. В Договорі про Європейський
Союз 1992 р. закладено правову основу СЗППБ, яка стала т. зв. «другою опорою» ЄС
поряд із спільним ринком та політикою юстиції і внутрішніх справ. У розділі V передбачено можливість розвитку спільної політики безпеки, «яка можливо у певний час призвела б до колективної оборони» [4]. Одночасно в документі зазначено, що політика ЄС
не повинна перешкоджати виконанню зобов’язань країнами-членами НАТО і має бути сумісною з політикою безпеки Альянсу (Ст. J 4). Ці пункти договору відобразили його компромісний характер між позиціями т. зв. країн-європеїстів на чолі з Францією і Німеччиною
та атлантистів на чолі з Великою Британією. Договір визначив лише загальний напрям
майбутнього розвитку військово-політичної інтеграції ЄС, а формулювання щодо СЗППБ
зумовили різночитання її завдань та особливостей реалізації. Основою спільної політики
безпеки стали структури ЗЄС, що скерувало зазначені ініціативи в русло атлантистської
(проамериканської) концепції європейської опори НАТО.
Зміст договору задовольняв лідера європейських атлантистів Велику Британію, яка завжди дозволяла собі мати окрему позицію з європейських питань та фактично опонувати
франко-німецькому «ядру» європейського об’єднання. Неодмінними атрибутами британського бачення євроінтеграції є державоцентризм і прагматизм, які проявляються у стриманих підходах до наднаціональних тенденцій в розвитку інтеграційний структур. До того
ж трансатлантичне співробітництво стало потужним фактором, що визначив особливе
місце країни в європейській регіональній системі [5, с. 20].
Такі підходи Британії до європейської політики знайшли яскраве втілення у сфері європейської безпеки. Плекаючи ідею атлантизму, Лондон не розглядав ЄЕС/ЄС як дієвий
механізм вирішення проблем безпеки. Зі змінами в системі міжнародних відносин Британія під проводом традиційно євроскептичних консерваторів була змушена коригувати
зовнішньополітичні підходи. Прихильніше налаштований до євроінтеграції Дж.Мейджор,
на відміну від своєї попередниці на посаді Прем’єр-міністра М.Тетчер, виявив готовність
до активізації європейської політики країни, пішовши на поступки при підписанні Маастрихтського договору. Однак глобальні амбіції та інтереси, провідні ролі серед європейських учасників НАТО, наявність найбільш ефективних збройних сил в Європі дали
можливість Великій Британії надати перевагу національній оборонній політиці перед наднаціональною [6, с. 480]. Це засвідчило небажання Лондона підтримати повну інтеграцію ЗЄС в ЄС, який розглядався як «європейська опора» НАТО та певна альтернатива
нової оборонної структури в Європі [7, с. 26]. Британія також негативно відреагувала на
створення франко-німецького військового з’єднання «Єврокорпус», надавши перевагу
двостороннім міждержавним контактам, що засвідчило вірність традиційним атлантичним
військово-політичним орієнтирам.
Підписання Маастрихтського договору викликало гостру полеміку в політичних колах
країни та ледь не призвело до парламентсько-урядової кризи під час ратифікації документа в британському парламенті. Обмежені поступки щодо євроінтеграції зрештою поглибили розкол в рядах самих консерваторів. Це стало однією з головних причин втрати
ними статусу правлячої партії у 1997 році. Вихід з європейського механізму обмінних
курсів у 1992 р., відмова від підписання Соціальної хартії ЄС та інші кроки не сприяли посиленню позиції країни на європейському напрямі зовнішньої політики. Тривале правління консерваторів загалом негативно позначилося на іміджі Британії в Європі та виявило
брак довіри до країни серед європейських партнерів [8, с. 1].
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Незважаючи на прогресивне значення розділу V Договору про ЄС, розвиток спільної
військово-політичної співпраці Союзу мав переважно декларативний характер. Пріоритетами спільної європейської політики залишалися елементи «першої опори» – спільний
ринок, введення єдиної грошової одиниці, соціальна політика. Характерним є те, що Велика Британія не поспішала приєднуватися до цих благ, віддавши роль «двигуна» економічної інтеграції франко-німецькому тандему. Ініціативу у військовій сфері ЄС фактично
віддав структурам ЗЄС, який за підтримки НАТО розпочав впровадження нової концепції на основі «петерсберзьких завдань», прийнятих в червні 1992 року. За ними міжнаціональні сили ЗЄС могли застосовуватися для вирішення трьох видів завдань –
гуманітарних і рятувальних операцій, операцій з підтримання миру та управління кризами, включно з миротворчістю. Гарантування безпеки та колективної оборони як і раніше виконували структури Альянсу, який на середину 1990-х активізував роботу з
розвитку ЄОІ. Офіційно про формування європейської безпекової ідентичності в рамках
НАТО проголошено в червні 1996 року. Це рішення Альянсу та створення Багатонаціональних об’єднаних оперативних сил, що надавали реальні військові можливості для ЗЄС,
засвідчили прагнення США попередити відокремлення власне європейських планів співпраці від атлантичних.
Незважаючи на зайнятість ЄС проблемами фінансово-економічної інтеграції, питання
розвитку його безпеки не втрачали актуальності. Слабкість міжнародного впливу Союзу,
що проявилася під час балканського конфлікту першої половини 1990-х рр. на противагу
вирішальному дипломатичному та військово-політичному впливу США, показала нездатність ЄС як об’єднання до рішучих зовнішньополітичних дій. Комплекс нових проблем європейської безпеки підштовхнув європейські країни до зміни традиційно
стриманої позиції щодо розвитку військово-політичної співпраці. Зрештою успіх економічної інтеграції, що проявився у виході ЄС на рівень глобальної конкуренції зі США на
світових ринках наприкінці ХХ ст., поставив на порядок денний необхідність його підкріплення адекватними дипломатичними і безпековими засобами. Це також мало на меті
розширити сфери глобального впливу Євросоюзу як «цивільної потуги» у напрямку його
перетворення на повноцінного суб’єкта міжнародних відносин з глобальними можливостями політичного впливу за межами географічної зони зосередження, тобто досягнення
статусу «стратегічної потуги» [9]. Це у різній мірі не могло не приваблювати країн-членів ЄС, насамперед Німеччину і Францію, які уже давно не могли самотужки досягнути
впливу США на міжнародній арені.
Новий поштовх розвитку європейської політики безпеки надав Амстердамський договір ЄС. У ньому містилися три ключових нововведення: передбачено можливість інтеграції ЗЄС в ЄС за рішенням Європейської Ради; до сфери відповідальності спільної
політики безпеки віднесено повний перелік «петерсберзьких завдань»; запроваджено посаду Верховного Представника ЄС з питань СЗППБ. Зберігалася двоїстість позиції ЗЄС
як структури розвитку ЄОІ в межах НАТО і складової політики безпеки ЄС. Це залишалося однією з принципових вимог Британії, позиція якої на міжурядовій конференції 19961997 рр. не дозволила сторонам досягнути більш радикальних рішень [2, с. 48-49].
Посилення європейського напряму зовнішньої політики Британії з приходом до влади
лейбористів сприяло позитивному завершенню Амстердамського процесу. Уряд Т. Блера
завершив розпочату попередниками справу, підписавши у червні 1997 р. текст Амстердамського договору. Однак як показали події наступного року новий уряд виявив готовність піти значно дальше у європейській політиці безпеки. На неформальному саміті ЄС
в Портшасі 24-25 жовтня 1998 р. Т.Блер несподівано для інших європейських лідерів виступив з ініціативою про активізацію дискусії з питань розвитку СЗППБ, що стало провісником змін у британській позиції. Прем’єр-міністр висловив занепокоєння слабкістю
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механізмів спільної зовнішньої політики ЄС і закликав визначитися з оборонною складовою об’єднання, допустивши можливість інтеграції ЗЄС в ЄС як один із варіантів реформування механізмів ЄОІ [10, с. 7]. Також Т.Блер підтримав ідею розбудови сучасних
європейських військових структур для операцій ЄС в рамках «петерсберзьких завдань».
Хоча британська сторона не запропонувала конкретного проекту, заява британського
прем’єра засвідчила, що Сполучене Королівство має наміри відігравати провідні ролі у
формуванні європейської політики безпеки. Це засвідчила перша в історії зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу у Відні 4 листопада 1998 р., де міністр оборони Дж.Робертсон підтвердив ініціативи Т.Блера [11, с. 12]. У свою чергу уряд Франції висунув
пропозицію, за якою ЗЄС мав стати агенцією безпеки ЄС. Французький варіант інтеграції був погоджений з німецькою стороною на двосторонньому саміті 2 грудня того ж року.
Ключовою подією, яка задала тон реалізації проекту ЄПБО, став британо-французький саміт в Сен-Мало 3-4 грудня 1998 року. У Спільній Декларації з європейської безпеки сторони висловили необхідність надати ЄС можливість відігравати вагому роль на
міжнародній арені. Документ передбачав надання можливості Союзу діяти військовими
засобами для врегулювання міжнародних криз у тих ситуаціях, коли НАТО не бере в них
участі. Такими засобами мали стати європейські збройні сили, «які можуть швидко реагувати на нові виклики і які підтримує сильна та конкурентноздатна європейська військова
промисловість» [12, с. 8]. Передбачалося надати ЄС відповідні структури, які б могли проводити оперативний аналіз ситуації, мати доступ до джерел спеціальної інформації і здатність стратегічного планування без дублювання наявних структур ЗЄС і НАТО. Окремо
відзначено непорушність зобов’язань країн-членів Альянсу щодо колективної безпеки в
рамках Статей 5 Вашингтонського і Брюссельського договорів, а також можливість використання ЄС військових засобів НАТО.
За оцінками фахівців, Декларація Сен-Мало стала точкою відліку, першим кроком реального розвитку європейських безпекових можливостей в рамках ЄС, окремих від атлантичних структур [3, с. 1; 13, с. 76; 14, с. 25]. Формування ЄПБО, фактичним
провісником якого стала зустріч в Сен-Мало, у прихильній до євроінтеграції західній історіографії знайшло відображення в епітеті «європейська військова революція» [15]. У
свою чергу подальше закріплення і розвиток провідних позицій декларації визначили як
«процес Сен-Мало». Значний резонанс, який викликала британо-французька зустріч та її
результати в політичних і експертних колах Європи, мав об’єктивне підгрунтя, адже декларація стала першим офіційним документом, в якому відображено основні принципи і напрями формування військового виміру ЄС і контури нової системи європейської безпеки.
Документ вперше офіційно зафіксував зміну британської позиції із зазначених проблем
після міжурядової конференції 1996-1997 років.
Домовленості Сен-Мало засвідчили зближення позицій Великої Британії і Франції, які
зазвичай є опонентами у питаннях європейської безпеки. Двостороння військова співпраця країн на час зустрічі досягла значних результатів. Для прикладу, у 1994 р. прийнято
рішення про створення спільного військово-повітряного командування з метою покращення взаємодії ВПС в гуманітарних і миротворчих операціях. У 1996 р. підписано угоду
про співпрацю ВМС. Велика Британія і Франція – два європейських постійних члени РБ
ООН, ядерні держави. Країни володіють ефективними модернізованими збройними силами на основі професійної армії, які єдині в Європі (наприклад, на відміну від німецьких) здатні самостійно здійснювати операції за її межами [8, с. 44].
Лідерські амбіції двох держав у сфері розбудови європейської політики безпеки
знайшли вияв у другому, менш афішованому документі, підписаному 3-4 грудня 1998 р.
у Сен-Мало – Протоколі намірів про співпрацю в кризовому управлінні і діях. Документ
передбачав поглиблення взаємодії збройних сил Великої Британії і Франції з врегулю-
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вання криз. Співробітництво країн спрямоване на дії за межами території НАТО, тобто
там, де не задіяні підрозділи Альянсу. Виходячи зі змісту документа, англо-французькі
домовленості відповідали «петерсберзьким завданням», що переходили до сфери відповідальності новосформованої ЄПБО. Отже, в документах Сен-Мало закладено принцип
«розподілу ролей» між ЄС і НАТО як втілення відповідно т.зв. «м’якої» (soft security) і
«жорсткої» (hard security) безпеки [16, с. 52].
Згадані домовленості одразу знайшли схвальний відгук інших країн Євросоюзу, що засвідчила Європейська Рада у Відні 11-12 грудня 1998 року. Насамперед важливою була
підтримка Німеччини, яка перебрала Президентство в ЄС у першому півріччі 1999 року.
Саміт Європейської Ради в Кельні у червні 1999 р. фактично затвердив положення Спільної Декларації Сен-Мало на рівні ЄС, посилання на яку міститься у Звіті Президентства
[12, с. 42-45]. Історична роль Саміту в Кельні визначається тим, що вперше на найвищому
рівні йшлося про розвиток автономних можливостей безпеки ЄС, які отримали офіційне
визначення як Спільна європейська політика безпеки і оборони. Декларація саміту закріпила передачу до кінця 2000 р. основних функцій ЗЄС у компетенцію ЄС. Погоджено кандидатуру на посаду Верховного Представника ЄС з питань СЗППБ, яку обійняв колишній
Генеральний секретар НАТО Х.Солана, що стало своєрідним реверансом європейців у бік
США у відповідь на схвалення ЄПБО на саміті НАТО у Вашингтоні.
Після рішень Кельнського саміту загальноєвропейська дискусія з проблем безпеки
лише активізувалася. У ній знову провідні позиції займала Велика Британія. Важливу
роль у подальшому розвитку ЄПБО знову відіграла британо-французька зустріч 25 листопада 1999 року. Головним її підсумком стало звернення до Європейської Ради з пропозиціями створити бойові сили швидкого реагування ЄС на рівні корпусу чисельністю
50-60 тис. чоловік з відповідними ресурсами та можливістю розгортання в зоні операції
до 60 днів. Країни висловили готовність надати свої штабні оперативні центри для багатонаціональних командних структур ЄС, а Британія – виділити представників до об’єднаного штабу Єврокорпусу, підрозділи якого мали лягти в основу Сил швидкого
реагування (далі – СШР) ЄС [12, с. 77-79]. Пропозиції зустрічі відображені в підсумкових
документах саміту Європейської Ради в Хельсінкі 10-11 грудня 1999 р., головним рішенням якого стало створення до 2003 р. європейських СШР для здійснення антикризових і
миротворчих операцій в рамках «петерсберзьких завдань».
Отже, як видно з вельми результативної динаміки процесу формування політики безпеки і оборони ЄС наприкінці 1990-х років, Велика Британія, переглянувши свої традиційно євроскептичні підходи, стала в авангарді будівництва оборонної складової
об’єднання. Максимально повному розумінню сутності стратегії Британії щодо розвитку
європейської системи безпеки у зазначений період сприятиме виділення головних причин зміни позиції країни у цій сфері європейської політики.
Насамперед необхідно врахувати відчутне посилення європейського напряму зовнішньої політики Британії після приходу до влади у травні 1997 р. лейбористського уряду
Т.Блера. Прем’єр-міністр в одній із програмних промов проголосив п’ять головних принципів зовнішньої політики уряду, серед яких два перших – активна європейська політика під гаслом «Британія – частина Європи» і трансатлантичний альянс за принципом
«сильний в Європі і сильний із США» та «ми – міст між США і Європою» [17]. Прагнення зайняти лідируючі позиції в Європі стали складовою загального курсу уряду, спрямованого на комплексне використання глобалізаційних процесів для повернення країні
провідних позицій у світі. Висунуте гасло модернізації і концепція «третього шляху»
лягли в основу бачення майбутнього європейської спільноти і дозволили керівництву Британії ширше розглядати проблеми євроінтеграції, ставши в авангарді європейського реформування. Під час головування в Раді ЄС протягом першого півріччя 1998 р. та
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подальшою європейською політикою британське керівництво довело наміри трансформувати імідж і сутність здійснюваної ним зовнішньої політики в Європі з позиції «незручного» у надійного європейського партнера та продемонструвало прагнення уряду, за
наявності союзницьких відносин із США, досягти позицій лідерства в Європі.
Мета вийти на провідні позиції в об’єднаній Європі, яка досягла значного успіху інтеграційного процесу та посилювала міжнародний вплив, стала стимулом для амбітного
британського керівництва у європейській політиці. Роль рушія військово-політичної інтеграції для Лондона підходила найкраще, адже невизначеність з інтеграцією в зону євро
та обмежене долучення до шенгенського процесу не давали йому практично жодної серйозної можливості проявити лідерські устремління в євроінтеграційній політиці.
Британським урядом також керувало прагнення уникнути другорядних ролей на фоні
зростання впливу Франції і Німеччини в інтеграційних процесах, що вимагало сміливих
рішень та активних дій. На такі дії була здатна лише сучасна політична сила європейського зразка на чолі з лідером-реформатором. Тому не варто ігнорувати й особистісний
фактор, а саме харизматичність енергійного молодого політика Т.Блера. Лейбористи прийшли до влади на фоні втоми суспільства від тривалого правління консерваторів і не менших очікувань від нової урядової команди та їх яскравого лідера як в самій Британії, так
і в Європі. Як зазначають європейські політологи, на момент приходу до влади та перших
років правління лейбористів ЄС переживав «вакуум лідерства» в умовах ослаблення традиційних політичних сил. Тому майбутня стратегія розвитку ЄС могла бути сформована
під проводом країни, здатної проявити лідерство [8, с. 2]. Одним з таких лідерів на момент
створення ЄПБО стала Велика Британія, а процес його формування в політичних і експертних колах отримав неофіційну назву «ініціатива Блера» [18].
Не варто забувати й про традиційні прагматизм і виваженість зовнішньої політики
Великої Британії. Небажання поступатися суверенітетом, невелика популярність участі
країни у євроінтеграції в суспільстві продовжували формувати специфіку діяльності уряду
на європейському напрямі. Проте з розвитком євроінтеграції все реальнішою ставала невідворотність формування оборонної складової політики ЄС. Більшої привабливості набирали перспективи розширення участі країни у військово-технічній співпраці, в якій
Велика Британія займає провідні позиції. Окрім того ЄПБО первинно формувалася на основі принципу міжурядовості прийняття рішень, що не могло не імпонувати британському
керівництву і було головним аргументом за участь у європейській політиці безпеки на дебатах в середині країни.
Впевненості зовнішньополітичним крокам лейбористів надавали їх міцні позиції на
внутрішньополітичній арені, зокрема відчутна більшість в Палаті Громад. До того ж, якщо
опозиційна Консервативна партія, яка має репутацію євроскептиків, висловлювала постійні критичні зауваження на рішення уряду з ЄПБО, то ліберал-демократи зайняли позицію поміркованої підтримки підписаних міждержавних документів [11, с. 13].
Вагомим фактором, що підштовхнув європейські країни до практичних рішень у сфері
безпеки став Косовський конфлікт. Один з його наслідків – підтвердження відсутності у
європейців стратегічного бачення шляхів протистояння новим загрозам безпеки та неспроможності конкурувати зі США у військовій сфері. Це дало підстави оцінювати
СЗППБ ЄС як неефективну і декларативну [19, с. 44]. Вплив балканського конфлікту не
оминув і британську урядову позицію з питань безпеки, що засвідчили згадані двосторонні домовленості з Італією і Францією у 1999 році. Однак події навколо Югославії
вкотре виявили дієвість дихотомії ЄС – США в зовнішній політиці країни.
Британо-американські «особливі відносини» можна назвати головним чинником європейської політики Великої Британії у сфері безпеки і одночасно її головною пробле-
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мою та суперечністю. Адже вони одночасно стимулювали і стримували активізацію проєвропейської урядової політики країни.
Прагнення британського уряду вивести відносини зі США на новий рівень мали
об’єктивний характер, пов’язаний насамперед з європейськими перспективами країни.
Лондон намагався зберегти роль медіатора між Європою та США, що могло додати йому
політичної ваги у процесах євроінтеграції. Лейтмотивом діяльності на позиціях «між Америкою та Європою» стала заява Т.Блера наприкінці 1998 р.: «Слід розуміти раз і назавжди,
що Велика Британія не має вибирати між США і Європою… Ми сильніші зі США завдяки
нашій силі в Європі, ми сильніші в Європі завдяки нашій силі зі США» [20].
Одночасно з активізацією проєвропейської політики країни керівництво Великої Британії своїми діями на міжнародній арені підтверджувало стратегічну першорядність військово-політичної коаліції зі США. Уряд лейбористів підтримав рішення США про
бомбардування Афганістану і Судану, єдиним серед урядів країн Європи підтримав застосування сили проти Іраку. Участь Британії в кампанії проти Іраку в грудні 1998 р. в цілому зіпсувала враження від досягнутих домовленостей в Сен-Мало у країнах Європи
[21, с. 134]. У військовій операції НАТО проти Югославії у 1999 р. Велика Британія стала
активним учасником антисербської кампанії.
В основі позиції Сполучених Штатів щодо формування автономних військових потужностей в Європі також лежить серйозна суперечність. З одного боку США традиційно
зацікавлені у збереженні status quo в системі колективної безпеки Європи та непорушності трансатлантичних зв’язків, що десятиліттями не піддавалися сумніву самими європейцями (за винятком хіба що амбіцій Франції). Стратегічний союз з Європою є
природнім і життєво важливим для Америки в усіх сферах взаємодії та гарантує її глобальний статус наддержави. З іншого боку США, як і НАТО в цілому, після завершення
«холодної війни» зустрілися з необхідністю зміни акцентів у політиці безпеки, які полягали у зростанні необхідності посилення відповідальності європейських країн за власну
(регіональну) безпеку в умовах прагнень США реалізувати власні глобальні амбіції. Це
має наслідком неминуче скорочення чисельності їх військ в Європі та передачу частини
повноважень і відповідальності структурам ЄС, що апріорі створює принаймні психологічний дискомфорт у значної частини американської еліти. У цьому плані Британія як надійний союзник і лідер європейської військової інтеграції підходила якнайкраще, що
засвідчило важливість «особливих відносин» для самих Сполучених Штатів.
Зазначена суперечність американських інтересів проявилася як реакція на домовленості Сен-Мало у вигляді одночасної стурбованості та поміркованого схвалення. Державний Секретар США М.Олбрайт в грудні 1998 р., привітавши ініціативи Британії щодо
посилення європейських військових можливостей, зазначила, що будь-які зміни мають
проходити відповідно до принципів атлантичної співпраці і застерегла європейців від
трьох «d»: decoupling (роз’єднання прийняття рішень в ЄС і НАТО); duplication (дублювання функцій структурами НАТО та ЄС); discrimination (дискримінація прав країн, що на
той час не входили до ЄС, але стали членами НАТО) [12, с. 10-11]. США дали ясно зрозуміти, що бачать європейські структури безпеки в рамках НАТО, а ініціативи британського уряду узгоджуються з їх інтересами.
Одночасно політична еліта США усвідомлювала слабкість можливостей європейських партнерів у сфері безпеки. Особливо турбував і дивував американців феномен проголошення амбітних планів створення європейського війська в умовах постійного
скорочення усіма країнами ЄС військових бюджетів. При такому підході країн Євросоюзу
до фінансування безпеки стало зрозумілим, що завдання створення до 2003 р. численних
укомплектованих і оперативних СШР є нереальними, що й довів час. До цього додамо
значне технічне відставання європейських армій від армії США. Тому всім сторонам дис-
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кусії було очевидно, що ЄС навіть при поступальному розвитку структур ЄПБО, підкріплених власними військами, тривалий час залежатиме від можливостей Альянсу.
У цілому рішення, прийняті за ініціативи та активної участі Великої Британії не давали підстав її «особливому» партнеру для надмірних хвилювань. У підсумкових документах зустрічей Т.Блера з європейськими лідерами та в рішеннях самітів Європейської
