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Європейський Союз перебуває у стані політичної та безпекової кризи, яка тяжіє до перетворення на екзистенційну кризу, що підважує існування ЄС як інтеграційного проєкту. Ціннісний
конфлікт між ліберальною демократією та авторитаризмом перетворюється на вагомий чинник міжнародної безпеки.
Негативні сучасні тенденції в міжнародному безпековому довкіллі підвищують ризики для ЄС.
У зовнішній політиці ЄС не демонструє спроможність говорити одним голосом, що не сприяє
затвердженню його статусу як суб’єкта глобального рівня. Всередині ЄС зростають відцентрові
тенденції та настрої євроскептицизму. Серед деструктивних зовнішніх і внутрішніх чинників,
що впливають на європейську безпеку, на перший план виходить гібридна загроза, пов’язана з
амбітними планами й агресивними діями Москви, спрямованими на підрив демократій, міжнародної солідарності та безпеки. РФ планомірно діє з метою дестабілізації ЄС, використовує
сукупність засобів деструктивного впливу, намагаючись підірвати європейську єдність як зовні, так і зсередини.
Російська агресія проти України, операції у Сирії та Лівії, втручання у внутрішні процеси
в країнах ЄС тощо посилюють руйнівні тенденції у європейському середовищі безпеки. У цьому контексті для ЄС постає проблема зміцнення опірності, або стійкості (resilience), як механізму стримування деструктивних дій РФ та засобу нівелювання їхніх наслідків.
Метою статті є проаналізувати причини й наслідки руйнівних гібридних впливів РФ, спрямованих проти ЄС, виокремити засоби російських деструктивних впливів на рівні поширення дезінформації, активних спецоперацій, енергетичного тиску тощо. Окремо розглянуто
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імперативи російської зовнішньої політики, питання ціннісної кризи Європейського проєкту
та його майбутнього, а також перешкоди для побудови стратегічного діалогу між ЄС та РФ.
Європа знову повертається до пошуків колективної європейської ідентичності, дискутує питання створення оновленого європейського наративу. Збереження системи ліберальних демократичних цінностей є головною передумовою для майбутнього ЄС без потенційного ризику
дезінтеграції об’єднання.
Суверенітет і територіальна цілісність України, її безпека можуть бути гарантовані лише у спосіб повного включення країни у європейський цивілізаційний, економічний та безпековий
простір. Коливання Європи щодо європейського майбутнього України, які відбуваються під
тиском Кремля та внутрішньоєвропейських суперечностей, погіршують стан безпекового довкілля в Європі.
Ключові слова: ЄС, Європейський проєкт, гібридна війна РФ, криза цінностей, міжнародне
безпекове довкілля.

Borys Parakhonsky, Galina Yavorska
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The European Union is in a political and security crisis. The crisis tends to become existential, which
undermines the future of the EU as an integration project. The conflict of values between liberal democracy and authoritarianism is becoming an important factor in international security.
Negative current trends in the international security environment increase risks for the EU. In its foreign policy the EU does not demonstrate the ability to speak with one voice. It does not support EU’s
ambition to be a global international actor. Within the EU, centrifugal tendencies and Euroscepticism
appear to be gaining ground. Among the destructive external and internal factors affecting European
security, the hybrid threat posed by Moscow’s ambitious plans and aggressive actions is at the forefront.
These actions are aimed at undermining democracies, international solidarity and security. Russia is
systematically acting to destabilize the EU, using a set of means of destructive influence, trying to undermine European unity both externally and internally.
Russia’s aggression against Ukraine, operations in Syria and Libya, interference in domestic processes
in the EU, etc., are exacerbating destructive trends in the European security environment. In this context, the EU faces the need to increase its resilience, as a tool to deter destructive actions of the Russian
Federation and a means to mitigate their effect.
The purpose of the article is to analyze the causes and consequences of Russia’s hybrid influence against
the EU, plus to identify the means of Russia’s destructive impact, such as the spread of misinformation,
active special operations, energy pressure, etc.
The article examines the imperatives of Russian foreign policy, the impact of the value crisis on the
European project and its future, as well as obstacles to strategic dialogue between the EU and Russia.