Ради за наполяганням британської сторони включено пункти про збереження статусу
НАТО як гаранта колективної безпеки країн Європи і зазначено, що ЄПБО покликана посилити Альянс на правах автономії з функціями, обмеженими «петерсберзькими завданнями». Офіційний Лондон супроводжував свою європейську політику періодичними
заявами, що стратегічним завданням Великої Британії у відносинах з ЄС є прагнення поглибити його співпрацю зі США, а створення ЄПБО розглядається ним як зміцнення європейської складової НАТО. По завершенні Саміту ЄС в Хельсінкі в грудні 1999 р., де
було прийнято рішення про створення європейських СШР, Т. Блер заявив, що це рішення
не передбачатиме створення європейської армії, яка б конкурувала з НАТО [11, с. 36]. На
Саміті ЄС в Ніцці (грудень 2000 р.) проявилися старі протиріччя між Великою Британією
і Францією щодо статусу європейських військ. За наполяганням британської делегації у
підсумковому рішенні закріплено положення про обов’язкове погодження з Альянсом діяльності європейських СШР.
Отже, в ході міжнародної дискусії наприкінці 1990-х рр., що характеризувала перший
етап формування ЄПБО ЄС, Велика Британія як фактичний її ініціатор, маючи завдання
посилити свої регіональні і глобальні міжнародні позиції, виконала роль провідника новітньої американської (ширше – атлантичної) стратегії безпеки за допомогою активного
використання проєвропейської риторики. Це відповідало ідеологічно оновленій стратегії
«сполучного моста» між об’єднаною Європою та США, узгоджувалося з концепцією «третього шляху» у зовнішній політиці та забезпечило контрольованість процесів євроінтеграції у сфері безпеки у відповідності з інтересами атлантизму. Висунуті британським
урядом ініціативи і прийняті спільно з європейськими партнерами рішення не пов’язані
з концептуальною переоцінкою місця країни в євроатлантичній системі безпеки, адже основним гарантом безпеки країни і регіону залишився Північноатлантичний Альянс.
Проте варто підкреслити історичне значення змін у підходах британського уряду до
розбудови європейської військової здатності. Підтримка Британією розвитку ЄПБО на основі передачі основних повноважень ЗЄС до ЄС і згода щодо можливості створення спільних автономних європейських збройних формувань засвідчили прорив у порівнянні з
попередньою позицією консервативних урядів і відкрили шлях Євросоюзу для створення
відповідних структур. Британські ініціативи з ключових позицій сприяли налагодженню
діалогу та співпраці між ЄС і НАТО на основі принципу «розподілу ролей», що було закріплено в домовленостях «Берлін-плюс» 2003 року.
В історіографії не склалося єдиної думки щодо ролі Великої Британії та конкретно
лейбористського уряду у розвитку європейської безпеки та в цілому євроінтеграційних
процесів. Немає однозначної відповіді й на питання про значення «ініціатив Блера» для
самої Британії. За наслідками рішень кінця 1990-х уряд країни насамперед отримав вплив
на формування ЄПБО ЄС. Певною мірою підвищилася популярність європейських ідей
всередині країни. Принаймні європейські проблеми стали активніше обговорюватися на
різних рівнях. У цьому безумовна заслуга лейбористського уряду і персонально Т.Блера,
який здобув значну популярність на міжнародному рівні. Досягнуто покращення іміджу
Британії як активного учасника європейських процесів. Однак з огляду на вірність традиційним проамериканським орієнтирам, які набули нового значення внаслідок змін у
підходах США до реалізації міжнародної політики з приходом адміністрації Дж. Буша-молодшого, лідерські здобутки Британії на європейському напрямі викликають великий сум-
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нів. Участь країни у вирішенні питань формування і розвитку європейської політики безпеки та оборони ЄС засвідчила дієвість перевіреного головного принципу її зовнішньої
політики про вічність британських інтересів.
Проблема втілення здобутків розвитку європейських можливостей у сфері безпеки
та оборони у 1998–2000 рр., досягнутих за активної участі Великої Британії, потребує подальшого дослідження. Для цього є важливим контекст новітніх процесів у міжнародних
відносинах, як-то боротьба з міжнародним тероризмом та її наслідки, розширення і подальший структурно-інституційний розвиток Європейського Союзу, трансформація євроатлантичних відносин та участь у цих процесах Сполученого Королівства.
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Лещенко Л.*
СТАНДАРТИ РАДИ ЄВРОПИ У СТАНОВЛЕННІ
ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА В ПОСТРАДЯНСЬКИХ
КРАЇНАХ ЧЛЕНАХ РАДИ ЄВРОПИ
In this article the process of creation of the ombudsman institutes in post-Soviet
countries - members of the Council of Europe, is presented. The Council of Europe
has defined some rules, which should guide the creation and the functioning of the
ombudsman’s institute, paying particular attention to its apolitical and neutral
makeup. Consolidation of new democratic institutes in countries at an initial stage
of democracy development has appeared to be a difficult task. Still, in spite of the
problems of legal and organizational nature that get in the way of effective functioning of the ombudsman’s institute in post-Soviet states, even during the shot period of time of its existence it became one of the most effective tools of human rights
protection.
Розвиток інституту омбудсмена на пострадянському просторі розпочався в контексті
змін суспільно-політичного ладу з початку 90-тих років ХХ століття [1]. Вплив на формування цього інституту мали як зовнішні так і внутрішні чинники. Запозичення точного
зразка цього інституту від скандинавських країн і його інкорпорування у внутрішні правові системи пострадянських країн виявилося завданням досить складним. Брак традиції
функціонування такого інституту, а також відмінність культурно-правових систем пострадянських країн від країн Західної Європи мали вплив на формування та якість функціонування інституту омбудсмена. Варто згадати, що винятково вдалою виявилася ідея
започаткування інституту омбудсмена в Польщі, ще перед політичними змінами з 1989
року. Саме ця модель, в основному, була брана до уваги під час утворення подібних інститутів в пострадянських країнах.
На сьогоднішній день в понад 130 країнах світу функціонує інститут омбудсмена. Австрійський омбудсмен Петр Костелка вважає, що cвою популярність цей інститут в світі
завдячує тому, що назріває необхідність «нової якості правового захисту», а також для вирівнювання і компенсації недоліків, які мають місце в класичних правозахисних системах
та пов'язана з ними надмірна бюрократизація [2].
Вступ шести пострадянських країн – України, Молдови, Російської Федерації, Грузії,
Вірменії та Азербайджану [3] - до Ради Європи мав безпосередній вплив на формування
інституту омбудсмена, як органу який стоїть на стражі захисту прав людини. Перед вступом до Ради Європи інститут омбудсмена існував лише в Грузії та в Російській Федерації, але формальні перешкоди та незацікавленість влади в функціонуванні такого органу
маргіналізували значення інституту омбудсмена.
Розширення Ради Європи на пострадянські країни експертами вважалося політичним
рішенням, оскільки країни-кандидати не відповідали багатьом критеріям організації,
зрештою, деяких проблем не вдалося позбутися і після вступу до РЄ. Систематичні по*
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рушення під час виборів, порушення основних прав і свобод громадян, ігнорування уваг
та рекомендацій РЄ – залишаються на порядку денному в пострадянських країнах.
При вищевказаних проблемах особливого значення набула можливість пересічних
громадян звернутися зі скаргою до Європейського Суду з Прав Людини (ЄСПЛ). Саме вироки ЄСПЛ стають часто важелем змін у внутрішніх правових системах країн-членів РЄ.
Імплементація універсальних норм захисту прав людини в пострадянських країнах сприяє
також утвердженню ролі і місця людини, як самостійної одиниці в суспільстві [4]. Велика
кількість скарг до ЄСПЛ не повинна стати переконанням, що саме Європейський Суд виконує роль посередника між владою та громадянами в країнах, які знаходяться на шляху
будування демократії. Гарантію захисту громадяни повинні отримувати в першу чергу від
власної держави, за допомогою судових і несудових інструментів захисту, передбачених
законодавством.
В пострадянських країнах інститут омбудсмена набирає особливого значення в умовах коли громадянське суспільство залишається слабким, а влада не заслуговує на повну
довіру громадян. Омбудсмен в посттоталітарних країнах найчастіше сприяє вирішенню
проблем окремих людей. Така індивідуалізація допомоги «виправляє» помилки владних
структур, а заразом вказує, що влада повинна зробити щоб в майбутньому ці помилки не
повторювалися. В країнах «молодих демократій» омбудсмен має специфічне завдання гарантувати захист прав людини в індивідуальних випадках, а також сприяти відновленню
довіри до влади та будуванню громадянського суспільства [5]. Необхідно зауважити, що
навіть в країнах з великим досвідом демократії інститут омбудсмена залишається популярним і необхідним інструментом за допомогою якого вирішується ряд проблем на вертикалі « громадянин - держава» [6]. В останні роки помітна також тенденція посилення
ролі омбудсмена в європейських організаціях, наприклад, омбудсмен Ради Європи чи Європейського Союзу.
Зміцненню ролі омбудсмена в суспільстві та створення такого інституту в країнах,
які стали на шлях демократичних змін, приділяє особливу увагу саме Рада Європи. Свідчить про це ряд документів, ухвалених різними органами РЄ. Так, між іншим, Комітет
Міністрів РЄ ухвалив Рекомендацію № 13 (1985) про створення інституту Омбудсмена,
Резолюцію № 8 (1985) про співпрацю між омбудсменами країн-членів та між омбудсменами і Радою Європи, Рекомендацію № 14 (1997) про створення незалежних національних інститутів які сприяють правам людини та їх захисту, Резолюцію № 11 (1997) про
співпрацю між національними інститутами які сприяють правам людини та їх захисту
в країнах-членах та між цими інститутами і Радою Європи. В 1999 році Конгрес місцевих і регіональних влад РЄ прийняв Рекомендацію № 61 (1999) та Резолюцію № 80
(1999) про роль уповноважених/омбудсменів в захисті прав громадян.
Важливе значення в визначенні основних стандартів діяльності омбудсмена має Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1615 з 2003 року Стосовно інституції омбудсмена. При цьому в Рекомендації підкреслюється, що: «Національні
конституційні та законодавчі особливості, притаманні кожній країні, у свою чергу можуть
обумовлювати необхідність розширення мандатів омбудсменів з тим, щоб надати їм додаткові обов'язки щодо захисту прав людини. Тим не менше, Асамблея переконана в тому,
що центральною функцією омбудсмена є роль посередника між особою та владою» [7].
Отож, Рекомендація передбачує наступне: взаємодію між представниками публічної влади
та омбудсменом; збереження нейтральності як запоруки належного функціонування омбудсмена; невтручання в судові процеси.
В свою чергу ефективне функціонування омбудсмена можливе при наступних умовах:
закріплення гарантій на конституційному рівні та в законах; гарантована незалежність від
суб’єктів розслідування; вичерпні та прозорі процедури призначення і звільнення парла-
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ментом кваліфікованою більшістю голосів; заборона діючому омбудсмену займатися будьякою іншою оплачуваною діяльністю та брати будь-яку особисту участь в політичній діяльності; гарантування імунітету; призначення заступника; гарантування достатніх
ресурсів для виконання всіх покладених на інституцію обов’язків; доступність для суспільства (з точки зору як наявності, так і зрозумілості) інформації про існування, особу,
мету, процедури та повноваження омбудсмена; процедури подання скарг, які легко та широко доступні, прості та безкоштовні, а також які переконливо свідчать про їхню конфіденційність у будь-якому випадку; повноваження надавати висновки щодо проектів
законів та регуляторних актів, а також пропонувати такі проекти proprio motu [за власною ініціативою]; вимога, щоб органи влади надавали впродовж розумного строку повні
відповіді з описом того, як впроваджуються рішення, висновки, пропозиції та рекомендації [омбудсмена], або з поясненням, чому вони не можуть бути впроваджені; представлення омбудсменом щорічної доповіді парламенту, а також спеціальних доповідей щодо
питань особливої уваги або у випадках, коли органи влади не змогли виконати рекомендації [омбудсмена] [8].
Вищевказані норми щодо діяльності омбудсмена становлять лише мінімум, яке повинно бути враховане як при ухваленні закону про омбудсмена так і при діяльності цього
інституту. В процесі створення інституту омбудсмена в пострадянських країнах мали і
мають місце негативні явища, які часто суперечать стандартам Ради Європи в цій галузі.
Відносяться до них, між іншим, намагання вплинути на результат виборів омбудсмена,
або ж визначити «свого кандидата». Так, на приклад, у Вірменії – перший омбудсмен
(Алавердян Лариса) був визначений президентським наказом, але його діяльність виявилася на стільки самостійною та успішною, що з «омбудсмена президента» Алавердян
швидко стала «народним омбудсменом». Така зміна не подобалася владі, яка докладала
всіх зусиль аби цей орган дискредитувати в очах громадян.
У Вірменії утворення інституту омбудсмена було пов'язане безпосередньо зі вступом
країни до Ради Європи в 2001 році і виконанням зобов'язань перед цією організацією [9].
Варто звернути увагу, що водночас з Вірменією до Ради Європи був прийнятий також
Азербайджан. Подібне рішення було винятковим, тому що надавання переваги котрійсь з
південнокавказьких країн могло стати причиною непередбачуваних реакцій в контексті
конфлікту за Нагірний Карабах. Громадяни Нагірного Карабаху також іноді звертаються
зі скаргами до ЄСПЛ, але ЄСПЛ їх не розглядає, оскільки Нагірний Карабах не є стороною ЄКПЛ. З такою позицією ЄСПЛ не погоджується суддя Конституційного Суду РВ.
Оганесян, він вважає, що в подібній ситуації повинні переважати рації на користь прав людини, а не формальні питання пов’язані з ратифікацією ЄКПЛ. Тим більше, коли в даній
ситуації, країни які безпосередньо мають відношення до проблеми Нагірного Карабаху –
члени Ради Європи [10].
За рекомендацією ПАРЄ Вірменія після вступу до РЄ мала на протязі шести місяців
представити закон про омбудсмена. Досить стислі терміни і помітний натиск зі сторони
РЄ були зумовлені поважними проблемами в функціонуванні судової системи Вірменії та
неефективними процедурами, які можна було б використати як інструмент захисту порушених прав і свобод громадян [11]. Саме омбудсмен, за словами Алавердян, має за завдання допомагати в процесі будування правової держави. Очікування на зміни і
бездоганне функціонування судової системи, а вже потім започаткування інституту омбудсмена, перший Захисник РА вважає за неприпустиму розкіш [12].
Діючий омбудсмен в Республіці Вірменія Армен Арутюнян був обраний в лютому
2006 року вже після внесення змін до закону Про захисника прав людини. Не став він
також «президентським омбудсменом», а його діяльність та зміст доповідей про стан прав
людини в країні владою часто оцінюється як опозиційна діяльність.
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Активні дії омбудсмена Грузії Созара Субарі – швидка реакція на події в суспільстві,
оприлюднення невигідних для влади фактів в щорічних доповідях - також викликають
різку оцінку представників влади і закиди в опозиційній діяльності. Варто підкреслити,
що саме в Грузії, як в одній із перших пострадянських країн в 1996 році був ухвалений
закон про Публічного Захисника [13]. Боротьба за крісло омбудсмена в цій країні була досить гострою, але перший Захисник – Давід Саларідзе, який в минулому був заступником
міністра внутрішніх справ та начальником податкової міліції, за підтримки тодішнього
президента Шеварнадзе, був в 1999 році обраний парламентом одноголосно. Протести
представників правозахисних організацій, які вважали, що Саларідзе не відповідає критеріям як незаангажованого політично так і професійно підготовленого кандидата, були
проігноровані владою. Цей вибір дискредитував саму ідею інституту омбудсмена в очах
суспільства, тим більше, що після кількох місяців перебування на своїй посаді Саларідзе
повернувся до політичної діяльності. Після кількамісячної перерви в функціонуванні інституту омбудсмена, в 2000 році Публічним Захисником була обрана Нана Давдаріані, депутат від Соціалістичної партії Грузії. Гарантії функціонування інституту омбудсмена в
Грузії були також наслідком вступу країни в 1999 році до Ради Європи. Давдаріані, як і її
попередник, також не допрацювала до кінця строку передбаченого законом, оскільки в
2003 році була призначена головою центральної виборчої комісії. Вибір Давдаріані на цю
посаду мав гарантувати чесні і прозорі процедури під час президентських виборів. Майже
рік Грузія знову не мала свого Захисника, лише у вересні 2004 року парламент підтримав
кандидатуру Созара Субарі, яка була запропонована президентом Саакашвілі. Саме завдяки активній діяльності Субарі інститут Публічного Захисника в Грузії став розпізнавальним і високо оцінюється суспільством. У липні 2009 року грузинський Парламент
обрав нового омбудсмена – Георгія Тугуші.
Створення інституту омбудсмена в Азербайджані подібно, як і в Вірменії, було наслідком вступу країни до Ради Європи. Закон про омбудсмена був ухвалений в останні
дні грудня 2001 року, а першого азербайджанського омбудсмена обрано в липні 2002 року
(Сулейманова Ельміра). Представники правозахисних організацій виражали свої обави
щодо легітимності вибору омбудсмена, оскільки парламентська більшість представляє
пропрезидентську партію («Ені Азербайджан»), а саме вона мала вирішальний голос в
процедурі виборів першого Річника прав людини. Правозахисники вважали, що офіційна
влада хоче покращити свій імідж перед Радою Європи, формально виконуючи чергове
завдання, натомість ситуація в галузі захисту прав людини від цього не поліпшиться. Вибрані статті закону про Річника прав людини, які відносилися до безпосередніх рішень,
мали характер рекомендацій, що могло допровадити до ігнорування цих рекомендацій
представниками виконавчої влади [14]. Сильна президентська влада в країні, яка має виразні риси авторитаризму, помітно підпорядкувала також інститут омбудсмена. В такій
ситуації, як вважає А. Сунгуров, можлива є діяльність омбудсмена на користь окремих
людей, що виправдовує саме таку модель інституту, але при цьому повністю відсутня критика влади [15].
Утворення інституту омбудсмена в Україні відбулося також після вступу країни до
Ради Європи. «Прийняття нової Конституції надало можливість Верховній Раді України
створити орган парламентського контролю в особі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та прийняти 23 грудня 1997 року відповідний закон» [16]. На діяльності українського омбудсмена досить негативний відпечаток залишила політична
заангажованість. Участь Ніни Карпачової в парламентських виборах 2006 року відразу
була критично оцінена Радою Європи [17]. Поновний вибір Верховною Радою Карпачової на посаду омбудсмена зустрівся з гострою критикою громадських кіл та представників правозахисних організацій. Невдоволення правозахисників викликає також факт, що
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діючий український омбудсмен не упублічнює результати своїх дій та не представляє
вчасно річні доповіді [18].
Варто зауважити, що План дій Ради Європи для України на 2008 - 2011 роки передбачає ряд заходів в галузі захисту та сприянню прав людини. В цьому документі вказано
також на необхідність навчання та поширення практики серед представників секретаріату
Уповноваженого з прав людини щодо стандартів Європейської конвенції з прав людини
та практики Європейського суду з прав людини. Одним з проектів передбачених Планом
дій є проект спрямований на формування мережі позасудових правозахисних структур.
Велика кількість індивідуальних скарг до ЄСПЛ проти України вказує не лише на недосконале функціонування судової системи, а також на брак позасудових інститутів, які можуть допомогти вирішити ряд проблем на місці. Звичайно, Уповноважений з прав людини
не в змозі вирішити всі проблеми пов'язані з порушеннями прав гарантованих ЄКПЛ, але
його роль при цьому може бути значною.
В Російській Федерації інститут омбудсмена почав діяти ще перед ухваленням федерального закону про Уповноважено з прав людини – в січні 1994 року Державна Дума
призначила на цю посаду відомого правозахисника та депутата Думи Сергія Ковальова.
Своє рішення російський парламент обгрунтовував на основі Конституції з 1993 року,
статті 103, яка передбачувала створення інституту омбудсмена в країні. Діяльність першого російського Уповноваженого з прав людини тривала лише рік. Перешкодою для
дальшої діяльності Ковальова була не стільки відсутність закону про Уповноваженого з
прав людини, скільки його різка критика влади та становчий протест, пов’язаний з початком першої Чеченської війни. Ці події викликали також поважні застереження серед
представників ПАРЄ та правозахисників в самій Росії, щодо прийняття країни до РЄ. Рішення про прийняття Росії було все-таки ухвалене і країна стала членом Ради Європи в
1996 році. На думку деяких експертів, це рішення було досить ризиковане, тим самим
Рада Європи погодилася на існування «подвійних стандартів» [19].
Другого російського омбудсмена було обрано лише в 1998 році – рік після схвалення
відповідного закону, був ним Олег Міронов, депутат від КПРФ. Початок діяльності вже
«законного» інституту був досить складним – новий омбудсмен змушений був практично
від початку налагодити систему функціонування цього органу. Варто згадати, що лише
російський омбудсмен, підготував спеціальну доповідь щодо виконання країною зобов’язань перед Радою Європи в галузі захисту прав людини [20]. В доповіді, між іншим,
вказувалося на формальний аспект виконання Росією частини зобов’язань, натомість правова система країни, як підкреслювалося в доповіді, на протязі майже семи років залишалася надалі далекою від європейських гуманітарних стандартів.
В даний час в РФ діє вже третій омбудсмен – Володимир Лукін, якого Дума обрала в
2004 році. Його вибір був в дужій мірі зумовлений підтримкою тодішнього президента В.
Путіна. В лютому 2009 року Лукін був обраний на другий строк, останнім разом вирішальною виявилася також пропозиція президента Д. Мєдвєдєва.
Інститут парламентських адвокатів в Молдові був утворений також після вступу
країни до Ради Європи, а саме в 1998 році, рік раніше був ухвалений закон про парламентських адвокатів. Велику допомогу в підготовці і створенні цього інституту надало
Бюро Верховного Комісара ООН та ПРООН. На протязі вже понад десяти років функціонування інституту парламентських адвокатів в країні правову допомогу отримали тисячі
громадян, в досить короткий період став він одним з небагатьох державних інститутів, до
яких суспільство ставиться з довірою. Не вдалося разом з тим уникнути досить поважних
проблем, які довіру суспільства ставлять під загрозу. В 2008 році ряд молдовських та міжнародних неурядових організацій виступили зі спільною заявою щодо функціонування
інституту парламентських адвокатів, в якій вказували на серйозні порушення, які супе-
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речать відповідному законодавству на міжнародним нормам, між іншим, Рекомендації
ПАРЄ. Серед порушень названо такі як: закрита процедура вибору кандидатів на парламентських адвокатів, затягування процесу виборів нових омбудсменів та омбудсмена з
прав дитини, ігнорування строків виборів установлених законом [21].
В пострадянських країнах, де далі існує ряд проблем в стосунках «громадянин –
держава», омбудсмен виконує особливо важливі функції в суспільстві: превенційну, захисну, освітянську, інформаційну, сприяє також будуванню правової культури в суспільстві. Тому успіх демократизації пострадянських суспільств в великій мірі залежить від
якісного функціонування інституту омбудсмена за правилами які визначила ПАРЄ.
Таблиця 1. Інститут омбудсмена в пострадянських країнах членах Ради Європи.