Europe returns to searching for its collective European identity, discussing revitalization of the global
European narrative. Maintaining a system of liberal democratic values is a key precondition for the
future of the EU in order to avoid the risk of disintegration of the European Union.
Sovereignty and territorial integrity of Ukraine, its national security could be guaranteed only by fullfledged integration into the European political, economic and security space. Europe’s hesitations regarding the European perspective for Ukraine, which arise under pressure from the Kremlin and internal contradictions in the EU, negatively affect the security environment in Europe.
Keywords: EU, European project, Russia’s hybrid warfare, value crisis, international security
environment.
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ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ ЄВРОПИ: ГІБРИДНА ВІЙНА РФ

Вступ
З початку ХХІ ст. Європейське інтеграційне утворення опинилося перед низкою серйозних викликів і загроз. На сьогодні Європейський Союз
перебуває в стані перманентної політичної та безпекової кризи, яка має тенденцію до перетворення
на екзистенційну – кризу, що підважує існування
ЄС як інтеграційного проєкту. Негативні тенденції
в міжнародному безпековому довкіллі підвищують ризики для ЄС.
На тлі стрибкоподібного розвитку нових технологій змінюються ринки праці, загострюються
соціальні проблеми. До серйозних загроз для ЄС
належить зростання як правого, так і лівого політичного популізму. Серед інших небезпечних
явищ – наслідки масштабної міграційної кризи,
спричиненої потоком біженців з країн Близького
Сходу та Африки, надзвичайне загострення терористичної загрози. Пандемія COVID-19 стала
новим потужним чинником підсилення наявних
і створення нових загроз.
Укотре предметом дискусій стають цінності демократії, свободи та соціального захисту, які втілює
Європейський проєкт. На тлі зростання у світі
впливу країн, що відкидають демократичні цінності й демонстративно діють усупереч ним, в окремих державах – членах ЄС посилюються внутрішні авторитарні тенденції. Ціннісний конфлікт
між ліберальною демократією та авторитаризмом
перетворюється на вагомий чинник міжнародної
безпеки, нагадуючи про необхідність постійних
зусиль для захисту засад демократії.
Всередині ЄС зростають відцентрові тенденції та
настрої євроскептицизму. Вихід Великої Британії зі складу ЄС спричинив нагальну необхідність
структурних перетворень у Європейському Союзі.
Стійка привабливість ЄС як інтеграційного об’єднання, що протягом десятиліть не піддавалася
сумніву, істотно похитнулася.
Стратегічні інтереси ЄС як великого супранаціонального утворення1 вимагають масштабнішої
економічної й політичної експансії у різних регіонах світу, особливо у безпосередньому оточенні.
Однак події на Близькому Сході та у Східній Європі свідчать про те, що, замість створення передба-

1

Європейський Союз охоплює площу 4 233 255 км2. На сьогодні
до складу ЄС входять 27 країн з населенням близько 447 млн
людей. Загальний номінальний ВВП становить 17 трлн дол.
США (18 % світового номінального ВВП).

ченого Європейською політикою сусідства поясу
стабільності, на кордонах Євросоюзу виникає вогняне коло збройних конфліктів.
Кризові процеси стають гальмуючим чинником поглиблення інтеграції та реалізації ідеї перетворення
ЄС на світового геополітичного гравця. У зовнішній політиці ЄС не демонструє спроможність говорити одним голосом, що не сприяє затвердженню
його статусу як суб’єкта глобального рівня. Якщо
Європейський Союз замикатиметься лише на внутрішніх процесах, то програватиме у зовнішньому
вимірі та втрачатиме спроможність забезпечувати
власні інтереси на регіональному рівні.
На подолання регіональної замкненості спрямовані масштабні ініціативи ЄС в оточуючих регіонах, зокрема Європейська політика сусідства,
Союз для Середземномор’я, «Східне партнерство»,
укладання угод про асоціацію тощо. Водночас у
просуванні своїх інтересів європейська спільнота наштовхується на прихований або відкритий
спротив як з боку місцевих політичних сил і рухів,
так і з боку інших великих потуг з їхніми власними
інтересами.