Країна

Україна
Молдова

Ухвалення
Кількість
закону про
Колегіальний
Рік
омбудсменів
омбудсмена/Рік
або
вступу до
від початку Назва органу
утворення
одноособовий
РЄ
заснування
інституту
орган
інституту
омбудсмена
Уповноважений
1995
1997/1998
Одноособовий
1
ВР з прав
людини
Парламентські
1995
1997/1998
Колегіальний
3
адвокати
1994 – перший
омбудсмен/

Одноособовий

3

Уповноважений
з прав людини

1996/1999

Одноособовий

4

Публічний
захисник

2001

2003/2004

Одноособовий

2

Річник з прав
людини

2001

2001/2002

Одноособовий

1

Річник з прав
людини

Російська
Федерація

1996

Грузія

1999

Вірменія
Азербайджан

1997/1998

1. Належить звернути увагу, що на пострадянському просторі інститут омбудсмена існує
в десяти країнах: Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Киргистан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Узбекистан, Україна. Невизнані міжнародним правом
республіки Нагірного Карабаху, Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії також створили свої інститути омбудсмена.
2. П. Костелька, Народная адвокатура – посредник между государством и гражданином,
наполняющий демократию жизнью, http://members.aon.at/eoi/ru/varia40_ru.htm.
3. До Ради Європи були прийняті Україна в 1995 році, Молдова – 1995 рік, Російська Федерація – 1996 рік, Грузія – 1999 рік, Вірменія – 2001 рік, Азербайджан – 2001рік.
4. За даними ЄСПЛ в 2008 році було зареєстровано найбільшу кількість індивідуальних
скарг до ЄСПЛ з Російської Федерації – 27246, серед пострадянських країн друге
місце займає Україна – 8270, Молдова 2442, Грузія – 2022, Азербайджан – 1051, Вірменія - 800. Див.: Annual Report 2008, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/B680E717-
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1A81-4408-BFBC4F480BDD0628/0/Annual_Report_2008_Provisional_Edition.pdf.
5. Див.: Nikiforos Diamandouros,The role of the Ombudsman in future Europe and the mandates of Ombudsmen in future Europe, http://www.ioi-europe.org/index2.html.
6. Див.: П. Костелька, Народная адвокатура – посредник между государством и гражданином, Єфективне наполняющий демократию жизнью, op. cit.
7. Рекомендація ПАРЄ стосовно інституції омбудсмена (рекомендація № 1615 (2003),
див.:
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правозахисної
групи,
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Запорожець О.Ю.*
ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
The article focuses on the European Union’s approach to the information security as well as to the fight against cybercrime. Besides conceptual aspects of EU
policy the practice of information security policy implementation on national level
is studied. Two leading countries in information security area Finland and Estonia
are chosen as examples.
Домінантною рисою сучасних міжнародних відносин є стрімкий розвиток інформаційного суспільства, основу якого складають інформаційно-комунікаційні технології
(ІКТ). Для інформаційного суспільства характерне перманентне вдосконалення інформаційних технологій й швидкі темпи їхнього впровадження у всі сфери суспільного життя.
Результатом є віртуалізація значної частини суспільних відносин (розвиток державних
он-лайн послуг, е-комерції, дистанційного навчання та ін.) і посилення залежності країн
від електронних мереж та інформаційних систем.
Важливими тенденціями сучасного етапу розвитку людства є також інтенсифікація
транскордонних інформаційних потоків, поширення різноманітних способів і засобів інформаційного обміну, які практично не контролюються державою. За цих умов набувають
поширення нові – інформаційні – загрози та виклики, що вимагають від держав негайного реагування й застосування нестандартних заходів і рішень. В зв’язку з цим пріоритетним питанням «порядку денного» на міжнародному, регіональному та національному
рівнях стає інформаційна безпека.
Активну політику в сфері інформаційної безпеки проводить Європейський Союз. Сьогодні Європейський Союз об’єднує високо розвинуті країни, які здійснюють неабиякий
вплив на міжнародні відносини, встановлюючи норми і стандарти поведінки держав в політичній, економічній, соціальній, інформаційній та інших сферах. За цих умов актуальним є комплексне дослідження європейського підходу до інформаційної безпеки, особливо
зважаючи на євроінтеграційні прагнення України.
В сучасній літературі досліджено окремі аспекти інформаційної безпеки. Залежно від
висвітлюваних питань, публікації на тему європейської інформаційної безпеки можна
розділити принаймні на такі групи: 1) механізми та правове забезпечення захисту інформації в європейських країнах; 2) безпека е-врядування та захист персональних даних в
країнах ЄС; 3) загальна концепція політики інформаційної безпеки ЄС, ОБСЄ та НАТО;
4) сучасні інформаційні загрози і виклики, для європейських країн зокрема; 5) інформаційна безпека України в контексті європейської інтеграції тощо.
Метою даної роботи є всебічне висвітлення пріоритетних напрямів діяльності ЄС в
сфері інформаційної безпеки та механізмів їхньої реалізації на національному рівні (на
прикладі Фінляндії та Естонії).
В 2001 році Європейською Комісією було представлено перший документ під назвою
«Мережева та інформаційна безпека: європейський політичний підхід» (Network and In*
асистент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук
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formation Security: Proposal for A European Policy Approach), в якому окреслено європейський підхід до проблеми інформаційної безпеки. У документі використовується термін
«мережева та інформаційна безпека», який трактується як здатність мережі або інформаційної системи чинити опір випадковим подіям або зловмисним діям, які становлять загрозу доступності, автентичності, цілісності та конфіденційності даних, що зберігаються
або передаються, а також послуг, що надаються через ці мережі і системи [1].
Дії, що порушують безпеку інформаційних мереж і систем, згруповані таким чином:
перехоплення електронної комунікації, копіювання або модифікація даних; неавторизований доступ до комп’ютера або комп’ютерних мереж; деструктивні атаки на мережі, зокрема атаки на доменні імена, перевантаження мережі штучними повідомленнями, атаки,
спрямовані на порушення маршрутизації; шкідливе програмне забезпечення; підробка
веб-сайтів; безпекові інциденти як наслідок непередбачених і ненавмисних подій, таких
як природні катаклізми, збої у роботі апаратних засобів та програмного забезпечення,
людські помилки.
В документі визначено такі основні напрями європейської політики інформаційної
безпеки:
1. Підвищення обізнаності користувачів щодо можливих загроз під час користування
комунікаційними мережами.
В рамках цього напряму пріоритетними заходами є проведення інформаційно-освітніх кампаній для громадськості, просування кращого досвіду у сфері безпеки, а також
розвиток навчальних курсів, присвячених питанням безпеки.
2. Створення європейської системи попередження та інформування про нові загрози.
Основне завдання країн ЄС – створити систему попередження для користувачів, яка
б не лише інформувала про небезпеку, але й давала поради щодо протидії атакам, а також
створити конфіденційний механізм сповіщення про атаки для бізнесових структур. Для
цього передбачено такі заходи, як перегляд країнами-членами технічного забезпечення та
компетенції національних комп’ютерних груп швидкого реагування (CERT) та розвиток
співпраці комп’ютерних груп швидкого реагування Євросоюзу з подібними структурами
інших країн.
3. Забезпечення технологічної підтримки.
Пріоритетне значення надається розвитку досліджень з проблеми мережевої та інформаційної безпеки. Для цього пропонується включати питання безпеки у Рамкові дослідницькі програми ЄС, а країнам-членам рекомендується активно просувати
використання засобів змінного стійкого шифрування.
4. Підтримка ринково орієнтованої стандартизації та сертифікації.
Основною проблемою ЄС є існування великої кількості конкуруючих стандартів та
специфікацій в сфері інформаційної безпеки, що призводить до фрагментації ринку та несумісних рішень. Для вирішення проблеми передбачається перегляд існуючих стандартів безпеки; розвиток сумісних і безпечних продуктів і послуг; заохочення використання
процедур сертифікації та акредитації по загальноприйнятим європейським та міжнародним стандартам тощо.
5. Правове забезпечення.
Пріоритетними напрямами політики ЄС в сфері правового регулювання інформаційної безпеки є захист персональних даних, телекомунікаційні послуги та кіберзлочинність.
За цим напрямом передбачено такі заходи, як забезпечення спільного розуміння правових наслідків безпеки в електронних комунікаціях; створення країнами-членами сприятливих умов для вільного обігу продуктів і послуг шифрування через гармонізацію
адміністративних експортних процедур та послаблення експортного контролю; розробка
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Комісією правових заходів для зближення національних законодавств щодо атак на
комп’ютерні системи.
6. Зміцнення безпеки на державному рівні.
Проблема безпеки має важливе значення для подальшого розвитку е-врядування. Основним завданням державних органів влади є сприяння розвитку культури безпеки. За
цим напрямом передбачається впровадження ефективних і сумісних засобів інформаційної безпеки та заохочення використання країнами-членами електронних підписів під
час надання державних он-лайн послуг тощо.
7. Розвиток міжнародного співробітництва з питань інформаційної безпеки.
Основне завдання ЄС – зміцнення діалогу Європейської Комісії з міжнародними організаціями та партнерами щодо проблеми мережевої безпеки та, зокрема, щодо зростаючої залежності від електронних мереж.
10 березня 2004 року було створено Європейську агенцію з питань мережевої та інформаційної безпеки (European Network and Information Security Agency - ENISA), діяльність якої спрямована на зміцнення можливостей європейської спільноти, країн-членів, а
також ділових кіл в сфері попередження і реагування на проблеми, пов’язані з інформаційною безпекою.
Основними напрямами діяльності Агенції є: надання консультацій та допомоги Комісії і країнам-членам в сфері інформаційної безпеки; збір та аналіз даних щодо безпекових інцидентів в Європі та ризиків, що виникають; розробка методів оцінки та управління
ризиками для підвищення здатності ЄС реагувати на загрози інформаційній безпеці; підвищення обізнаності та розвиток співробітництва між різними акторами в сфері інформаційної безпеки, зокрема шляхом стимулювання взаємодії між державним і приватним
секторами. Агенція також допомагає Європейській Комісії у попередній технічній роботі
з метою оновлення і вдосконалення європейського законодавства в сфері мережевої та інформаційної безпеки [2].
У своїй діяльності Агенція спирається на щорічні робочі плани/програми, які містять
перелік основних пріоритетів і цілей та запланованих заходів для виконання поставлених
завдань. Так, у робочій програмі Агенції на 2010 рік визначено такі стратегічні пріоритети,
як підвищення здатності європейських електронних мереж протистояти зовнішнім впливам; розвиток співробітництва між країнами-членами в сфері інформаційної безпеки; ідентифікація нових ризиків в сфері інформаційної безпеки і формування взаємної довіри між
зацікавленими особами у реагуванні на нові ризики.
В рамках ЄС значна увага приділяється проблемі кібербезпеки як складової інформаційної безпеки. З 1999 року ЄС реалізує програми «Безпечніший Інтернет» (Safer Internet). Тривалість кожної програми – 4-5 років. В рамках програми «Безпечніший
Інтернет» на 2009-2013 роки передбачено низку заходів, спрямованих не лише на боротьбу
зі шкідливим контентом, але й з небезпечною поведінкою в мережі [3]. Основними цілями програми є підвищення обізнаності громадськості, забезпечення громадськості мережею контактних пунктів для повідомлення про незаконні та шкідливі контент і
поведінку; сприяння саморегулюючим ініціативам у цій сфері та залучення дітей до створення безпечнішого он-лайн середовища; створення бази знань щодо нових тенденцій у
використанні он-лайн технологій та їхніх наслідків для життя дітей.
Так, в рамках програми фінансуються Інтернет-центри, які створюються на національному рівні і координуються на європейському рівні. Основна мета діяльності центрів – підвищення обізнаності дітей, батьків, вчителів про он-лайн ризики, а також надання
порад молоді щодо безпечного користування мережею через телефони довіри та контактні
пункти. Загалом, на сьогодні в рамках програми «Безпечнійши Інтернет» фінансується
понад 30 проектів.
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У травні 2007 році Європейською Комісією представлено документ «На шляху до загальної політики в сфері боротьби з кіберзлочинністю», в якому «кіберзлочинність» визначається як кримінальні дії, скоєні з використанням електронних комунікаційних мереж
та інформаційних систем або проти таких мереж та систем. Це поняття включає три категорії злочинів: 1) традиційні форми злочину (шахрайство та підробки в електронних
комунікаційних мережах та інформаційних системах); 2) публікація протизаконного контенту в електронних медіа (дитяча порнографія, матеріали із закликами до расової ненависті і т.п.); 3) специфічні злочини в електронних мережах (атаки на інформаційні
системи, хакерство тощо) [4].
Політика Європейської Комісії в сфері боротьби з кіберзлочинністю реалізується за
чотирма основними напрямами. По-перше, це законотворчий процес. Найбільш важливим
законодавчим рішенням є Рамкове рішення Ради Міністрів ЄС щодо атак на інформаційні системи від 17 січня 2005 року. Рамкове рішення покликане забезпечити мінімальний рівень зближення кримінального права для найбільш поширених форм кримінальної
діяльності відносно інформаційних систем, таких як незаконний доступ, незаконне втручання у систему та дані. По-друге, Європейська Комісія заохочує транскордонне співробітництво правоохоронних органів країн-членів ЄС шляхом організації конференцій,
створення цілодобових контактних пунктів у країнах-членах ЄС, розвитку платформи для
навчання експертів у сфері боротьби з кіберзлочинністю. По-третє, Європейська Комісія
розвиває співробітництво між державним і приватним секторами у боротьбі з кіберзлочинністю, зокрема, співпрацю між правоохоронними органами та приватними компаніями. По-четверте, Європейська Комісія заохочує підписання країнами-членами та
іншими країнами Конвенції про кіберзлочинність, розробленої Радою Європи, та бере
участь у міжнародних робочих групах.
В березні 2009 року опубліковано Повідомлення Європейської Комісії під назвою «Захист Європи від широкомасштабних кібер-атак та руйнувань: посилення рівня підготовленості, безпеки та стійкості», в якому визначено основні виклики/проблеми, які
потребують негайного реагування ЄС, а також окреслено основні заходи, необхідні для посилення безпеки та здатності європейської критичної інформаційної інфраструктури протистояти зовнішнім впливам [5].
Згідно з документом, основними викликами безпеці інформаційних інфраструктур
ЄС є некоординовані національні підходи до безпеки інформаційних інфраструктур, що
знижує ефективність національних заходів; відсутність на європейському рівні партнерства між державним та приватним секторами; обмежені можливості ЄС щодо раннього попередження та реагування на безпекові інциденти, зумовлені нерівномірністю розвитку
систем моніторингу і сповіщення про інциденти у країнах-членах, нерозвиненістю міждержавного співробітництва та обміну інформацією щодо цих проблем; відсутність міжнародного консенсусу щодо пріоритетів у реалізації політики захисту критичної
інформаційної інфраструктури
Для ефективного реагування ЄС на існуючі виклики кібербезпеці необхідна реалізація низки заходів:
1. Забезпечення належного рівня підготовки на всіх рівнях, що передбачає визначення
країнами-членами базових можливостей для національних Комп’ютерних команд швидкого реагування та систем реагування на безпекові інциденти; посилення співпраці між
державним і приватним секторами; створення європейського форуму для обміну інформацією між країнами-членами;
2. Створення європейської системи раннього сповіщення про кіберзагрози;
3. Зміцнення захисних механізмів для критичної інформаційної інфраструктури ЄС,
що передбачає розробку національних планів реагування на надзвичайні події та органі-
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зацію тренінгів для широкомасштабного реагування на безпекові інциденти; проведення
панєвропейських навчань з проблеми безпекових інцидентів у мережі Інтернет; зміцнення
співпраці між національними комп’ютерними групами швидкого реагування;
4. Вироблення європейських керівних принципів щодо забезпечення стійкості і стабільності мережі Інтернет та їхнє просування на міжнародній арені;
5. Визначення критеріїв ідентифікації європейської критичної інфраструктури для
сектору інформаційно-комунікаційних технологій.
Політичні пріоритети в сфері інформаційної безпеки, визначені керівними органами
Європейського Союзу, втілюються у життя на національному рівні як органами державної влади, так і неурядовими організаціями.
Однією з країн-лідерів ЄС за показниками розвитку інформаційного суспільства є
Фінляндія. В рейтингу країн ЄС Фінляндія займає перше місце за рівнем цифрової грамотності (понад 50% населення), друге місце – за показником поширення мережі широкосмужного зв’язку (34% населення) [6].
Основними державними установами, відповідальними за розробку та реалізацію політики інформаційної безпеки, є Міністерство транспорту та комунікацій та Омбудсмен з
питань захисту даних (Data Protection Ombudsman) тощо.
Повноваженнями Міністерства транспорту та комунікацій є розробка законодавства щодо комунікаційних мереж, безпеки даних, забезпечення доступу до комунікаційних послуг, а також розробка і реалізація національної політики в сфері інформаційної
безпеки.
В грудні 2008 року урядом Фінляндії прийнято Національну стратегію інформаційної
безпеки на 2009-2015 рр. [7]. В Стратегії визначено п’ять пріоритетних цілей державної
політики в сфері інформаційної безпеки: розвиток співробітництва з питань інформаційної безпеки на національному та міжнародному рівнях; підтримання національної конкурентоспроможності та створення сприятливих умов для національних операторів
інформаційно-комунікаційних технологій; вдосконалення системи управління ризиками
в сфері інформаційної безпеки; забезпечення захисту основоположних прав громадян та
інтелектуального капіталу країни; підвищення громадської обізнаності в сфері інформаційної безпеки.
Структурним підрозділом Міністерства транспорту та комунікацій є Управління Фінляндії з регулювання комунікацій (Finnish Communications Regulatory Authority – FICORA), яке уповноважене здійснювати контроль та державне регулювання у сфері
інформаційно-комунікаційних технологій [7]. До повноважень FICORA відноситься контроль функціональності електронних комунікаційних мереж, інформування про можливі
загрози інформаційній безпеці, підвищення обізнаності громадян з питань інформаційної безпеки, планування і управління використанням радіочастот, мережевими адресами,
а також контроль змісту програм і реклами на телебаченні та радіо.
В структурі FICORA функціонує CERT-FI (Computer Emergency Response Team of Finland) – фінська комп’ютерна група швидкого реагування, основним завданням якої є попередження, виявлення та реагування на інциденти у сфері інформаційної безпеки, а
також поширення інформації про загрози інформаційній безпеці. До компетенції CERT-FI
відноситься: проведення моніторингу інцидентів на національному рівні; підтримання
обізнаності громадськості про загрози інформаційній безпеці; вироблення рекомендацій
для зміцнення інформаційної безпеки; поширення інформації про способи попередження
інцидентів, пов’язаних з інформаційною безпекою; надання допомоги у вирішенні проблем у сфері інформаційної безпеки; співробітництво з постачальниками обладнання та
програмного забезпечення, з правоохоронними органами; проведення моніторингу і аналізу загроз інформаційній безпеці на міжнародному рівні тощо [8].
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Омбудсмен з питань захисту даних (Data Protection Ombudsman) - незалежний орган,
уповноважений забезпечити захист права громадян на недоторканість приватного життя
шляхом здійснення контролю за обробкою персональних даних та надання консультацій
з цих питань. Омбудсмен спільно з FICORA видає спеціалізований журнал «Tietosuoja»,
що містить інформацію про норми і практику в сфері захисту даних, про безпеку даних в
електронних системах комунікації, а також вимоги ЄС щодо рівня захисту даних в країнах-членах [6].
Серед неурядових організацій, які займаються питаннями інформаційної безпеки,
провідна роль належить Фінській федерації комунікацій та телеінформатики (Finnish Federation for Communications and Teleinformatics – FiCom) та Фінській асоціації з питань інформаційної безпеки (Finnish Information Security Association) [6].
Фінська федерація комунікацій та телеінформатики об’єднує компанії, що працюють
у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Основна мета діяльності федерації –
розвиток бізнес-можливостей своїх членів та підвищення їхньої конкурентоспроможності. Діяльність FiCom включає планування і координацію заходів щодо розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, здійснення моніторингу ситуації в ІКТ-секторі,
здійснення впливу в сфері регулювання ринку інформаційно-комунікаційних технологій
тощо.
Фінська асоціація з питань інформаційної безпеки є найбільшою неприбутковою асоціацією Фінляндії в сфері інформаційної безпеки, яка функціонує з 1997 року й об’єднує
понад 90 членів. Метою діяльності асоціації є розвиток професіоналізму й обізнаності в
сфері інформаційної безпеки. Діяльність асоціації включає організацію дискусій, конференцій, участь у різних програмах з інформаційної безпеки.
В країні реалізується низка програм в сфері інформаційної безпеки, що фінансуються
урядом Фінляндії. Такими програмами є Фінський проект з Інтернет-обізнаності та безпеки (The Finnish Internet Awareness and Safety project), Проект TrustInet та Інтернет-автобус (Internet Bus) [6].
Фінський проект з Інтернет-обізнаності та безпеки, розрахований на період 20082010 роки, є спільним проектом трьох організацій: «Save the Children Finland», Ліга захисту дітей імені Маннергейма (The Mannerheim League for Child Welfare) та FICORA.
Метою проекту є просування безпечного користування мережею Інтернет та боротьба з
незаконним контентом. В рамках проекту реалізуються такі заходи, як організація Дня
безпечного Інтернету, створення навчальних програм з питань безпеки Інтернет для провайдерів веб-контенту, встановлення «телефону довіри» для користувачів Інтернет для
повідомлення про незаконний контент та інші проблеми.
Суть проекту TrustInet полягає у дослідженні проблеми довіри у відносинах між провайдерами послуг та споживачами в мережі Інтернет. Проект фінансується Державним
агентством фінансування технологій та інновацій (Finnish Funding Agency for Technology
and Innovation - Tekes).
З червня 2001 року реалізується проект «Інтернет-автобус», що має за мету навчити
людей працювати з комп’ютерами та користуватися мережею Інтернет. У фінському місті
Тампере їздить яскраво розмальований автобус «Netti-Nysse», обладнаний комп’ютерами,
в якому проводяться навчальні курси з комп’ютерної грамотності.
Серед країн Центрально-Східної Європи, які отримали членство в ЄС, провідне місце
у розробці і впровадженні політики інформаційної безпеки посідає Естонія. Розробка і
впровадження політики інформаційної безпеки належить до компетенції Міністерства
економіки та комунікацій, а точніше таких його структурних підрозділів, як Департамент
державної інформаційної системи та Естонський центр інформатики [6].
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Департамент державної інформаційної системи уповноважений координувати політичну діяльність в сфері інформаційних технологій та розробляти плани в сфері державних адміністративних інформаційних систем, а саме: державні ІТ-бюджети,
законодавство в сфері інформаційних технологій, координація ІТ-проектів, ІТ-аудити,
стандартизація, міжнародне співробітництво в сфері державних інформаційних систем.
Естонський центр інформатики є виконавчим органом у загальній системі координації державної інформаційної політики та розвитку державного сектору інформаційних
технологій. Основне завдання Центру – координувати розробку і управління державною
інформаційною системою. До компетенції Центру відноситься управління проектами,
включаючи підготовку ІТ-проектів для державних інституцій; проведення моніторингу
ситуації з інформаційними технологіями; створення державних реєстрів; розвиток
комп’ютерних мереж; вироблення правових засад у сфері інформаційних технологій;
здійснення державних закупівель інформаційних технологій тощо.
Міністерством економіки та комунікацій Естонії розроблено національну політику
інформаційної безпеки. Основна мета політики Естонії в сфері інформаційної безпеки –
створення безпечного і відкритого для міжнародної співпраці інформаційного суспільства. Більш конкретними цілями політики інформаційної безпеки є усунення неприйнятних ризиків, захист основних прав людини, забезпечення обізнаності та тренінгів в сфері
інформаційної безпеки, участь у міжнародних ініціативах з е-безпеки, а також підвищення
конкурентоспроможності економіки.
8 травня 2008 року урядом Естонії затверджено Стратегію кібербезпеки Естонії на
2008-2013 роки [9]. Стратегічними цілями Естонії у сфері кібербезпеки є створення багаторівневої системи безпекових заходів; розширення компетенції та обізнаності громадян
країни з питань інформаційної безпеки; правове регулювання питань кібербезпеки; зміцнення позиції Естонії як однієї з країн-лідерів у міжнародній співпраці в сфері кібербезпеки.
При створенні багаторівневої системи безпекових заходів пріоритетне значення надається захисту критичної інформаційної інфраструктури, розробці і впровадженню заходів безпеки та організаційному співробітництву.
Діяльність щодо захисту критичної інформаційної інфраструктури включає: визначення послуг, необхідних для функціонування критичної інформаційної інфраструктури;
розробку загальної методології оцінки вразливості інформаційних систем критичної інфраструктури; збір та обробку інформації щодо поточної ситуації у кіберпросторі для планування превентивних заходів та контрзаходів у сфері національної кібербезпеки тощо.
Розробка та впровадження системи заходів безпеки передбачає, зокрема, визначення
мінімального рівня функціональності інформаційної інфраструктури та забезпечення
цього рівня функціонування у кризовій ситуації; визначення заходів протидії у надзвичайній ситуації, якщо на об’єкти критичної інфраструктури здійснено атаку; розробка методів тестування для засобів безпеки; вдосконалення систем ідентифікації та моніторингу
електромагнітного впливу на критичну інфраструктуру; зміцнення інфраструктури Інтернет; підвищення безпеки систем контролю тощо.
Для зміцнення організаційного співробітництва передбачено реалізацію таких заходів, як створення Ради з кібербезпеки у Комітеті з питань безпеки естонського уряду, уповноваженого втілювати у життя Стратегію кібербезпеки; визначення повноважень
структурного підрозділу Міністерства економіки і комунікацій, що відповідає за безпеку
державних інформаційних систем; вдосконалення методів оцінки ризиків, розроблених
міністерствами та використання цих методів в сфері кібербезпеки; створення експертної
робочої групи, уповноваженої виявляти прогалини в інформаційній безпеці, визначати
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необхідні ресурси для оновлення безпекових заходів та обмінюватися оперативною інформацією тощо.
Основними способами підвищення компетентності в сфері кібербезпеки визначено
організацію навчань (тренінгів) з питань кібербезпеки та проведення досліджень. Сюди
відноситься, зокрема, встановлення вимог до знань у сфері інформаційної безпеки та кіберзахисту для робітників державного і приватного секторів та впровадження відповідної
системи оцінювання; підвищення рівня підготовленості до кризових ситуацій у державному та приватному секторах тощо.
Діяльність щодо правового регулювання сфери кібербезпеки включає розробку правових визначень кібербезпеки та кіберзлочину; впровадження законодавства щодо питань
кібербезпеки, включаючи запровадження обов’язкових заходів та стандартів безпеки і
встановлення мінімальних вимог до безпеки інформаційних систем тощо.
Діяльність щодо зміцнення міжнародної співпраці з питань кібербезпеки передбачає
винесення проблем кібербезпеки на міжнародний «порядок денний»; сприяння ратифікації країнами Конвенції Ради Європи про кібезлочинність; обговорення проблем кібербезпеки на конференціях, семінарах та форумах; просування кращої практики в сфері
кібербезпеки на міжнародному рівні тощо.
Важливу роль у вирішенні проблем інформаційної безпеки в Естонії відіграє Естонська інспекція захисту даних. Це установа державного нагляду, основними напрямами
діяльності якої є надання правової допомоги і здійснення контролю (надання порад,
роз’яснення, розгляд скарг, здійснення перевірок, участь у діяльності європейських організацій з питань захисту даних); створення баз даних державного сектору; реєстрація обробки конфіденційних персональних даних; авторизація обробки даних; здійснення
адміністративного примусу та виконання наказів щодо правової відповідальності тощо
[10].
З 2006 року в Естонії працює Комп’ютерна група швидкого реагування (CERT Estonia) – організація, відповідальна за управління безпековими інцидентами у комп’ютерних мережах домену «.ee». Комп’ютерною групою швидкого реагування Естонії
надаються такі послуги: прийняття повідомлень про інцидент; аналіз інциденту; надання
допомоги у реагуванні на інцидент; координація дій з реагування на інцидент; інформування Інтернет-користувачів про атаки, віруси, «хробаків», «троянів» в мережах домену
першого рівня «.ee» та сповіщення про вразливі місця, виявлені у найбільш популярних
в Естонії системах і додатках.
В Естонії також функціонує декілька неурядових організацій, які роблять свій внесок у зміцнення інформаційної безпеки держави. Серед них - Фонд Look@World та Центр
сертифікації.
В 2001 році десять провідних компаній Естонії створили Фонд Look@World з метою
підвищення кількості Інтернет-користувачів в країні. Фондом реалізовано такі проекти, як
тренінги з користування комп’ютерами та мережею Інтернет для 100 тисяч громадян,
створення середовища eSchool, відкриття 500 пунктів доступу до мережі Інтернет.
23 травня 2006 року основні учасники Фонду Look@World та Міністерство економіки і комунікацій Естонії підписали договір про співпрацю щодо започаткування загальнонаціональної ініціативи під назвою «Комп’ютерний захист 2009» (Computer
Protection 2009). Мета проекту – до 2009 року перетворити Естонію на країну з найбільш
безпечним інформаційним суспільством у світі [11].
За договором, сторони зобов’язуються забезпечити стійкий розвиток е-послуг та ІТрішень, що надаються державою та приватним сектором; дати можливість користувачам
е-послуг активно брати участь у захисті інформаційного суспільства, зберігаючи при
цьому стабільне середовище та довіру до цих послуг; сприяти заходам із підвищення обіз-
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наності та вдосконалення навичок, пов’язаних із ІТ-безпекою; створити умови для підвищення простоти, доступності та зручності у користуванні апаратних засобів та програмного забезпечення. Сторони домовилися також об’єднати зусилля для забезпечення
розробки і впровадження додатків на базі ідентифікаційної картки (ID card) та сучасної
криптографічної системи з відкритим ключем.
Діяльність Фонду Look@World в рамках ініціативи «Computer Protection 2009» полягає у наступному: просування і пріоритетний розвиток ідентифікаційних карток; інтеграція ідентифікаційної картки та інших механізмів ідентифікації на базі технології PKI
(Public Key Infrastructure) у свої послуги та забезпечення максимального використання
цифрового підпису у бізнес-процесах; інвестування в інфраструктуру та подібні послуги;
проведення тренінгів та надання інформації естонським громадянам щодо користування
ідентифікаційною карткою в електронних системах; надання консультацій підприємствам
та установам щодо розвитку послуг на базі ідентифікаційних карток; створення і підтримка порталу, присвяченого безпеці інформаційних технологій; розробка показників
Інтернет-безпеки тощо.
З метою інформування громадськості про ідентифікаційну картку як найбільш простий та безпечний механізм самозахисту під час використання е-послуг створено сайт
http://koolitus.id.ee, на якому пояснюється, чому необхідна ідентифікаційна картка, як її
отримати, як нею користуватися, як зробити електронний підпис тощо. Інформація доступна естонською та російською мовою.
В лютому 2001 року двома провідними банками Естонії Hansapank і SEB спільно з
двома телекомунікаційними компаніями Elion і EMT створено Центр сертифікації. Це
єдина установа в Естонії, яка видає сертифікати на аутентифікацію та електронний підпис
для ідентифікаційних карток. Центр не лише видає сертифікати на ідентифікаційні картки,
але й надає послуги, пов’язані із юридичною дієвістю сертифікатів та використанням
електронних підписів. Послугами Центру користуються естонські банки, судові органи і
нотаріуси, правоохоронні органи, Республіки Латвія та Литва та багато інших [12].
Таким чином, в рамках ЄС інформаційна безпека розглядається, насамперед, як такий
стан інформаційних мереж і систем, що забезпечує достатній рівень захисту цілісності, доступності, автентичності й конфіденційності інформації та належний рівень протидії зовнішнім негативним впливам. Пріоритетами політики країн ЄС в сфері інформаційної
безпеки є створення і впровадження програм та різних технічних засобів захисту інформаційно-комунікаційних технологій; розробка нормативно-правових актів, які встановлюють перелік злочинів в ІТ-сфері та кримінальну відповідальність; забезпечення
високого рівня обізнаності громадськості щодо ризиків, загроз та способів захисту своїх
інформаційних систем/мереж від небажаних впливів.
Політика інформаційної безпеки на національному рівні реалізується державними органами влади та неурядовими організаціями. Урядові установи відповідають за розробку
і координацію політики в сфері інформаційної безпеки. Втілення у життя державної політики належить до компетенції структурних підрозділів міністерств, комп’ютерними групами швидкого реагування на інциденти в сфері інформаційної безпеки та установами з
питань захисту даних. З ініціативи або за підтримки державних органів влади в країнах
ЄС реалізується низка інформаційно-освітніх та дослідницьких проектів, присвячених
проблемі інформаційної безпеки. Роль неурядових організацій полягає, насамперед, в інформуванні громадськості про загрози і ризики в сфері інформаційної безпеки та способи
захисту від них через розробку і реалізацію відповідних проектів, зокрема веб-сайтів,
присвячених безпеці інформаційних технологій.
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ГУМАНІТАРНИЙ ЧИННИК УКРАЇНСЬКОГРУЗИНСЬКОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
The article spotlights humanitarian background of the strategic partnership
between Ukraine and Georgia, special attention is paid to analysis of civilization’s
identity and Ukrainian-Georgian cultural cooperation.
У статті висвітлюються гуманітарні засади стратегічного партнерства між Україною й Грузією, окремої уваги надано аналізові цивілізаційної
ідентичності й українсько-грузинського культурного співробітництва.
Гуманітарні відносини – в сфері духовного виробництва й культури, освіти й охорони
здоров’я, соціального захисту населення й пенсійного забезпечення посідають особливе
місце в багатогранній і розгалуженій структурі суспільних відносин. Тому стратегія побудови суспільства європейського типу неминуче пов’язана, з одного боку, з конституюванням Людини як вищої соціальної цінності, з іншого – з дедалі більш дієвою,
цілеспрямованою і послідовною орієнтацією в політичній практиці на потребі конкретної
людини. Це означає, що економічні, соціальні, політичні й будь-які інші перетворення в
суспільстві та державі завжди й обов’язково повинні «замикатися» на людину, тобто остання з її потребами і прагненнями повинна бути кінцевою метою й основним критерієм
оцінки дієвості й ефективності таких перетворень [1, с.2-3].
Отже, гуманітарні міждержавні відносини можуть бути окреслені в трьох основних
формах репрезентації: в формі історико-культурної ідентифікації (вісь минулого), в формі
цивілізаційного вибору (проект майбутнього) і, нарешті, в формі різних конкуруючих проектів індивідуальної, особистісної і цивільної самоідентифікації (вісь актуального дійсних). І хоча дані форми репрезентації тісно взаємозалежні, методологічно доцільно на
завершальній стадії аналізу не тільки чітко їх диференціювати, але хоча б частково конкретизувати в проблемно-тематичному ключі.
Причому розбіжності орієнтацій в аспектах історико-культурної, цивілізаційної й антропологічної само- і взаємоідентифікацій не є перешкодою для побудови нормальних,
дружніх, добросусідських, цивілізованих відносин між двома державами й народами, що
мають спільну культурну спадщину і досвід спільної історії. Навпаки, облік цих розбіжностей уможливлює проведення наукового прогнозування і довгострокового стратегічного планування міжнародних гуманітарних відносин, ґрунтуючись не на емоціях і добрих
побажаннях, а на об’єктивних тенденціях. Варто мати на увазі й те, що властивий для України й Грузії європейський цивілізаційний вибір розвитку вимагає перегляду патерналістської парадигми взаємозв’язків між державою й людиною, що дісталася цим країнам
у спадщину від радянської доби.
Гуманітарна сфера як сфера реалізації гуманітарних відносин між людьми постає,
насамперед, як плетиво суперечливих духовних інтересів людей. В стабільних суспільствах ця сфера має широкі можливості для саморегуляції, й роль держави в таких сус*
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пільствах мінімізується. Однак у трансформаційному суспільстві (а Україна й Грузія належать саме до таких) ситуація постійно змінюється, причому, не завжди на краще. В
ньому виникають нові або радикально змінюються існуючі соціальні групи, інститути,
відносини, мотиви, оцінки тощо. Змінюється їхня участь у регуляції суспільних відносин, як і роль держави.
Але попри істотне значення гуманітарних зв’язків і співробітництва для зміцнення
стратегічного міждержавного партнерства України й Грузії, зазначена проблематика досі
належним чином не проаналізована у вітчизняній і зарубіжній політичній літературі. Причому, як не дивно, але чільне місце у вивченні двосторонніх гуманітарних відносин України та Грузії належить російським вченим, які за спрямованістю аналізу можуть бути
поділені на дві підгрупи:
- до першої належать представники так званих національно-патріотичних кіл, які в
теоретичній площині намагаються повернути у науковий обіг геополітичні ідеї імперської
й радянської доби, де Україна та Грузія розглядаються, по суті, як складові Російської держави. Так, В.Мухін категорично заперечує тезу про саму можливість самостійного розвитку української та грузинської культур, які повинні слідувати виключно у фарватері
російської зовнішньополітичної стратегії [2];
- до другої слід віднести представників російської науки, що намагаються розглядати
модель двосторонніх стосунків України і Грузії крізь призму російських державних інтересів. Зокрема, С.Рогов, аналізуючи основні напрямки майбутньої зовнішньої політики
Росії, прагне ствердити тезу про те, що саме Росія є провідником цивілізаційних перспектив на пострадянському просторі. У цьому зв’язку наголошується, що Україна та Грузія a-priori входять до так званого «життєвого простору» Російської Федерації, що
зумовлює неможливість підтримки останньою прагнень України та Грузії до інтеграції з
Північноатлантичним Альянсом та Європейськими Союзом [3].
Переважна ж більшість українських і грузинських науковців концентрують свої зусилля на формуванні соціально-культурних передумов політичного й економічного співробітництва між обома народами (державами) в історичному контексті [4-7]. Але ця
безперечна теза, на нашу думку, вимагає окремого аналізу й, принаймні загальної, характеристики гуманітарних аспектів двостороннього партнерства.
Дійсно, на перший погляд так склалось, що з проголошенням державної незалежності
й початком розбудови української та грузинської національних держав більшість соціальних інститутів залишилась успадкованими від попереднього радянського суспільства,
й завдання, котре постало перед новою незалежною владою, полягало у визначенні шляхів оптимальної трансформації наявної соціальної структури відповідно до нових історичних завдань і перспектив. До сьогодні в Україні й Грузії держава більш-менш жорстко
регламентує практично всі суспільні процеси. Для цього вона повинна рахуватися з логікою і нормативністю тих соціальних інститутів, що вона охоплює як свої складові – центральні чи периферійні.
Іншими словами, гуманітарні відносини можуть стабільно розвиватись лише тоді,
коли цей процес підтримується належним чином державною політикою, а державна політика може бути успішною, якщо вона формуватиметься на демократичних засадах.
Більше того, на нашу думку, специфіка гуманітарних відносин і гуманітарної сфери полягає в тому, що на відміну від інших сфер суспільного життя та інших суспільних відносин, гуманітарні не можуть регулюватися в інший спосіб навіть тимчасово: втрата
внутрішньої духовної свободи відразу веде до загибелі творчого духу. Не випадково, навіть у тоталітарних суспільствах гуманітарна сфера завжди залишалася сферою свободи
і була джерелом політичної творчості.
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Між незалежними Україною та Грузією в культурно-гуманітарній галузі історично
склалися плідні й тісні зв’язки, що продовжують активно розвиватися на сучасному етапі.
Протягом усього періоду формування стратегічного партнерства Київ і Тбілісі напрацювали всебічну договірно-правову базу, яка дозволяє зміцнювати українсько-грузинське
співробітництво в гуманітарній сфері. Серед базових двосторонніх угод варто вказати
такі:
- Договір між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про культурне співробітництво від 13 квітня 1993 р.;
- Угода між Міністерством у справах молоді і спорту України і Спортивним комітетом
у справах молоді і спорту Республіки Грузія про співробітництво в галузі спорту від 13
квітня 1993 р.;
- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі охорони здоров’я від 13 квітня 1993 р.;
- Угода між Урядом України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти від
31 серпня 1996 р.;
- Угода між Урядом України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі молодіжної політики від 5 листопада 1996 р.;
- Угода між Державним комітетом з питань туризму України і Комітетом з питань туризму Республіки Грузія про співробітництво в галузі туризму від 28 жовтня 1997 р.;
- Угода між Урядом України та Урядом Грузії про співробітництво у галузі атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації від 7 листопада 1997 р.;
- Угода між Кабінетом Міністрів України і Виконавчою Владою Грузії про безвізові
поїздки громадян від 18 липня 1999 р.;
- Угода про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Архівним
державним департаментом Грузії від 22 лютого 2001 р.;
- Угода між Кабінетом міністрів України і Виконавчою владою Грузії про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені (науково-педагогічні) звання від
17 липня 2002 р.;
- Угода між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Грузії про підготовку дипломатичних працівників від 4 квітня 2004 р.;
- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та соціальної політики
України та Міністерством праці, охорони здоров’я та соціального захисту Грузії у сфері
праці та соціального забезпечення від 1 березня 2007 р.
Така багата договірно-правова база між Україною та Грузією дозволяє плідно і всебічно розвивати двостороннє співробітництво практично в усіх гуманітарних сферах. Слід
особливо виокремити активну співпрацю країн в галузі освіти. Успішно встановлюються
і відновлюються прямі науково-освітні зв’язки між провідними університетами двох держав, підписуються взаємовигідні договори про співробітництво між вищими навчальними
закладами.
У відповідності з Державною програмою співпраці із закордонними українцями,
понад 150 грузинських юнаків і дівчат – етнічних українців безкоштовно отримали вищу
освіту у вищих навчальних закладах України. За цією ж програмою тільки у 2008 р. до українських ВНЗ зараховано тридцять п’ять громадян Грузії українського походження.
За даними останнього загальносоюзного перепису 1989 р., тоді в Грузинській РСР