Серед деструктивних зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на європейську безпеку, на
перший план виходить гібридна загроза, пов’язана
з амбітними планами й агресивними діями Москви, спрямованими на підрив демократій, міжнародної солідарності та безпеки.
Метою статті є проаналізувати причини й наслідки руйнівних гібридних впливів РФ, спрямованих
проти ЄС, виокремити засоби російських деструктивних впливів на рівні поширення дезінформації, активних спецоперацій, енергетичного тиску
тощо. Окремо розглянуто імперативи російської
зовнішньої політики, питання ціннісної кризи Європейського проєкту та його майбутнього, а також
перешкоди для побудови стратегічного діалогу
між ЄС та РФ.
РФ планомірно діє з метою дестабілізації ЄС, використовує сукупність засобів деструктивного
впливу, намагаючись підірвати європейську єдність як зовні, так і зсередини. Російська агресія
проти України, операції у Сирії та Лівії, втручання
у внутрішні процеси в країнах ЄС тощо посилюють
руйнівні тенденції в європейському середовищі
безпеки. У цьому контексті для ЄС постає проблема зміцнення опірності, або стійкості (resilience)
як механізму стримування деструктивних дій РФ
та засобу нівелювання їхніх наслідків.
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Криза Європейського проєкту
Питання про майбутнє ЄС останніми роками перетворилося на окремий виклик. Йдеться не просто про вибір напряму структурних перетворень
у Європейському Союзі, а про загальне бачення
подальшої долі Європейського проєкту в нових геополітичних умовах. Що чекає на ЄС – збереження
чи дезінтеграція? Це питання постійно мусується
в публічній сфері. І хоча говорити про черговий
«занепад Європи» зарано, однак не варто й ігнорувати постійно повторювані наративи про слабкість ЄC.
За даними опитувань громадської думки у травні
2019 р., більш ніж половина громадян із 14 країнчленів вважають, що розпад ЄС протягом життя
наступної генерації є можливим. При цьому більшість респондентів говорить, що вони підтримують Європейський проєкт [1]. Аналогічне дослідження, проведене у травні-червні 2021 р., було
сфокусовано насамперед на впливі пандемії на
ставлення громадян до ЄС. Воно зафіксувало кризу
довіри до структур ЄС у боротьбі з пандемією. Крім
того, спостерігається наростання розбіжностей у
громадській думці щодо ЄС на національному рівні. Картина нині є ще більш суперечливою, криза
довіри поглиблюється, хоча уявлення про потребу
кооперації та глобальної ролі ЄС зберігається1 [2].
Частково формування такого сприйняття ЄС є
наслідком об’єктивних чинників, пов’язаних зі
змінами у безпековому довкіллі й з потребою
структурних перетворень в об’єднанні. Проте
варто враховувати й дію інших чинників, таких
як вплив російських дезінформаційних джерел
і конкретних підривних дій РФ проти країн ЄС.
Невипадково у РФ уже поспішили оголосити
ЄС явищем, що належить минулому, порівняно
з об’єднанням BRICS, яке начебто говорить від
імені майбутнього [3].
Коли йдеться про зміст Європейського проєкту, варто згадати про умови його появи. Процес
об’єднання Європи було розпочато після Другої
світової війни для подолання її спустошувальних
наслідків. Біля джерел стояла ідея недопущення на
континенті нової війни, це був проєкт побудови
мирної Європи. Для батьків-засновників європейських співтовариств головним завданням поряд із

1

Загалом європейці продовжують вірити у важливість Європейського проєкту, однак у Німеччині та Франції, найвпливовіших країнах Європейського Союзу, починають переважати
євроскептичні настрої.
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створенням економічного союзу було збереження
миру на континенті. Мир як беззаперечна цінність,
включно із подоланням наслідків панування нацистської ідеології, – цим надихалися й подальші
покоління європейських лідерів. Водночас ставлення до комуністичної ідеології, зважаючи на різні
історичні причини, залишалося амбівалентним –
СРСР як учасник антигітлерівської коаліції не викликав безперечного і тотального відторгнення,
навіть за часів Холодної війни. Після розпаду СРСР
ця суперечливість збереглася у ставленні до РФ.
Із завершенням Холодної війни головна мета ЄС
як інтеграційного проєкту полягала в об’єднанні
Європи, розділеної до того залізною завісою, у поверненні до «Європейського дому» країн Балтії та
держав колишнього соцтабору. Мету подолання
«неприродного поділу» на Східну та Західну Європу проголосили виконаною після масштабної хвилі розширення ЄС у 2004–2007 рр. На урочистому святкуванні 50-ліття Римської угоди у березні
2007 р. в Берліні про досягнення цілі об’єднати Європу заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Стабільний мир на Європейському континенті на
той момент вважали досягнутим. Майбутнє ЄС
здавалося безхмарним. Виграш Заходу в Холодній
війні не підлягав сумніву. Канцлера Німеччини на
той момент хвилювало суто умоглядне питання:
чи збережеться мир і демократія в Європі ще через
50 років, у 2057?
На той час Ангела Меркель справедливо підкреслювала необхідність постійних зусиль для підтримки європейської єдності, недопущення розколів та незгод, які можуть швидко вивести Європу
з ладу, і відзначала роль стратегічного партнерства
ЄС з РФ, а також трансатлантичних відносин для
долі об’єднаної Європи [4]. При цьому подальша
доля колишніх радянських країн – України, Грузії, Молдови, що географічно належали Європі та
проголошували намір приєднатися до ЄС, на тих
святкуваннях залишилася за кадром. Попри декларативні визнання «європейських прагнень»,
на ментальній карті нової об’єднаної Європи їх не
було позначено.
Проте єдність та мир на Європейському континенті, декларована відданість європейським демократичним цінностям були піддані випробуванню
вже за рік, і саме на теренах Східної Європи. Агресія РФ у 2008 р. проти Грузії та порушення її територіальної цілісності, однак, не спонукали країни
Заходу терміново переглянути відносини з Росією.
Ідея про необхідність «залучення» РФ до структур
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Західного світу з метою позитивного коригування
її поведінки виявилася сильнішою. Стрімкий провал політики перезавантаження [5], ініційованої
США щодо РФ в 2009 р. у межах тієї самої логіки
«залучення» також не став попереджувальним
сигналом для ЄС та Заходу.
З тих часів ЄС відчутно змінився, так само як зазнав змін геополітичний ландшафт. Дедалі чіткіших обрисів у сучасному світі набуває конфлікт
між цінностями демократії та авторитаризмом.
Для подальшої долі ЄС цей конфлікт може стати
визначальним.
Російська агресія проти України 2014 р., спроба
анексії та окупація Криму і вторгнення Росії на
Донбас змусили Західний світ, включно з НАТО
та ЄС, реагувати на порушення країною-агресором міжнародно-правових засад наявного світоустрою. Спочатку масштаби й наслідки нападу
РФ на Україну на Заході було складно оцінити.
Проте сьогодні деструктивний вплив російської
агресії проти України на безпеку Європи став
очевидним. Російсько-українська війна, окупація
Криму і вторгнення РФ на схід України з окупацією ОРДЛО та розв’язанням з допомогою місцевих
проксі тривалого збройного конфлікту, кількість
жертв якого постійно зростає, підважує засади Європейського мирного проєкту – адже йдеться про
воєнні дії на Європейському континенті в безпосередньому оточенні ЄС.
Показово, що спроба анексії та окупація Криму,
з яких почалася російсько-українська війна, виявилися не локальним «безкровним» конфліктом,
як здавалося деяким експертам на початковому
етапі російської агресії, а цілеспрямованими діями РФ з метою встановити контроль у Чорноморському регіоні, який є важливим геостратегічним
перехрестям. Домінування у Чорному морі, якого
прагне і в напрямі якого послідовно рухається РФ,
дало їй можливість поширити свій вплив на Балкани та Центральну Європу, а також на Східне Середземномор’я, Південний Кавказ, Близький Схід
та Північну Африку.
Останнім часом процеси у Чорноморському регіоні набувають нового, глобального, виміру. За оцінками генерала Бена Годжеса, у регіоні на сьогодні
діють чотири сили: у західній частині – це країни
демократичного світу; російська мілітарна агресія – у північному напрямі; китайська фінансова
агресія – у східній частині регіону; нестабільність
на Близькому Сході – на півдні. У ціннісному вимірі все це перетворює регіон на лінію зіткнення між

ліберальною демократією та автократією. Цей вимір однаково важливий і для Заходу, і для Кремля.