проживало 52,4 тис. українців, що становило 1 % населення республіки. Згідно ж із грузинським переписом 2002 р., кількість українців становить лише 7 тис., або 0,2 %. Водночас, за даними Асоціації українців – мешканців Грузії, на сьогодні в країні проживає
приблизно 26 тис. українців. Географія української діаспори склалась історично, і розселення українців у регіонах не є рівномірним. Найбільше їх зосереджено в Тбілісі – 16,1
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тис., або майже третина українського населення Грузії; в Абхазії – 9 тис., Аджарії – 6,9 тис.
У містах, крім Тбілісі, найбільше українців проживало в Сухумі – 2 тис., Батумі – близько
3 тис., Кутаїсі – 1 тис., Поті – 1,7 тис. Більше половини українців Грузії (53,4 %) вважає
українську мову рідною, в т.ч. в Абхазії -57,6 %, в Аджарії – 55,3 %, в Тбілісі – 42,6% [8,
с.14].
Нині на території Грузії створено 18 осередків української діаспори. Лише в 2000 р.
почали повноцінно функціонувати українські товариства в містах Тетріцкаро, Гардабані,
Сагаредже, Дедоплісцкаро, Толаві та Мцхета, а в 2002 р. – в м. Болнісі. З 2001 р. активно
діє друга за чисельністю громада українців Грузії в Кутаїсі, найбільше українських об’єднань організовано в Тбілісі – 4. В Україні ж нині проживає понад півмільйона грузинів,
не менше й тих, у кого хтось із батьків грузин. Серед них багато вчених, бізнесменів, економістів, які роблять суттєвий внесок у розвиток України.
Ще з 1940-х рр. у Тбіліському державному університеті поет і вчений М.Кинцурашвілі, що пройшов українську школу й був відомий під псевдонімом «Іасамані», почав читати курс історії української літератури. А фундатор українського сходознавства, академік
А.Кримський писав тоді: «Життя владно висуває питання про заснування в Київському
державному університеті ім. Т.Г.Шевченка кафедри грузинознавства. Така кафедра надасть велику допомогу існуючій в університеті кафедрі історії народів СРСР. Це тим більш
своєчасно зараз, у зв’язку з відкриттям Грузинської академії наук і передбачуваною організацією кафедри української літератури при Тбіліському університеті». Проте початок
Великої Вітчизняної війни й трагічна особиста доля академіка стали на заваді реалізації
цього перспективного задуму.
Вже в 1950-60-ті рр. курс історії української літератури в Тбіліському державному
університеті читали філологи Т.Буачидзе, О.Лордкіпанідзе, О.Баканідзе. Невдовзі подібний курс почали викладати і в Тбіліському педагогічному інституті ім. О.С.Пушкіна. Крім
основного курсу історії української літератури, в Тбіліському університеті нині викладається спецкурс грузинсько-українських зв’язків у бакалаврів і поглиблений курс грузинсько-українських культурних взаємозв’язків у магістратурі. Таку ж давню історію має
курс української мови, який до сьогодні проводить професор Л.Хатіашвілі, що пройшла
добру українську школу. Принагідно зауважимо, що українська мова в Тбіліському університеті внесена до списку обов’язкових іноземних мов при складанні кандидатських
іспитів.
Викладання української мови та літератури на належному рівні та їхня популяризація вимагали відповідних кадрів, задля чого Тбіліський університет ініціював у 1960-ті рр.
обмін студентами з Київським державним університетом ім. Т.Г.Шевченка. До Києва було
спрямовано студентів – Реваза Хведелідзе, Нурі Вердзадзе, Амірана Асанідзе, Рауля Чилачаву, Джабу Асатіані. А з Києва до Тбілісі прибули Людмила Грицик, Григорій Халимоненко, Світлана Жолоб. Обмін виявився вельми успішним, було підготовлено
грузинських українологів та українських картвеологів. Кандидатський ступінь отримали
Л.Грицик, Г.Халимоненко, Р.Чилачава, Р.Хведелідзе, Н.Вердзадзе; згодом докторські дисертації захистили Л.Грицик, Г.Халимоненко, Н.Вердзадзе, Р.Чилачава.
Наразі всі вони плідно працюють на українсько-грузинське стратегічне партнерство
в гуманітарній сфері: Р.Хведелідзе викладає в Тбілісі курс української літератури, керує
дипломними роботами; Н.Вердзадзе працює ректором Батумського університету, читає
лекції з історії розвитку грузинсько-українських взаємозв’язків; Д.Асатіані й А.Асанідзе
– письменники, перекладають із української мови. Л.Грицик і Г.Халимоненко є професорами Київського університету та викладають курс грузинської мови й літератури [9].
У Тбіліському державному університеті грузинська молодь вивчає українську мову і
літературу (в 2006 р. було відкрито кафедру української філології та літератури), а в Ки-
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ївському національному університеті імені Тараса Шевченко – картвелологію, грузинську
мову і літературу. Понад 80 грузинських юнаків і дівчат навчається нині у різних вищих
навчальних закладах України. Наукова рада гуманітарних факультетів Тбіліського державного університету ім. І.Джавахішвілі ухвалила рішення про створення на своїй базі
Інституту україністики. Він готує фахівців за міжнародними магістерськими програмами
і планує активно залучати до викладання українознавчих дисциплін провідних українських науковців. Ініціатор створення Інституту україністики – професор, голова Товариства українсько-грузинської дружби О.Баканідзе успішно здійснив презентацію
двомовних книжок віршів Л.Українки та Т.Шевченка, перекладених ним на грузинську
мову.
У 1992 р. на базі клубу «Україна» (створений у 1970 р.) і кафедри національних літератур, літературних взаємозв’язків і перекладу Тбіліського державного університету (заснована в 1975 р.) сформувалась асоціація «Грузія – Україна», завданням якої було
продовження вивчення грузинсько-українських літературних зв’язків, їхнє розширення й
зміцнення у всіх сферах. Асоціація поставила перед собою широкі навчально-педагогічні,
науково-дослідні проблеми для здійснення свого основного завдання – подальше зміцнення та розширення реальних, більш близьких зв’язків з Україною. Асоціація намагається сприяти зближенню Грузії й України, розвитку і зміцненню дружби, взаємоповаги
і співробітництва [5, с.318].
В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка викладання східних
мов як основної спеціальності розпочалося в 1990 р. на кафедрі східної філології факультету іноземної філології. У 1995 р. було створено відділення східної філології на правах факультету (завідувач відділення, одночасно завідувач кафедри тюркології до 2002 р.
– професор Г.І.Халимоненко), що готувало філологів-викладачів та перекладачів з грузинської (з 1998 р.), арабської, гінді, китайської, індонезійської, корейської, перської, турецької та японської мов). Після утворення 12 листопада 2001 р. Інституту філології,
шляхом злиття факультетів філологічного й іноземної філології з відділенням сходознавства, кафедру тюркології очолив доцент В.М.Підвойний.
За зміцнення грузинських і українських стосунків, а також за успіхи, досягнуті в дослідженні й популяризації грузинської культури, вчена рада Тбіліського державного університету 14 березня 1994 р. обрала почесним доктором професора Київського
університету, директора Інституту українознавства академіка П.Кононенка. Він і Л.Грицик
відзначені почесною нагородою Тбіліського державного університету – медаллю Іване
Джавахишвілі.
Бажання встановити дружні зв’язки виявляють не лише вищі учбові заклади, але й середні школи двох держав-партнерів. Так, керівництво Схвіторської (с. Схвіторі, Сачхерського району) середньої школи ім. Т.Шевченка стало ініціатором встановлення освітніх
зв’язків та підписання відповідного договору з Канівською середньою школою ім. А.Церетелі. Тбіліська публічна школа № 41 ім. М.Грушевського, що почала свою діяльність у
вересні 1999 р., уклала чотири угоди про співробітництво з середніми школами України
та колегіумом Києво-Могилянської Академії. Оскільки кожного року успішно проводився
набір до її першого класу, невдовзі публічна школа була реорганізована в Першу українську гімназію – єдину на теренах СНД.
Склад її педагогічного колективу формується із представників української діаспори.
На сьогодні гімназія має 11 класів, в яких навчається понад 180 учнів, навчання в ній
здійснюється українською та грузинською мовами. Згаданий навчальний заклад є не лише
освітньою, а й культурно-просвітницькою базою українства Грузії, де створені осередки
української діаспори: міжнародний український центр дружби і культури «Світлиця», який
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об’єднує творчу спілку українських вчителів «Освітяни», суботню школу «Рідна мова»,
Студію театрального мистецтва, вокальний ансамбль «Лілея» тощо.
Водночас, українські громади здійснюють роботу із задоволення освітніх потреб українців не тільки в Тбілісі, але й в західній частині Грузії. Так в червні 2005 р. в місті Батумі за ініціативою культурно-просвітницької організації «Золоте Руно», відкрилася
українська недільна школа ім. І.П.Котляревського, а в м. Поті у 2006 р. та ж культурнопросвітницька організація започаткувала українську недільну школу ім. Т.Шевченка.
Слід виділити також Міжнародну культурно-благодійну та науково просвітню спілку
української громади Грузії «Дніпро», яка активно займається науково-дослідною роботою щодо історії українсько-грузинських відносин, відкриття маловідомих сторінок двосторонніх взаємин, популяризації України в Грузії. Зазначена організація активно працює
в регіонах Грузії, реалізуючи проекти щодо вшанування пам’ятних місць, пов’язаних з
перебуванням видатних українців в Грузії. «Дніпро» має сталі зв’язки з керівниками духовенства Грузинської православної церкви, місцевими органами влади Грузії.
На основі Договору між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про культурне
співробітництво 1993 р., цілої низки інших двосторонніх угод регулярно проводяться заходи, покликані зміцнювати стратегічне партнерство на гуманітарному рівні. Наприклад,
у рамках Днів культури України в Грузії в червні 2003 р. в тбіліському Міжнародному
центрі мистецтв експонувалася виставка декоративно-прикладного мистецтва і фотографії, в Тбіліській державній консерваторії імені Вано Сараджішвілі відбувся великий концерт майстрів мистецтв України, а мешканці Тбілісі й Батумі мали можливість
ознайомитися з творчістю студентів-художників Київської дитячої академії.
У квітні наступного року в Тбілісі й Кутаїсі за підтримки Посольства України в Грузії відбулися концерти піаністів, лауреатів конкурсу імені В.Горовіца. З 17 липня по 4 вересня 2004 р. грузинський вокально-інструментальний ансамбль «Імеді» брав участь у
4-му Міжнародному дитячому фестивалі «Змінимо світ на краще!», який проходив у Міжнародному дитячому центрі «Артек» під егідою Міністерства України у справах сім’ї та
молоді й Всеукраїнського благодійного Фонду Надії та Добра за сприяння Адміністрації
Президента України і МЗС України [10].
Зміцненню дружніх українсько-грузинських відносин сприяло проведення 20 жовтня
2004 р. в м. Сурамі під патронажем представника Президента Грузії в регіоні Шіда Картлі
традиційного свята «Лесіоба», присвяченого пам’яті нашої великої землячки Лесі Українки [11]. У Тбіліському державному університеті ім. І.Джавахішвілі пройшли урочисті
збори, присвячені 100-річчю від дня народження великого українського поета й науковця
Миколи Бажана. З нагоди його ювілею за підтримки посольства університетський клуб
«Україна» видав двомовну збірку поезій поета, а також третій том книги «Українська література» грузинською мовою, один із розділів якої присвячений життєвому та творчому
шляху М.Бажана.
А 25 березня 2005 р. В.Ющенко та М.Саакашвілі відкрили «Рік Грузії в Україні». На
святковому концерті в київській Національній опері глави держав наголошували на глибоких культурних та історичних зв’язках, що єднають український та грузинський народи. У своєму вітальному слові Президент України щиро подякував грузинському колезі
за «високий рівень двосторонніх відносин, які існують між нашими країнами», ці відносини «завжди були дружніми і надзвичайно теплими». При цьому В.Ющенко наголосив,
що «Україна та Грузія можуть мати набагато раціональніші плани співробітництва» [12].
Президент України повідомив, що під час зустрічі сторони торкнулись широкого кола
питань в економічній та політичній сферах. За його словами, однією з тем зустрічі були
«спільні європейські устремління обох народів». В.Ющенко підкреслив, що й українці, і
грузини прагнуть бути європейськими народами і бути вільними, обидва ці народи боро-
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лися за свої цінності на площах, назви яких, власне, й вказували на згадані цінності –
Майдан Незалежності в Києві і Площа Свободи в Тбілісі. В.Ющенко подякував М.Саакашвілі за досягнуту домовленість відкрити в Тбілісі Український дім і українську бібліотеку, і за особисту підтримку української школи в грузинській столиці.
М.Саакашвілі, зі свого боку, наголосив на тому, що його уряд на третину складається
з випускників українських вузів, тому закономірно, що «Україна і Грузія сповідують
спільні демократичні цінності і висловлюються за євроатлантичну інтеграцію». «Для нас
Україна не тільки друг, не тільки партнер, але і шанс для входження до Європи», – зауважив Президент Грузії.
Рік Грузії в Україні відкрився гастролями всесвітньо відомого театру імені Шота Руставелі під керівництвом режисера Р.Стуруа. Ім’я цього режисера асоціюється насамперед
із геніальним трактуванням п’єс Вільяма Шекспіра, тому не дивно, що до Києва Р.Стуруа
привіз «Гамлета». До речі, це вже четверте звернення режисера до даної п’єси, одна з
таких робіт включена Міжнародним Шекспірівським співтовариством до десятки кращих
постановок шекспірівського репертуару за останні півстоліття. Друга вистава, яку грузинський театр показав у Києві, - «Стікс» - присвячена «помаранчевій революції». Як
підкреслив режисер, у Києві відбулась прем’єра – грузинський глядач ще не бачив цієї
вистави [13]. У квітні 2005 р. також пройшли гастролі Грузинського національного балету. Закордонна преса охрестила цю трупу «восьмим чудом світу»: понад 200 турне, 1700
міст, 88 країн і 50 мільйонів глядачів – такі їхні заслуги.
Окрім цього, на рік Грузії в Україні було заплановано й реалізовано: приїзд російського драматичного театру ім. О.Грибоєдова із Тбілісі, так званого «Вільного театру», і
драматичного з Горі; фестиваль грузинського кіно; видання української мовою грузинських авторів; творчі вечори поезії; виставки робіт грузинських художників (зокрема відомого Ніко Піросмані). І це далеко не все. Проте всі подібні заходи, як правило є
традиційними для будь-якого «культурного» року, а ось чим виділилась Грузія, так це автопробігом «Україна – Грузія» та Фестивалем вина.
А 12 січня 2006 р. в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського в рамках Року Грузії в Україні відбувся науково-просвітницький та інформаційний захід, організований спільно з Посольством Грузії в Україні. Згідно програми акції був проведений
круглий стіл «Україна – Грузія: історико-культурні взаємозв’язки», в якому взяли участь
провідні вчені та молоді дослідники України. У доповідях та повідомленнях було розглянуто теми: «кольорові революції» 2000-х рр. (заступник директора Інституту історії України НАН України С.Кульчицький); Леся Українка і Грузія (зав. відділом Музею Лесі
Українки І.Щукіна); Михайло Грушевський і Тифліс (зав. Історико-меморіальним музеєм
Михайла Грушевського С.Панькова); археологічні симпозіуми в Грузії (зав. відділом античної археології Інституту археології НАН України С.Крижицький) та ін.
Під час урочистого відкриття книжково-інформації виставки «Україна – Грузія: історико-культурні взаємозв’язки» перед присутніми виступили Надзвичайний і Повноважний
Посол Грузії в Україні Г.Катамадзе; Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Латвія Р.Чілачава, директор Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України,
академік НАН України Мирослав Попович; директор Українського державного науководослідного інституту архівної справи та документознавства, д-р іст. наук І.Матяш та ін.
Відбулися презентації творчого доробку останніх років Р.Чілачави; члена Національної
Спілки художників України, поетеси Е.Кшуташвілі та книги Д.Токашвілі «У каменя прихистку»; монографії С.Кульчицького «Помаранчева революція».
На закриття року Грузії в Україні до Києва 4 квітня 2006 р. прибув міністр закордонних справ Грузії Г.Бежуашвілі, а 23 червня задля активізації й поглиблення українськогрузинського партнерства в економічній, соціальній та гуманітарній сферах В.Ющенко
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підписав Указ № 565/2006 «Про проведення Року України в Грузії». Урочиста церемонія
його відкриття відбулася 28 вересня 2006 р. в Тбіліському державному театрі опери і балету ім. З.Паліашвілі за участю чисельної української делегації на чолі з міністром культури і туризму України І.Ліховим, до неї входив також заступник міністра закордонних
справ України В.Хандогій.
Українські гості зустрілися з керівниками держави та представниками української
громади Грузії, відвідали унікальні архітектурно-історичні пам’ятки в регіоні Квемо
Картлі та у древній столиці Грузії – Мцхеті. У рамках святкування відкриття Року України
в Грузії відбувся великий концерт за участю українських митців. Концертна програма передбачала також виступи солістів Національної опери України у супроводі оркестру тбіліської опери, диригент – учень славетного грузинського диригента В.Жорданії, лауреат
однойменного конкурсу Ю.Янко.
Культурна програма Року України в Грузії також включала виставку народного художника України Л.Мешкової «О Грузія! Ти сестра моя!» (кераміка, фотографія); тиждень українського кіно в Грузії з одночасним проведенням виставки «100 малюнків
Олександра Довженка»; проведення круглого столу на тему: «Сучасне кіномистецтво: погляд у майбутнє»; круглий стіл «Українсько-грузинські літературні зв’язки», візит делегації українських письменників; концерти вокальних і танцювальних ансамблів з регіонів
України в містах-побратимах, виставка робіт М.Примаченко «Українське примітивне мистецтво».
Символом нерозривного духовного зв’язку двох народів стало відкриття пам’ятників
Тарасу Шевченку в Тбілісі (березень 2007 р.) та Шота Руставелі в Києві (червень). Поглибленню дружніх українсько-грузинських відносин, безумовно, стало й відкриття
пам’ятника Лесі Українки в столиці Кахетії – Телаві. З великим захопленням громадськість Грузії та українська діаспора сприйняли та оцінили проведення Днів Києва в Тбілісі, Житомирської області - в Кутаїсі, Одещини - в Аджарії.
Відкриття пам’ятника Великому Кобзарю було приурочене до офіційного візиту Президента України В.Ющенка 1-2 березня 2007 р. Окрім двосторонніх відносин на міждержавному рівні, сторони тоді порушили питання важливості співпраці в гуманітарній сфері.
Президент України відзначив, що в ході зустрічі з грузинським колегою вони приділили
значну увагу темі розвитку культурних проектів, спрямованих на поглиблення діалогу
двох народів (йшлося зокрема про можливість навчання грузинських студентів у вузах
України). В.Ющенко висловив сподівання, що успішне проведення Року України в Грузії
в 2007 р. також сприятиме подальшому зміцненню зв’язків та співробітництва двох країн
у різних сферах. А в розмові з Головою Парламенту Грузії Н.Бурджанадзе Глава Української держави подякував грузинській владі за сприяння у вирішенні питання виділення нового приміщення для українсько-грузинської школи ім. М.Грушевського у Тбілісі. На
переконання Президента України, цей крок відіграє важливу роль у забезпеченні потреб
української громади Грузії [15].
В рамках Року України в Грузії в Батумі 25-29 серпня 2007 р. відбулися заходи, організовані Міністерством культури і туризму України та Міністерством культури, охорони
пам’яток та спорту Грузії. Українську офіційну делегацію очолила заступник міністра
культури і туризму О.Бенч, до складу творчої делегації увійшли народний артист України,
керівник ансамблю «Київські солісти» Б.Которович, голова Спілки кінематографістів України Б.Савченко, художній керівник етно-хаус-групи «ДахаБраха» В.Троїцький, художній керівник та балетмейстер театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко», заслужена
артистка України, професор А.Рехвіашвілі, директор найстарішого київського кінотеатру
«Жовтень» Л.Горделадзе, народний артист України В.Ілащук.
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Під час візиту пройшли зустрічі української офіційної делегації в міністерстві освіти,
культури та спорту Аджарії та в мерії Батумі, де обговорювалися перспективи українськогрузинських культурних відносин, зокрема, питання організації в Україні гастролей Батумського державного драматичного театру ім. Іллі Чавчавадзе. В Батумі, як зазначалося
вище, проживає досить велика українська громада, що проводить активну роботу зі збереження рідної культури та мови. Урочисте відкриття заходів, які були приурочені до Дня
Незалежності України, відбулося у приміщенні Батумського державного драматичного
театру. На церемонії були присутні О.Бенч, міністр культури, спорту та охорони пам’яток
Грузії Г.Габашвілі, міністр освіти, культури та спорту Аджарії А.Чекваїдзе, в.о. мера Батумі Р.Чхаїдзе. Українські митці провели з грузинськими колегами «круглий стіл», присвячений питанню розвитку українсько-грузинських культурних відносин [15].
Відомо, що дедалі більший інтерес сторони виявляють щодо активізації українськогрузинських контактів у галузі спорту, оскільки в результаті співпраці посольства з Федерацією регбі Грузії, а також Посольством Франції в Грузії, у червні 2004 р. збірна
України була учасницею Тбіліського міжнародного турніру з цього виду спорту. Зі свого
боку, в травні 2004 року тбіліське «Динамо» взяло участь у футбольному турнірі, присвяченому пам’яті видатного українського тренера В.Лобановського. Керівництво Федерації футболу Грузії висловило свою підтримку кандидатури України на проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. Важливим напрямком спільної діяльності
є активізація туристичного обміну шляхом розвитку видів туризму, які користуються попитом в обох державах, зокрема, пізнавальний, спортивно-оздоровчий, лікувальний, молодіжний, круїзів по Дніпру і Чорному морі.
Таким чином, необхідність розвитку гуманітарних відносин – очевидна, оскільки сьогодні більшість міжнародних відносин починають актуалізуватися в рамках орієнтації на
громадян, «кінцевого споживача» політичного продукту, що створюється в рамках міжнародних відносин.
Україна й Грузія мають значні перспективи в розвитку гуманітарних відносин, оскільки їхні культурні зв’язки постають частиною складного соціального та геополітичного феномену з історичним корінням та власними суперечностями. Чорноморський