При цьому Захід досі не має задовільної стратегії
для регіону. В результаті виникає небезпечна ситуація, спроможна призвести до вакууму безпеки
і, відповідно, до ескалації напруження та нових
конфліктів [6].
Водночас дії російських окупантів з допомогою
місцевих проксі на тимчасово непідконтрольних
територіях на сході України підсилюють ці негативні тенденції, призводять до появи на нашій
території нової «сірої» зони безпеки, яку агресор
погрожує будь-якої митті використати для подальшої ескалації. Безпекові проблеми навколо
України дедалі більш загострюються. І все це відбувається на тлі інституційної та ціннісної кризи
в об’єднаній Європі.
Ключову роль у посиленні кризи в ЄС відіграв
Brexit. Рішення, прийняте на британському референдумі 2016 р., викликало потребу нагальних
структурних перетворень для Європейського
Союзу внаслідок виходу одного з найпотужніших
членів об’єднання та змін кількісного складу й конфігурації ЄС. Особливо відчутних змін зазнають
питання зовнішньої політики та політики безпеки,
включно з оборонним компонентом. Взаємодія ЄС
і Великої Британії в цій сфері відтепер вимагає переформатування, що впливатиме на стан безпеки
на континенті та поза його межами1.
Brexit був реакцією не лише на інституційні вади
ЄС, а й на відмінності в баченні його майбутнього
(тяжіння до руху щодо федералізації таких країн, як Німеччина та Франція, і несприйняття цієї
тенденції у Великій Британії) та відповіддю на поступове зменшення ролі спільних європейських
цінностей.
Те, що було закладено до фундаменту об’єднаної
Європи – права та цінності, почало вивітрюватися,
дотримання бюрократичних процедур перетворилося на самоціль. Протягом тривалого часу в ЄС
регулярно підважувалися задекларовані принципи про рівність усіх країн-членів, які, незалежно
від їхнього розміру та політичної сили, мають можливість впливати на процеси прийняття рішень
всередині ЄС. Роль Німеччини та Франції як мотора євроінтеграції поступово змінилася: замість
1

Офіційне співробітництво у сфері зовнішньої та оборонної
політики не є часткою Угоди про торгівлю та співробітництво
між ЄС та Великою Британією, досягнутої наприкінці грудня
2020 р. З 1 січня 2021 р. Положення СЗППБ та СБПП більше не
застосовуються до Великої Британії.
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рушіїв інтеграційних процесів вони перебирають
на себе роль безумовних лідерів об’єднання, що
породжує внутрішні протиріччя, зокрема щодо
реалізації рівних прав усіх країн-членів.
Принцип консенсусу, що діє в СЗБП ЄС, тобто ідея
про те, що Європа має говорити одним голосом на
зовнішній арені, породжує перешкоди для швидкого прийняття рішень усіма 27 країнами-членами. Однак відмова від цього принципу, потреба
якої активно обговорюється, матиме зворотний
бік і зрештою може сприяти подальшому відходу
від початкових ціннісних засад ЄС, розхитуючи
його єдність.
Розглянуті внутрішні процеси побудови ієрархій
у відносинах країн-членів зрештою сприяють
деструктивній політиці РФ щодо Євросоюзу,
сфокусованій на двосторонніх відносинах, насамперед із «впливовими» країнами-членами, та
одночасному ігноруванні спільних структур ЄС.
Під час останнього візиту до Москви Верховного
представника ЄС у закордонних справах і політики безпеки Ж. Бореля 4–6 лютого 2021 р. демонстративне небажання діалогу з ЄС з боку РФ було
очевидним. Насправді у поведінці Москви виявилася тривала настанова, спрямована на роз’єднання ЄС із середини, позначена постійним наростанням агресії у комунікації з Брюсселем, аж до
готовності повністю розірвати відносини з ЄС.
У самому ж ЄС спроби структурного оновлення
поки що не мають практичного виходу. Показовою
у цьому плані стала доля проєкту Європейської
Комісії («Біла книга щодо майбутнього ЄС») [7].