регіон, де знаходяться обидві держави, не лише мінливий геополітичний простір, де розквітла матеріальна цивілізація на основі демократичних принципів, а й сукупність ідей та
цінностей, яскравих національних та місцевих культур, які утворюють чорноморську цивілізацію як складову європейської цивілізації.
Прагнення України й Грузії до стратегічного партнерства та євроатлантичної інтеграції знайшло свій вираз як на політико-дипломатичному й безпековому рівнях, в економічних контактах, так і в культурних зв’язках завдяки посиленню чинника національної
самосвідомості в обох державах після якісних змін політичних режимів унаслідок «революції троянд» та «помаранчевої революції». Нині національні культури України та Грузії
наполегливо шукають не лише підтвердження свого місця в культурній системі Європи,
а й ідентифікації із «західними» культурними цінностями, і, відповідно, нових можливостей для інтеграції в усіх сферах.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the Russian Federation
policy in Central Asia and South Caucasus within the political and military security.
These regions are defined as the sphere of Russia’s vital interests. Bilateral relations and multilateral military cooperation are the main forms of these interests implementation.
На початку ХХІ ст. простір СНД перетворився на центральну складову зовнішньої
політики Росії, як основи для проектування глобальної сили через найближчий регіональний простір. Росія чітко артикулює наміри перетворитися в центр або пояс сили, в орбіті якого мають опинитися всі країни СНД. Керівництво Росії й основна частина
російського суспільства розглядають нову Східну Європу (Україну, Білорусь, Молдову),
Південний Кавказ (Азербайджан, Вірменію та Грузію) й п’ять держав Центральної Азії
(Казахстан, Киргизстан, Туркменістан, Узбекистан та Таджикистан) зоною життєвих /
пріоритетних інтересів Російської Федерації.
Метою даної статті є дослідження основних інтересів військово-політичної безпеки
Росії та форм їх реалізації в регіонах Центральної Азії та Південного Кавказу. Поставлена мета вимагає вирішення наступних завдань:
- дослідити підходи Росії до формулювання так званої південної стратегії Росії на сучасному етапі;
- визначити ключові інтереси Росії в даних регіональних просторах;
- подати аналіз ролі двосторонніх і багатосторонніх військово-політичних контактів
Росії з країнами Південного Кавказу та Центральної Азії для реалізації інтересів військово-політичної безпеки;
- визначити основні підходи РФ до співробітництва з країнами регіонів в рамках багатосторонніх структур військово-політичної безпеки (ОДКБ, ШОС, Антитерористичний
центр СНД тощо).
Для аналізу політики Росії в сфері військово-політичної безпеки в регіонах Південного Кавказу та Центральної Азії автором використовувалися джерела російських, американських, британських, казахських, грузинських, вірменських азербайджанських,
китайських авторів, таких як Д. Тренін, Ю. Морозов, М. Демурін, С. Багдасарян, Е. Лозанський, Р. Легвольд, Е. Румер, Т.де Ваал, Хуашен Чжао, І. Звягельская, О. Олікер, Д.
Шлапак, Ю. Сігов, І. Сафранчук, Ф. Толіпов, А. Маруев, Н. Гегелашвили, В. Акопян, А.
Кивирян, Р. Миркадиров, Д. Апрасидзе, З. Чотаев тощо. Переважна більшість авторів сходиться до думки про ужорсткішання політики Росії щодо регіонів Південного Кавказу та
Центральної Азії з огляду на проектування через дані простори регіональної сили РФ в
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контексті формування Євразійського простору, що перетинається із інтересами
США/НАТО, Китаю, ЄС та інших держав регіону.
Росія підкреслює, що м’яке домінування не означає повторного об’єднання: Москва
не має намірів до відновлення євразійської наддержави або до створення ще одного варіанту Російської імперії. Для Росії головним виступає забезпечення безпеки Російської Федерації через гарантування безпечного оточення в контексті пом’якшення ризиків
небезпеки. Очевидно, що Росія прагне забезпечити сприятливі умови для економічної експансії на колишній периферії та забезпечити сильний політичний вплив.
Саме в межах даного простору для РФ важливо через військово-політичні механізми
забезпечити мінімізацію військових небезпек й забезпечення економічних інтересів в країнах пострадянського простору й в суміжних регіонах.
В такій ситуації для Росії дуже важливим завданням виступає вибір механізмів реалізації інтересів військово-політичної безпеки в регіонах Східної Європи, ЦА та Південного Кавказу, серед яких (1) двосторонні військово-політичні відносини; (2)
військово-політичне співробітництво в рамках багатосторонніх систем безпеки (ОДКБ і
ШОС) та (3) військово-технічне співробітництво.
Переважна більшість інтересів військово-політичної безпеки Росії концентрується на
південному напрямку, що охоплює регіони Південного Кавказу та Центральної Азії. Ці
регіони отримують ключове значення в контексті формулювання «південної стратегії»
Росії, і за визначенням російського політолога Д.Треніна можуть бути класифіковані наступним чином: на зовнішній периферії знаходиться Єгипет, Сирія, Ізраїль (із Палестинською Автономією), Ірак, Саудівська Аравія й держави Перської затоки; середина Півдня
складається із безпосередніх сусідів колишнього СРСР — Туреччини, Ірану, Афганістану,
Пакистану; внутрішнє коло складається із пострадянських держав ЦА й Південного Кавказу.[1] Перша група в минулому була майданчиком геополітичного протиборства; сьогодні геополітичні амбіції нижчі, але з’явилися нові розрахунки, що пов’язані із
енергетичною політикою. Із країнами другої групи Росія пов’язана тісніше, тому ігнорувати їх неможливо ані із стратегічної, ані із економічної, ані із політичної точок зору.
Більше того, все що відбувається всередині цих країн, як правило впливає на їхніх безпосередніх північних сусідів — колишній радянський південь. Нові незалежні держави
ЦА й Південного Кавказу перетворюються на стратегічно важливі в контексті зовнішньої
та воєнної політики Росії [2].
Аналізуючи геополітичні перспективи Кавказу у стратегії Росії, необхідно виділити
два взаємопов’язаних блока проблем: 1) проблему збереження північнокавказьких народів й республік в складі Росії; 2) політика щодо закавказьких республік. При чому з точки
зору забезпечення національної й військово-політичної безпеки Російської Федерації
обидва блоки проблем розглядаються разом. Більше того, вони мають розглядатися у
більш широкому регіональному та міжнародному контексті.
Загальне середовище безпеки в регіонах Кавказу та Центральної Азії характеризується наявністю численних осередків нестабільності та конфліктності, що здатні суттєвим
чином впливати на безпеку Росії та її економічну стабільність. За визначених обставин
мова може йти про злиття в дугу нестабільності чотирьох більш-менш ізольованих один
від одного джерел конфліктності: Близький Схід, Закавказзя й Північний Кавказ, Центральна Азія [3]. За визначенням дослідників корпорації РЕНД Олікер О., Крейн К.,
Щвартца Л., найбільша небезпека з цього простору для Росії витікає з можливості «переливу конфліктності» (conflict spillover) на південні території самої Росії [4].
У забезпеченні воєнної безпеки Росії важливу роль відіграє територія республік, яка
знаходиться на перетині трьох театрів військових дій — Європейського, Близькосхідного,
Далекосхідного — і на їх території знаходиться низка російських військово-стратегічних
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об’єктів: космодром Байконур, полігони Емба й Сари-Шаган, станція повідомлення про
ракетний напад Балхаш в Казахстані (більше 15 тис. військовослужбовців); на території
Азербайджану Габалінська РЛС, в Киргизстані — пункт далекого зв’язку ВМФ Росії та
станція оптико-волоконного спостереження «Вікно» в Таджикистані, 201-а військова база
в Таджикистані (Душанбе) й 999-а авіабаза в Киргизстані (Кант), військова база у Вірменії (Гюмрі). Очевидно, що в такий ситуації крім стабільності й безпеки на південних кордонах, національні інтереси Росії в регіонах проявляються в єдиному оборонному
просторі Євразійського регіону.
Особливого значення у сфері військово-політичної безпеки набуває енергоресурсний
потенціал й транспортно-комунікаційний потенціал ЦА та Південного Кавказу. У геоекономічному аспекті сировинні ресурси регіону важливі як для економіки РФ, так і для реалізації енергетичної стратегії Росії. В енергетичному секторі у Росії є декілька цілей:
отримати щось на зразок права вето щодо формування правил видобутку й транспортування нафти й газу в Каспійському басейні, щоб закріпити газовий бізнес та ринок; закріпити за собою контроль над виробництвом гідро електроенергії [5]. У такий спосіб
Росія забезпечує пріоритет у постачанні центральноазіатських ресурсів у західному напрямку; проводити більш незалежну від проблематичних держав-транзитерів енергоресурсів на Захід (Україна, Польща, країни Балтії) політику; лишити економічної
привабливості низку енергетичних проектів/коридорів, що пропонують США/ЄС та
ГУАМ, зокрема транс каспійський проект «Набукко»; закріпити економічні зв’язки з партнерами на сході — Китаєм, Індією. Росія також зацікавлена в експлуатації інфраструктури, виробничого та науково-технічного потенціалів країн регіону. З ВПК Росії
кооперовані численні підприємства регіонів. Одночасно зростає його значення для безпеки російського Далекого Сходу.
Водночас, Москва не може ігнорувати той факт, що ЦА й Південний Кавказ стали
зоною суперництва низки зовнішніх гравців, в тому числі Китаю, США, ЄС, Індії, Пакистану, Ірану, Афганістану, Туреччини, Японії, Саудівської Аравії.
Проекти видобування й транспортування енергоресурсів з регіонів Кавказу та ЦА визначають схему військово-політичного перерозподілу (присутність НАТО та військова
операція в Афганістані), а також загальну геополітичну ситуацію в Кавказькому та Центрально-азійському регіонах.
Відтак, із стратегічної точки зору контроль над ЦА та Південним Кавказом створює
можливості для впливу на ситуацію на Середньому Сході, де розташований Іран, й в Південній Азії, де межують дві ядерні держави Індія і Пакистан, а також вона примикає до
двох регіональних зон тривалої нестабільності — Афганістан та Ірак.
В такому середовищі головним інтересом Росії в ЦА й на Південному Кавказі є забезпечення мінімальної стабільності в даному потенційно нестабільному регіоні. Головною загрозою є перспектива політичної дестабілізації в одній або низці країн регіонів,
що може призвести до падіння існуючих режимів й перемозі радикальних ісламістів тощо.
Важливою особливістю реалізації інтересів Росії в суміжних регіонах є політика
Китаю та США/НАТО. Як визначає російський дослідник Ю.Морозов, майже в усіх галузях багатостороннього й двостороннього співробітництва Росії із країнами ЦА та Кавказу Сполучені Штати виступають як її прямий конкурент. Стратегічні цілі й задачі Росії
й Вашингтона у регіоні часто протилежні, між ними постійно проходить прихована боротьба за посилення свого впливу.[6] При цьому, автор вважає, що американська антитерористична операція в Афганістані в цілому відповідає інтересам Росії в частині
недопущення зростання впливу міжнародних терористів й ісламістських радикалів в ЦА
й їхнього проникнення на територію РФ.
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Важливо відзначити, що в ЦА тривають процеси становлення системи регіональної
безпеки, а на сучасному етапі вона багаторівнева, суперечлива й нечітка. Фактично, з одного боку військова стабільність в ЦАР підтримується за рахунок антитерористичної операції в Афганістані й системою двосторонніх відносин США/НАТО із Казахстаном,
Таджикистаном, Киргизстаном та іншими країнами регіону. З іншого боку, відповідальність за безпеку ЦА несуть сили ОДКБ, члени якої не беруть участі у військовій складовій місії «Міжнародних сил сприяння безпеки в Афганістані» (ISAF) й надають допомогу
лише щодо транзиту вантажів, з акцентом на їх невійськовий характер, а також ШОС (організація універсального характеру). Таке становище, на думку окремих експертів, сприяє
збереженню перманентної загрози поширення викликів з Афганістану на сусідні з ним
держави.[7]
За висловлюванням Президента І.Карімова, в регіоні склалася «стратегічна невизначеність» [8], це означає, що питання безпеки вирішуються в рамках численних міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, ОЦАС, СНД, НАТО, ШОС, ОІК, а також в
рамках двосторонніх відносин. Вони дублюються, демонструють розрізненість підходів
у вирішенні проблем безпеки регіону. Так, наприклад, Росія прагне не помічати американських ініціатив в галузі безпеки, в США (НАТО) віддають перевагу співпраці з державами ЦАР в розріз російським пропозиціям та їхніх колег по ШОС та ОДКБ. Важливо,
що держави регіону виступають переважно не як рівноправні партнери, а у якості об’єктів докладання різноспрямованих зусиль.
На думку автора, в перспективі навряд чи один зовнішній гравець (в тому числі і
Росія) отримає можливість для монопольного впливу на ситуацію в регіоні. Це обумовлено в першу чергу, тим, що держави ЦАР й Кавказу переважно орієнтуються у своїй військовій та зовнішній політиці на декілька зовнішніх партнерів. Вони позитивно
сприймають іноземну присутність в економічній та безпековій сферах. Тому вплив партнерів на внутрішньополітичну і зовнішньоекономічну, військову орієнтацію країн регіону є, в цілому, збалансованим. Хоча без сумнівно США, країни ЄС та НАТО
нарощуватимуть свою присутність й участь у справах ЦА та Південного Кавказу в економічних, воєнних та інших сферах взаємодії, маючи достатню кількість фінансових ресурсів й новітні технології в енергетичній сфері. Росія ж має геополітичну перевагу в
даних регіонах. Це означає, що вона є природним і постійно діючим фактором у справах
регіону: через союзницькі зв’язки, багаторівневість економічного співробітництва в рамках ЄвраАзЕС і ШОС, воєнної взаємодії в ОДКБ, кооперацію із США/НАТО в рамках
програми «Партнерство заради миру», співпрацю із Китаєм, Індією та Іраном в рамках
ШОС Росія отримує можливість для маневру в умовах зміни ситуації в регіонах.
І нарешті, можливість розгортання відкритої конфронтації між Росією, США та Китаєм через вплив в регіоні ЦА та Кавказу є малоймовірною, оскільки КНР та РФ вважають для себе життєво важливим підтримку позитивних відносин із Заходом. З іншого
боку, незважаючи на заяву віце-президента США Дж.Байдена на конференції в Мюнхені
у 2009 р. про те, що Вашингтон виступає проти будь-яких «сфер впливу», схоже, що Москва готова розвивати не лише повномасштабне співробітництво із Сполученими Штатами
у забезпеченні безпеки в Афганістані, наприклад, але і піти на інші компроміси із Вашингтоном за умови визнання за нею ведучої ролі на пострадянському просторі з боку Вашингтону. Американський дослідник Ю.Сігов переконаний, що конфронтація між США,
Росією та Китаєм з приводу Центральної Азії взагалі не є актуальною, через відсутність
стратегічної ваги регіону для регіональних та глобальних стратегій цих гравців, а також
через таку «багатовекторну» політику країн ЦА та Південного Кавказу, що грає на суперечностях. [9] Варто також відмітити, що розгортання конфронтації для ЦА означатиме
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підрив несталої системи регіональної безпеки, а це суперечить інтересам всіх гравців в регіоні.
Метою військово-політичного співробітництва Росії в ЦА протягом 2000-х рр. є встановлення відносин союзництва та стратегічного партнерства з країнами регіону на двосторонній основі та в рамках багатосторонніх форумів.
На сучасному етапі Москва демонструє рішучість відновити свій вплив на території
ЦА та Кавказького регіонів. Крім багатостороннього пакту по створенню ОДКБ у 2002 р.
Росія заключила двосторонні угоди з усіма центральноазійськими країнами (за винятком
Туркменістану, тут більше економічних важелів впливу), що передбачають політичні консультації, спільні стратегічні оцінки, спільне військове планування й проведення операцій. Вона підписала такі угоди з Киргизстаном у жовтні 2001 р. та Казахстаном в червні
2003 р. Договір з Узбекистаном Москва підписала в листопаді 2005 р., а перед цим підписала меморандум про військову та технічну допомогу, що відкрив доступ Росії до десяти узбецьких повітряних баз. Позиції Росії сильно укріпилися із ліквідацією військових
американських військових баз в Узбекистані й вступом цієї країни до ОДКБ 16 серпня
2006 р., довготермінові контракти на закупівлю газу Росії з Узбекистаном, заключні у
2008-2009 рр. дозволяють Росії посилити контроль над постачанням газу в Європу. Також
Росія зуміла підписати низку нових угод із Ташкентом в галузі озброєнь й забезпечити
співробітництво між військовими відомствами обох країн, що поглибило відносини військово-політичного співробітництва й створило умови для впливу на формування оборонної політики Узбекистану.
Росія почала дипломатичний наступ на Казахстан. Візит президента Росії Д.Мєдвєдєва в травні 2008 р. до Казахстану мав своєю метою дати новий імпульс співробітництву
між цими країнами, основні напрямки якого були закладені в Декларації про розширення
та поглиблення російсько-казахстанського співробітництва від 20 січня 2005 р.[10] В заяві,
підписаній за результатами зустрічі на найвищому рівні в Астані, відмічається, що «Росія
і Казахстан мають намір поглиблювати зв’язки та укріплювати співробітництво в оборонній й воєнно-технічній галузях, розглядаючи їх у якості важливої складової обопільного стратегічного партнерства в інтересах підтримання регіональної і глобальної
безпеки», і обидві держави тісно співпрацюватимуть в інтересах забезпечення «надійної
спільної оборони в рамках спільного воєнно-стратегічного простору» [11]. Одразу після
цього Росія та Казахстан оголосили про введення в дію нового плану спільних дій щодо
поглиблення співробітництва в галузі безпеки. В липні 2008 р. міністри оборони обох
країн А.Сердюков та Д.Ахметов підписали протокол про проведення спільних військових навчань у 2009-2011 рр., що незважаючи на багатовекторність зовнішньої політики
Астани, дозволить Росії користуватися можливістю зближення з Казахстаном й почати
проводити більш активну політику в цій країні.
Нова політика активної присутності Росії в регіоні підкріпилася відкриттям першої
російської військової бази за межами країни після розпаду СРСР в м. Кант на території
Киргизії (на ній розміщено п’ять штурмовиків Су-25 і чотири учбово-тренувальних легких штурмовика Л-39, а також від 350 до 500 осіб обслуговуючого персоналу; в планах
розгортання семи винищувачів-бомбардувальників Су-27 і двох вертольотів Ми-8, чисельність персоналу подвоюється [12]), а згодом посилити свій вплив на рішення Киргизстану щодо закриття військової бази США в м. Манас у 2009 р. (Росія пропонувала за
закриття американської військової бази Киргизстану 300 млн. дол. грошима і ще 1,7 млн.
дол. інвестиціями, а президент К.Бакієв запросив підняття ставки оренди за базу від США
за одними джерелами до 100 млн. дол. на рік [13], за іншими — до 200 млн. дол. США щорічно, а остаточно рішення про виведення бази прийнято після вимог США подовжити
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оренду бази терміном на 30 років). Хоча база в Канті укомплектована Росією, вона є авіаційним компонентом сил швидкого реагування ОДКБ в центрально-азійському регіоні.
Росія також посилила свою присутність в Таджикистані, оголосивши в червні 2004 р.
про постійне базування 201-ї мотострілкової дивізії. Вона, як і база в Канті, стала повітряним прикриттям КСШР й головним перевалочним пунктом на випадок виникнення необхідності швидкої доставки додаткових підрозділів військових. В червні 2006 р. на
сочинській зустрічі В.Путіна та Е.Рахмонова були досягнуті домовленості про розвиток
багатостороннього співробітництва між Росією й Таджикистаном, в тому числі відносно
військової присутності РФ в цій країні.[14]
При цьому держави ЦА не орієнтовані жорстко на Росію. Про їхню багатосторонню
військову дипломатію ми вже зазначали, і зовнішня політика цих країн координується доволі приблизно. Так, всі країни, включаючи Росію, беруть участь в програмі НАТО «Партнерство заради миру». У Казахстану індивідуальна програма партнерства з НАТО й
активне військове співробітництво із США. Він отримує американську допомогу у будівництві невеликого військово-морського флоту на Каспії. Невеликий контингент казахських інженерів обслуговує сили коаліції в Іраку. Після 2001 р. Казахстан надав
військово-повітряним силам США право використовувати три літовища на півдні країни.
За результатами візиту голови Центрального командування військ США генерала Петреуса Д., що відповідає за ведення бойових дій в Іраку й Афганістані, на початку 2009 р.,
було отримано домовленості щодо збільшення кількості казахських військовослужбовців
у військових навчальних закладах США, закупки Казахстаном спільного американського
озброєння, проведення спільних навчань, продовження сприяння військам НАТО при перевезенні невійськових вантажів, що транзитом йдуть до Афганістану, а також Казахстан
отримав пропозицію щодо повномасштабної участі казахської сторони в операції в Афганістані. Питання про відкриття нових американських баз на території цієї країни не обговорювалося.[15]
В квітні 2008 р. Узбецький президент І.Карімов взяв участь в саміті НАТО і у своєму
виступі запропонував низку ініціатив, що відображають позицію Узбекистану по афганському врегулюванню: висловлена готовність до підписання із НАТО Угоди про забезпечення коридору й транзиту через свою територію невійськових вантажів через
прикордонний вузол Термез-Хайратон (майже єдине залізничне сполучення із Афганістаном) й запропоновано почати переговорний процес щодо досягнення миру і стабільності в Афганістані у форматі «6+3» (повноважні представники Афганістану плюс США,
Росія і НАТО).
Отже, очевидно, що укріплення військового вектору кооперації країн ЦА із США і
НАТО є природним процесом, із яким має рахуватися Росія у проведенні своєї військової
політики в даному регіоні. Безсумнівно, сильною стороною позицій Росії в цьому регіоні
є наявність сформованих економічних й військових важелів впливу на держави ЦА й Кавказу. Слабкою стороною позиції Росії в регіоні є непослідовність зовнішньої політики
Росії взагалі і в регіоні зокрема. До слабких позицій Росії можна віднести й її прагнення
вирішувати суперечливі питання в регіоні силовими методами, що природно насторожує
держави регіону і підштовхує до пошуку гарантій з боку інших гравців. До речі, як вже
зазначалося, акцент Росії на економічну стратегію в регіоні має в основі, так звані, механізми «м’якої сили», принаймні до 2008 р. на цьому наполягали представники російського
керівництва й зовнішньополітичної спільноти.[16] Події серпня 2008 р. в Грузії, на думку
автора, подали сигнал сусіднім країнам Південного Кавказу та ЦА, а також зовнішнім
гравцям, що спроби обмеження впливу Росії в цих регіонах не будуть отримувати у відповідь лише «м’яку політику» та енергетичний шантаж, — військові, силові методи також
розглядаються формою утвердження своїх інтересів.
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Очевидно, що саме в цьому контексті полковник А.Маруєв підкреслює неможливість
вирішення завдань економічних інтересів та освоєння вуглеводневих ресурсів Каспійського регіону без відповідного воєнно-політичного супроводження[17].
В ситуації, що склалася після подій в Південній Осетії та Абхазії у серпні 2008 р.,
двосторонні угоди можуть виявитися більш ефективними, ніж багатосторонні структури
на зразок ОДКБ, хоча вона може виступати спільною платформою. В такому контексті
питання інфраструктури й розміщення збройних сил набуває ключової важливості. На сучасному етапі в такій постановці проблеми важливе місце посідає Кавказький регіон, оскільки після грузино-осетинського та грузино-абхазького конфліктів 2008р. Росія постала
перед необхідністю постановки нових військово-політичних завдань в регіоні.
В результаті втручання Росії у конфлікти, яке по-різному оцінюється в західних і російських джерелах, головним геополітичним інтересом РФ виступає унеможливлення укріплення США у якості домінуючої сили в Закавказзі. Цей регіон відіграє роль
геостратегічного перешийку між Чорним і Каспійським морями, що забезпечує панування
у східній частині Чорного моря і в західній частині Каспійського. В такій розстановці сил
для Росії залишається важливим не просто утримати здобуті позиції в Абхазії й Південній Осетії, але й використати дані території в якості плацдарму для подальшого поширення свого впливу на Кавказі. Очевидно, що дане завдання Росія вирішуватиме шляхом
нарощування свого військового потенціалу з акцентом на якісні характеристики військової сили. Ситуація ускладнюється, по-перше, ворожим станом відносин із Грузією, яка
активно співпрацює із блоком НАТО та США у військовій сфері і отримує сучасні озброєння й військову техніку; по-друге, Нагірно-Карабаським конфліктом із потенційними
шляхами його вирішення; по-третє, обмеженими ресурсами для недопущення посилення
впливу США в Грузії та Азербайджані; по-четверте, протидіючи посиленню позицій США
в Грузії, важливо не втратити уваги до такого важливого гравця як Туреччина, що має потужний військовий потенціал і свої інтереси щодо Абхазії, Аджарії, Вірменії.
Геополітична розстановка сил на Південному Кавказі свідчить про збереження Росії
в постійній військовій напрузі. Інтенсивне будівництво Заходом енергетичних і транспортних комунікацій через Азербайджан і Грузію супроводжувалося укріпленням російських позицій у Вірменії. Росія зберегла тут 102-гу військову базу в м. Гюмрі й разом з
вірменськими прикордонниками охороняють її зовнішні кордони. Крім того, вірменська
економіка тісно пов’язана із Росією. Як зазначалося вище, прагнення Грузії вступити до
НАТО та виведення російських баз з грузинської території, у відповідності до міжнародних домовленостей Стамбульського саміту ОБСЄ та адаптованого ДЗЗСЄ 2000 р. й грузино-російських угод 2006 р.) складає військову небезпеку наближення військової
інфраструктури НАТО до російських кордонів й присутності у Чорноморському басейні
ВМС НАТО, що визнається загрозою й означало б постановку під сумнів російської військової присутності у Вірменії через нездатність вирішувати Росією тактичні завдання з
бази в Гюмрі з причин комунікаційної відірваності, мова йде про перекриття єдиного суходільного та повітряного коридору з Росії до Вірменії, яким постачаються військові вантажі. За заявою ведучого наукового співробітництва Вашингтонського інституту
стратегічних досліджень Чагаптай С., якщо в Азербайджані американцям доцільно розмістити мобільні угрупування в їх класичному вигляді, то в Грузії США намагатимуться
закріпитися монолітно — створити своєрідний буфер на підступах до Росії з півдня — і
саме в цьому випадку доцільність російської присутності у Вірменії дорівнюватиме нулю
[18]. Російська військова база у Вірменії припинила би бути плацдармом Росії на Південному Кавказі. Єреван змушений в такому випадку шукати інші гарантії безпеки.
Із зростанням грузино-російського протистояння протягом другої половини 2000-х
рр. зростав тиск США в питанні відкриття вірмено-турецького кордону. Можна з упевне-
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ністю сказати, що досягнувши цього, США фактично отримували б новий південний
фронт витіснення Росії з Кавказу і далі з ЦА, й північний фронт тиску на Іран. Очевидно,
що Вашингтон відводив Вірменії роль стримуючої сили для непрогнозованого зростання
ваги Туреччини в регіоні, а запуск основних нафтогазових проектів у Азербайджані, під
охороною військ США, поступовий перенос центру американської зацікавленості на Вірменію, можливе відкриття вірмено-турецького кордону — все це мало на меті витіснення
Росії з регіону. Більше того, Вірменія — це коротший шлях транспортування вуглеводної
сировини з Каспійського регіону до Європи, а заморожування карабаського конфлікту й
постійний контроль над ним дають США можливість зберігати й нарощувати свою присутність в регіоні.
В такому військово-політичному середовищі військове втручання Росії у грузино-абхазький та грузино-осетинський конфлікти вирішує низку стратегічних завдань для військових цілей Росії у Кавказькому регіоні. По-перше, стало очевидно, що для захисту
своїх потенційних союзників НАТО не застосовуватиме заходів військового характеру,
здатних призвести до військової конфронтації з Росією. Вступ Грузії до НАТО, незважаючи на спроби США його прискорити й підписання Хартії про стратегічне партнерство із Грузією влітку 2009 р., залишається під питанням. По-друге, через підтримку
незалежності Південної Осетії та Абхазії Росії вдалося уникнути комунікаційної ізольованості військової бази на вірменській території й створити можливості для відкриття
нових військових баз в регіоні Південного Кавказу. По-третє, в контексті карабаського
конфлікту вступ у війну Росії зменшив мілітаристську риторику в Азербайджані з приводу
шляхів урегулювання цього конфлікту, в Азербайджані стали розуміти, що військовим
шляхом вирішити карабаський конфлікт не можна. По-четверте, визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії стало політичним новаторством для міждержавних
відносин на пострадянському просторі. Балканський досвід вирішення конфліктів продемонстрував Росії, що лише спосіб фіксації етнотериторіального розмежування може
призвести до безконфліктного існування. Існує усвідомлення, що силовий примус призведе в результаті до виникнення нових регіональних та міжнародних проблем[19]. Британський експерт з питань Кавказу Томас де Ваал переконує, що Азербайджану доведеться
визнати фактичну втрату Карабаху для нього, якщо Азербайджан не піде на суттєві поступки НКР щодо суверенітету.[20] По-п’яте, Росія ввела додаткові війська до Південної
Осетії та Абхазії, підписала договір про створення військових баз, а це означає, що військовий шлях вирішення інтересів Грузії щодо відновлення територіальної цілісності виключається: сама Грузія не здатна протистояти Росії, а в світлі усвідомлення Заходом та
США необхідності Росії у вирішенні питань афганської компанії й проблематики навколо
Ірану, конфронтація щодо відновлення територіальної цілісності Грузії є малоймовірною.
По-шосте, важливим висновком для НКР стала нездатність миротворців зупинити бойові
дії в Південній Осетії та забезпечити безпеку населення. Спеціаліст по регіону Е. Санамян вважає, що передача третій стороні прямих обов’язків по підтримці безпеки, а з ними
й конкретні території — союзникам з Росії або партнерам із Заходу — не гарантує покращення безпеки й несе в собі нові небезпеки[21]. Залучення міжнародних миротворчих сил замість карабаських не відповідає інтересам Вірменії і посилює позиції
Азербайджану.
Повертаючись до питання про роль Нагірно-Карабаського конфлікту для військової
політики Російської Федерації, то існують точки зору щодо небажання Росією вирішувати цей конфлікт, оскільки мінімізує природу Росії як військового партнера в регіоні,
Росія втрачає важелі тиску на Південному Кавказі. Автор схильний вважати, що ані Росія,
ані Захід не зацікавлені у вирішенні конфлікту, оскільки не готові відмовитися від регіону,
навіть «замороженість» його на невизначений термін є більш прийнятним в контексті
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транспортно-комунікаційних проектів (особливо Південь-Північ та Схід – Захід), роль
яких зростає в світлі вирішення іранського та афганського питань.
В Кавказькому регіоні військова політика Росії переважно спирається на інфраструктуру, розширення якої стало можливим після 2008 р. РФ має плани по розширенню військової інфраструктури та чисельності військових баз на території новостворених держав.
У вересні 2009 р. підписані угоди про військове співробітництво Росії із Південною Осетією та Абхазією. Угоди підписані терміном на 49 років з автоматичним продовження на
п’ятирічні періоди. У відповідності до цих домовленостей, РФ отримує право будівництва,
використання й удосконалення військової інфраструктури та військових баз. Передбачається створення спільного військового угрупування як в мирний, так і військовий час[22].
Москва планує створити військово-морську базу в абхазькому порту Очамчира. Крім
того, має намір відновити колишню радянську авіабазу «Бомбора» у Гудаутському районі
Абхазії, а також бази гірничого спецназу в Кодорській ущелині. За оцінками аналітиків, в
порт Очамчир матимуть змогу заходити сторожеві прикордонні катери (враховуючи глибину дна в порту 3,8 м.), після днопоглиблювальних робіт порт зможе приймати десантні
кораблі великого розміру. Основні ракетні крейсери ЧФ «Москва», «Керчь», «Очаков» базуватися тут не матимуть змоги. Важливим мотивом в галузі укріплення військових баз
Росії за кордоном є фактор потенційного закриття бази ЧФ РФ в Севастополі у 2017 р., і
поки Україна не висловлювала зацікавленості в збереженні або подовженні терміну перебування бази на території Криму. Зрозуміло, що порт Очамчира не зможе стати альтернативою Севастополю, але може стати ключовою базою матеріально-технічного
забезпечення для російських військових кораблів, військово-морського спецназу та підрозділів морської піхоти. Авіабаза «Бомбора» є найбільшим літовищем на всьому Закавказзі. Москва планує розмістити на авіабазі 20 літаків, включаючи Су-27 (Flankers, за
класифікацією НАТО), ескадрилью штурмовиків Су-25 (Frogfoot) і декілька військовотранспортних літаків Ан-26 (Curl). За словами представника Міністерства оборони РФ, головним завданням бази є «стримування Грузії», а також для безпеки літніх олімпійських
ігор в Сочі у 2014 р.[23] З 1 лютого 2010 р. четверта військова база Міністерства оборони
РФ розташовуватиметься на території Південної Осетії в двох гарнізонах — Цхинвалі та
Джаві.
Чотири нові військові бази в регіоні суттєво змінюють розстановку сил, і фактично
унеможливлюють відновлення територіальної цілісності Грузії. Позиція представників
США, НАТО та ЄС полягає у визначенні дестабілізуючого впливу планів Росії, що може
посилити конфронтацію.
Отже, у військово-політичній сфері можна очікувати загострення конфронтації у Чорноморському басейні й перерозподіл геополітичних позицій Росії та США/НАТО. Можна
очікувати, що у якості стримуючого фактору для розгортання баз могло б стати відкриття
американських військових баз в Грузії, мова про створення яких в морських портах Поті
та Марнеулі йшла під час візиту до Грузії делегації суходільних військ США в Європі на
чолі з генералом Х.Картером [24]. Існує ймовірність того, що Грузія відмовиться від планів щодо розміщення американських ВМС у випадку відмови Росії від військових баз на
території Південної Осетії та Абхазії. В іншому випадку можна прогнозувати, що поява
американських баз в Грузії обґрунтовуватиметься антиіранською компанією, водночас, в
умовах пошуку компромісів і це питання буде на порядку денному російсько-американської стратегії щодо Ірану та Афганістану.
Стратегічними умовами вирішення інтересів військово-політичної безпеки Росії є підтримка внутрішньої стабільності в країнах Центральної Азії та Південного Кавказу. Російська Федерація вважає джерелом нестабільності не внутрішні проблеми тих або інших
країн регіонів, а американську політику просування демократії та ісламізм, які, на думку
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російських керівників, ведуть до підриву політичних ситуацій в країнах, можуть призвести до дестабілізації та створюють загрозу цілісності Росії. «Кольорові революції» в
Грузії, Україні, Киргизстані виступають проектом по реалізації таких загрозливих явищ.
Москва незмінно підтримує правлячі режими в країнах ЦА та Кавказу, зберігаючи на низькому рівні контакти з найбільш цивілізованими опонентами. Москва ніколи не розглядала
питання про підрив влади зсередини, а політика США по зміні політичних режимів на
користь найбільш прийнятних для співробітництва із Сполученими Штатами заради просування власних інтересів в регіоні класифікується як дестабілізуюча.[25] Росія, як до
речі і Китай, демонструє підтримку існуючих правлячих кіл й чітко позиціонує своє прагнення не втручатися у внутрішні справи цих країн, що відповідає інтересам лідерів країн
ЦА й Кавказу. Так, підписаний у листопаді 2005 р. договір про союз з Узбекистаном передбачає допомогу Москви Ташкенту в придушенні виступів на зразок подій в Андижані.
При цьому Росія утримується від прямого втручання. М.Бордюжа, генеральний секретар
ОДКБ, публічно виключив військове втручання в справи держав-членів заради попередження революцій [26]. Замість цього він запропонував ідею політичного посередництва,
що здійснюється головами держав та вищими посадовими особами.
Іншим напрямком діяльності Росії в сфері військово-політичного співробітництва є
стримування іноземної військової присутності й співробітництва в області безпеки з третіми країнами. Саме іноземна військова присутність на території країн по периметру кордонів Росії й співробітництво із третіми країнами в галузі безпеки новими незалежними
країнами колишнього СРСР проголошено загрозою національній безпеці РФ. В той же
час, саме військова операція в Афганістані, з одного боку, знищила найбільшу загрозу для
РФ в особі тероризму й екстремізму, а з іншого — мала наслідком розгортання мережі
військових баз на території центрально-азійських країн, поглиблення військового співробітництва з країнами ЦА й Кавказу. Вважається, що в основі рішення президента Путіна
В. щодо розгортання сил США і НАТО в ЦА лежали такі стратегічні розрахунки: США
прагнули розбити рух Талібан, а це відповідало меті Росії, але відсутні були можливості;
усвідомлення не можливості утримання країн ЦА (наприклад, Узбекистан) від розміщення
на їхній території баз західних сил; розрахунки на те, що після завершення операції Росія
могла б посісти місце США в системі безпеки даного регіону, коли Росія відчує сили для
домінування в регіоні.
За словами М.Маргєлова, голови Комітету з міжнародних справ Ради Федерацій,
«Сполучені Штати прийшли в ЦА, тому що ми (Росія) створили там силовий вакуум. І, по
суті, американці стали захищати наші південні кордони, воюючи проти талібів»[27]. Ще
у жовтні 2003 р. В.Путін схвалював «ефективне співробітництво» із США в ЦА, за його
словами щойно відкрита військова база в Канті й розташована в 30 км. від неї база Манас
«взаємно сумісні»[28]. На середину 2005 р. позиція Москви змінилася під впливом змін
у російсько-американських відносинах: Росія була задоволена закриттям американської
бази в Карши-Ханабаді в Узбекистані, і позитивно сприйняла рішення президента Киргизстану 20 лютого 2009 р. про закриття військової бази в Манасі. Водночас, Росія з обережністю відреагувала на ідею розміщення в Киргизстані китайської військової бази під
егідою ШОС у 2005 р., а в тому ж році досягла домовленостей з Індією про розміщення
спільних російських та індійських частин на авіабазі Айні поблизу Душанбе (Таджикистан). З точки зору Росії, США можуть піти з регіону, а Китай залишиться на довго, Індія
ж єдина з великих держав, якої можна не боятися. Тренін Д. переконаний, що Росія керується міркуваннями щодо появи Індії в регіоні у якості фактора його безпеки дозволить
применшити зазіхання Китаю[29]. Автор би хотів відзначити, що Сполучені Штати також
розглядають можливість применшення амбіцій Росії та Китаю в регіональній розстановці
сил за рахунок стратегічного партнерства з Індією.
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Основним механізмом військово-політичного співробітництва Росії в ЦА є намагання
консолідації системи безпеки під власним керівництвом через ОДКБ та ШОС. Забезпеченню інтересів Росії в ЦА може сприяти створення розширеної системи безпеки в регіоні. Ця система має стати не полем зіткнення інтересів держав, що входять в організацію,
за участі РФ та інших акторів, а має сприяти налагодженню взаємодії по нейтралізації загроз.
Висновки: В межах регіонів Південного Кавказу та Центральної Азії для РФ важливо через військово-політичні механізми забезпечити мінімізацію військових небезпек й
забезпечення економічних інтересів в країнах пострадянського простору й в суміжних регіонах.
Стратегічними умовами вирішення інтересів військово-політичної безпеки Росії є підтримка внутрішньої стабільності в країнах Центральної Азії та Південного Кавказу. Російська Федерація вважає джерелом нестабільності не внутрішні проблеми тих або інших
країн регіонів, а американську політику просування демократії та ісламізм, які, на думку
російських керівників, ведуть до підриву політичних ситуацій в країнах, можуть призвести до дестабілізації та створюють загрозу цілісності Росії.
Важливою особливістю реалізації інтересів Росії в суміжних регіонах є політика
Китаю та США/НАТО.
Метою військово-політичного співробітництва Росії в ЦА протягом 2000-х рр. є встановлення відносин союзництва та стратегічного партнерства з країнами регіону на двосторонній основі та в рамках багатосторонніх форумів.
На сучасному етапі Москва демонструє рішучість відновити свій вплив на території
ЦА та Кавказького регіонів. Крім багатостороннього пакту по створенню ОДКБ, Росія заключила двосторонні угоди з усіма центральноазійськими країнами, що передбачають політичні консультації, спільні стратегічні оцінки, спільне військове планування й
проведення операцій.
В Кавказькому регіоні військова політика Росії переважно спирається на інфраструктуру, розширення якої стало можливим після серпня 2008 р. РФ має плани по розширенню
військової інфраструктури та чисельності військових баз на території новостворених держав. Ані Росія, ані Захід не зацікавлені у вирішенні Нагірно-Карабаського конфлікту, оскільки не готові відмовитися від регіону, навіть «замороженість» його на невизначений
термін є більш прийнятним в контексті транспортно-комунікаційних проектів (особливо
Південь-Північ та Схід – Захід), роль яких зростає в світлі вирішення іранського та афганського питань.
Важливим напрямком діяльності Росії в сфері військово-політичного співробітництва
є стримування іноземної військової присутності й співробітництва в області безпеки з
третіми країнами. Основним механізмом військово-політичного співробітництва Росії в
ЦА є намагання консолідації системи безпеки під власним керівництвом через ОДКБ та
ШОС.
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Бойченко О.М.*
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
The offered article lights up the question of co-operation of military industry of
European union's countries as an important direction of strengthening like a supranational formation. Also author shows the contradictoral moments which arise
up as a result of the noted transformations and the positions of countries and their
actions in the branch of creation the structure of general units of military and industrial division. At the end of the article the the features of industrial integration
of European Union in military sphere are described.
Головним питанням даної публікації є, насамперед, спроба автора показати ті напрями
та тенденції розвитку й функціонування складових елементів військово-промислової кооперації країн Європейського союзу, які мають місце на сьогоднішній день.
Відповідно, актуальність даної проблеми полягає в тому, що фактично з посиленням
ролі Європейського Союзу як політичного та економічного гравця у світовій політиці поступово на перший план виходить також питання автономності об’єднання у військовій
сфері, а провідним питанням, виходячи з зазначеного, є якраз формування цілісної структури військово-промислового комплексу ЄС з метою нівелювання наявного розриву у галузі озброєнь та військових технологій у порівнянні зі США, які наразі являються
диригентами у сфері формування військової політики НАТО, бувши в той же час гарантом безпеки ЄС. Тому питання формування спільного європейського військово-промислового комплексу є предметом вивчення багатьох дослідників як іноземних, так і
вітчизняних. В цьому контексті актуальними для детального вивчення проблеми формування інституційного рівня як військово-політичної структури ЄС в цілому, так і підструктури військово-технічного співробітництва зокрема є дослідження О.Їжака,
М.Носова, О.Бодрука, Й.Варвіка, Д.Кульмі, Ф.Газдага. В той же час, питання структури
ВПК ЄС, його компонентів, стану співпраці та напрямків досліджень найкраще описані
в роботах І.Іванова, П.Чао, К. вон Вог’ю.
Виходячи з зазначеного, автор публікації ставить за мету дослідити, по-перше, сучасний стан національних військово-промислових комплексів країн ЄС, по-друге, динаміку створення об’єднань військово-технічного співробітництва на комунітарному рівні,
по-третє, ступінь автономності європейських військово-промислових об’єднань від структур НАТО.
Формування військово-промислового комплексу Європейського Союзу проходить в
умовах, коли традиційні країни-імпортери озброєння цілеспрямовано здійснюють політику закупівлі в відповідності до давніх корпоративних зв’язків та визначення постійного експортера, в той час як поява нового сегменту на ринку озброєнь, яким наполегливо
хоче стати Європейський Союз, являється дратівливим фактором для «китів-старожилів»
*
здобувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доц. Мінгазутдінов І.О.
© Бойченко О.М., 2009