Оприлюднений напередодні ювілейного Римського саміту 25 березня 2017 р. текст містив пропозиції для початку дебатів і накреслював 5 можливих
сценаріїв подальшої еволюції Європейського Союзу до 2025 р.
Перший варіант з назвою «Продовжуємо роботу»
передбачав можливість залишити все, як є, продовжувати рух у тому напрямі, який уже заданий,
фокусуючись на створенні плану проведення «позитивних реформ».
Другий сценарій – це поступове звуження діяльності ЄС до меж єдиного ринку, тобто фактичне
завершення до 2025 р. безпекової, політичної та
ціннісної складових частин проєкту. Зберігається
вільний рух капіталів і товарів, але рух робітників
і послуг – негарантований. ЄС втрачає також свою
роль у вирішенні таких глобальних питань, як протидія кліматичним змінам, міжнародна торгівля.
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Згідно з третім сценарієм еволюція ЄС залишатиме простір для міцнішої інтеграції за окремими напрямами для тих країн-членів, що виявлять
таке бажання (наприклад, у сфері оборони, безпеки, юстиції). Права громадян більше залежатимуть від того, якою мірою їхня країна бере участь
в інтеграції.
Йшлося про створення в межах ЄС однієї чи кількох «коаліцій бажаючих», на зразок нинішніх
об’єднань певних країн ЄС у межах Шенгенської
зони або Єврозони. Такий сценарій відкривав би
додаткові можливості для груп країн, що виявлять
прагнення посилити співпрацю у сфері контролю за кордоном, або в галузі оборони; уможливив
би миттєвий обмін між ними усією інформацією
щодо боротьби з організованою злочинністю та
тероризмом, надав би можливість створювати
спільні оборонні програми для захисту своєї інфраструктури від кібератак та ін.
Цей сценарій був би найраціональнішим, він найбільшою мірою узгоджується зі сценарієм першим
(«продовження роботи»), за винятком обмеження
сфери дії спільних правил та ускладнення правових норм для окремих груп країн. Проте на заваді
його реалізації могло би стати подальше ускладнення процедури прийняття рішень всередині ЄС,
яка є надмірно складною й не досить прозорою
та помітно перешкоджає ефективності діяльності
Європейського Союзу. Питання відносин з «третіми країнами», до яких належить Україна, вирішуватимуться на рівні структур ЄС від імені всіх країн-членів. Інакше кажучи, взаємодія Україна – ЄС
процедурно ускладнюється.
Четвертий варіант з гаслом «Робити менше, але
ефективніше» передбачав залучення країн-членів
до прискореної інтеграції, але в обмеженій, меншій
кількості сфер. Але було неясно, яким чином визначатимуться сфери посиленого співробітництва.
І нарешті, п’ятий сценарій «Робити набагато більше разом», найбільш амбітний серед усіх, – це
можливість посилення інтеграційного руху для
всіх країн-членів. ЄС у цьому випадку говорить
на міжнародній арені одним голосом, посилює
співробітництво з НАТО, створює до 2025 р. Європейський оборонний союз, бере активну участь
у вирішенні глобальних проблем. Цей сценарій нагадує програму «федералізації» ЄС, противником
якої завжди категорично виступала Велика Британія, але після Brexit ця перешкода зникла. Однак,
попри вихід Великої Британії, такі країни – члени
ЄС, як Польща, Угорщина, країни Північної Євро-
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пи та інші, навряд чи могли б погодитися на значні
обмеження національних суверенітетів, як у цьому сценарії.
За пропозиціями тодішньої Європейської Комісії,
обговорення та вибір цих або «змішаних» варіантів мав завершитися до червня 2019 р., тобто до
чергових виборів до Європейського парламенту
і планованого терміну закінчення переговорів про
вихід Великої Британії.
Однак ці плани залишилися нереалізованими. Переговори про Brexit затяглися до початку 2021 р.,
а результати виборів до Європарламенту, що супроводжувалися змінами у складі Єврокомісії та
інших керівних структур ЄС, призвели до того, що
пропозиції попереднього складу Єврокомісії щодо
майбутнього ЄС відійшли на задній план. Починаючи з березня 2020 р., на перший план у ЄС, як
і в усьому світі, вийшли проблеми боротьби з пандемією COVID-19. Пандемія створює виклик також і для майбутнього ЄС, для формування оновлених ціннісних підвалин Європейського проєкту,
загострюючи конфлікт між ліберальною демократією та авторитаризмом через наразі тимчасові
обмеження демократичних свобод для боротьби
з поширенням коронавірусу.
У цих нових умовах обговорення питання про те,
яким буде оновлений ЄС, відбувається вкрай повільно, до того ж у зміненому форматі загальної
дискусії, зосередженої не на сценаріях, а на тому,
щоб «максимально врахувати» побажання й потреби громадян ЄС і водночас залучити до процесу всі головні інституції ЄС. Для дебатів передбачено формат конференції, яка триватиме до 2021 р.
включно. Очікується, що під час дебатів зможуть
розробити оновлене бачення ЄС на наступні 10–
20 років і створити інструменти його впровадження [8]. Спостерігаються також певні зміни у порядку денному для майбутнього ЄС, спричинені
насамперед боротьбою з пандемією COVID-19,
а також викликами, пов’язаними з екологічними
проблемами та переходом до зеленої енергетики.
Судячи із заяв європейських високопосадовців,
ЄС не збирається відмовлятися від ролі глобального гравця і водночас, у силу різних причин, поки
що не будує надто амбітних планів до 2025 р. Даються взнаки й принципові зміни в міжнародному безпековому довкіллі, у якому набирають ваги
нові чинники, зокрема кіберзагрози та боротьба
з дезінформацією. Завдяки новим технологіям,
соціальним мережам, мобільним девайсам тощо
виникає нова – когнітивна територія війни [9]

(когнітивна війна), у якій полем битви стає розум людини [10]. Ці зміни потребують нових ідей,
зокрема для Оборонного союзу, якщо розвиток ЄС
піде у цьому напрямі.
У рамках нових реалій когнітивного протистояння, боротьби за смисли відбуваються пошуки нового глобального європейського наративу у ЄС.
У цих пошуках також спостерігаються наслідки
загострення ціннісної кризи між демократією та
авторитаризмом. Спроби нейтралізувати це протиставлення у спосіб побудови європейського наративу через аналіз китайського досвіду побудови
глобальних наративних стратегій, зокрема використання концепту «Герой», є досить симптоматичними [11]. Однак, незалежно від того, вважати
цей підхід на орієнтування і водночас відштовхування від Китаю коректним чи ні, сама постановка
питання про колективну ідентичність ЄС у нових
умовах, про спільне відчуття мети у громадян ЄС
є безумовно позитивним кроком.
Наразі ЄС рухається, не декларуючи цього, в межах першого сценарію «Білої книги» 2017 р., залишаючи, наскільки можливо, «все як було». Позитивом є те, що ЄС дотримується своїх попередніх
зобов’язань щодо європейської перспективи для
країн Західних Балкан. Водночас питання подальшого розширення, що юридично можливе
для європейських країн згідно зі статтею 49 Лісабонських угод, не піднімається. Європейська перспектива трьох країн Східної Європи – України,
Грузії, Молдови – не підтверджена, і навряд чи до
цього питання у ЄС повертатимуться до 2025 р., за
умови, якщо безпекова ситуація кардинально не
зміниться.
Однак загальна ситуація непевності в міжнародному довкіллі в Європі та світі вимагає від ЄС не
спроб втримати статус кво, чи «залишити все, як
є», вона потребує підвищення рівня стійкості до
новітніх викликів та впливів і готовності діяти
проти традиційних мілітарних загроз. Ризики для
існування ЄС, джерелом яких є РФ, продовжують
посилюватися, натомість брак внутрішньої єдності підвищує вразливість країн ЄС та об’єднання в цілому перед Росією. Політика Європи
щодо РФ і досі будується на прийнятих у 2016 р.