70

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 87 (Частина ІІ), 2009

даної галузі, якими традиційно вважають США та Росію. Проте, незважаючи на конкурентне протистояння, політичний та економічний тиск, а в деяких випадках і відвертий
скептицизм, ВПК Європейського Союзу поступово «стає на рейки» і зміцнює свої позиції на внутрішньому ринку озброєнь, а в деяких випадках навіть витісняє конкурентів і на
зовнішньому.
Разом з тим ВПК ЄС, що створюється в інших історичних умовах, чим американський чи, як раніше, радянський, і такий, що спирається на інтеграцію відразу багатьох
держав, має свої особливості, проблеми та виміри.
Однією з найбільш логічних та очевидних причин ескалації потужності оборонних
приготувань Брюсселю експерти зазвичай називають небажання міцніючого в політичному та економічному плані Європейського Союзу знаходитись в залежності від США в
галузі військових можливостей, як це було, і мабуть, частково є до цього часу. «Визначальним технічним викликом в справі формування власної та надійної обороноздатності
Європи, - писав, наприклад, лідер ліберально-демократичної фракції Європарламенту
Г.Ватсон, - являється необхідність нівелювати той розрив, що виник в результаті нашої
більш ніж п’ятдесятирічної залежності від США в галузі озброєнь та військової інформатики, причому практично по всіх їх компонентах». ЄС нерідко залишається відомим по
відношенню до США при прийнятті стратегічних рішень. До цих пір він не має доступу
до частини військової інфраструктури НАТО (яка контролюється США одноосібно), що
наглядно проявилось як під час операції на Балканах, так і під час операції спецсил ЄС
«Артемізія» в Конго. Це все сприймається в Брюсселі як знак слабкості та несамостійності власної зовнішньої та оборонної політики. На думку військових аналітиків, Європа
начисто програє «гонку озброєнь» американським корпораціям. Не дивно - оборонний
бюджет США на 2003 рік складає 390 мільярдів доларів. Сукупний військовий бюджет
п'ятнадцяти країн Євросоюзу більш ніж в два рази менше - 160 мільярдів. Наприклад, у
2002 році американський уряд вклав в розробки нових військових технологій 100 мільярдів доларів, європейці - не більше 40. Після 11 вересня корпорації «Боїнг» і «ЛокхідМартін» одержали від американського уряду додаткові замовлення і тепер успішно
витісняють з ринків європейських конкурентів. Вони пропонують ціни свідомо нижче,
ніж можуть дати будь-які виробники Старого Світу, що не мають такої могутньої державної підтримки. Навіть спільний загальноєвропейський проект військово-транспортного літака А-400М залишається як і раніше в кресленнях: не вистачає грошей для
завершення власних розробок. Тому замість французьких новий лайнер швидше за все
оснастять американськими моторами - так дешевше. Звичні для європейських виробників ринки збуту озброєнь один за іншим «здаються» заокеанським оборонним корпораціям. Нарешті, науково-промисловий потенціал ЄС останнього часу було помітно
ослаблено політично мотивованим поглинанням їм економічно слабких країн Центральної, Східної та Південної Європи, і для того, щоб досягти ВВП на душу населення таку
ж, як і в США, ЄС потрібно не менше, ніж 120 років, а отже про істотний рівень підняття
конкурентної спроможності в найближчий час не може бути й мови.
За даними Асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості ЄС (АСД), ядро сучасного ВПК Євросоюзу формує близько 800 фірм з загальною зайнятістю в 615 тис. чоловік і обсягом продаж більше 100 млрд. євро на рік. Їх загальний портфель замовлень на
2004 рік склав близько 148 млрд. євро, число субпідрядників (включаючи малий та середній бізнес) доходить до 80 тис., де, в свою чергу, зайнято близько мільйона чоловік.
Зрозуміло, це не йде ні в яке порівняння з військово-промисловим комплексом США,
де продовжує діяти порівняльна формула «2-4-8-16», що показує в рази відставання ЄС від
США за об’ємами держзакупівель військової техніки, бюджету військово-космічних науково-дослідних розробок, загальному об’єму фінансування на дослідження та розробки