«п’яти принципах» [12], що зводяться до внутрішньо не пов’язаних вимог, які РФ переважно ігнорує. Ці принципи містять вимоги щодо виконання
РФ Мінських угод, співробітництва ЄС з країнами – сусідами Росії, підтримки громадянського суспільства в РФ, підвищення стійкості Євросоюзу
щодо російських загроз у кібербезпеці, енергетиці
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та ін. Йдеться й про вибіркове міжнародне співробітництво з Росією. ЄС дотримується продовження своєї політики щодо РФ замість того, щоб
адаптуватися до змінного безпекового довкілля і
наростання агресивності в поведінці Росії. Заклики до продовження «стратегічної дискусії» з РФ
залишаються на рівні гасел.
Домовленість розпочати діалог про стратегічну
стабільність між США та РФ, за наслідками зустрічі президентів Байдена та Путіна 16 червня 2021 р.
у Женеві [13], не заповнює стратегічну прогалину
у відносинах ЄС та РФ: порядок денний відносин є
різним. Хоча координувати ключові засади у ставленні до РФ з боку США, ЄС, НАТО та інших країн
демократичного світу необхідно.
Саме з метою узгодження позицій, також щодо
Росії, президент США Дж. Байден до зустрічі
з В. Путіним провів низку зустрічей з лідерами
Західного світу в кількох важливих форматах (G7,
саміт НАТО). Наскільки вдалося гармонізувати
позиції, зокрема у трансатлантичному вимірі, і чи
дасть ефект настанова США на стримування РФ із
збереженням можливості підтримки діалогу, покажуть найближчі місяці. Так само як і те, яким
чином буде розвиватися партнерство України із
США.

Імперативи російської політики
В останні десятиліття російське суспільство пройшло еволюцію від демократичної ейфорії 1990-х
років до системи влади, побудованої на силі та
ієрархічних інституціях. За відсутності стійких
інститутів демократичного суспільства у країні
склалися передумови формування автократичного режиму, який набув реальності багато в чому
завдяки прагненням керівної верхівки зберегти
владу та панічним страхам правлячої еліти перед
наступом «кольорових революцій» у пострадянських країнах, посиленням опозиційних рухів
у самій Росії, а також через систему вмілого маніпулювання настроями населення, зокрема через
підняту хвилю квазіпатріотичної істерії, пов’язаної з окупацією Криму і війною на Донбасі. Зміни
до російської конституції, прийняті в 2020 р. [14],
остаточно оформили систему одноосібної влади
на чолі з практично незмінним лідером.
У якості панівної ідеологічної схеми підтримки
авторитарного режиму були обрані поширені серед населення уявлення про великодержавницьку місію православної Росії щодо народів колиш-
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ньої імперії, які мають бути повернені у систему
т. зв. «Русского мира».
З точки зору Москви, задля відновлення статусу
великої держави потрібно подолати наслідки «геополітичної катастрофи» руйнування СРСР і включити у свою сферу домінування країни пострадянського простору, з подальшим нарощуванням
своїх впливів у Європі, на Близькому Сході, в Африці та інших регіонах світу.
За уявленнями московських політиків, відносини
з іншими державами мають будуватися прагматично, на засадах їх корисності в аспекті досягнення стратегічних цілей держави, а також на поняттях силового примусу та формування стабільного
балансу сил між великими світовими потугами,
як-от РФ, Китай, США. Зовнішня експансія розглядається як прояв сили держави, а отже, і її
міцності, спроможності протистояти зовнішнім
і внутрішнім загрозам.
Згідно з цими настановами політика Москви має
бути активною та агресивною, спрямованою на захоплення нових зон впливу й домінування в інших
регіонах. Зупинити експансію можна лише за умови, що цьому серйозно перешкоджатимуть інші
великі сили. У такому випадку з останніми варто
домовлятися про розподіл сфер впливу.
У європейських справах Москва вважає, що реалізації її інтересів більшою мірою відповідає модель
двосторонніх відносин з ключовими країнами
ЄС – Францією, Німеччиною, Італією, Іспанією,
аніж із загальним керівництвом ЄС, яке, на її погляд, не є суб’єктом прийняття рішень.
Здійснюючи експансіоністську політику на Близькому Сході, Кремль остаточно набув переконання,
що Захід не чинитиме перешкод його агресивним
діям. Попри всі порушення міжнародних домовленостей його сирійським союзником Асадом, адекватної реакції Заходу не відбулося, що зрештою
сприяло прийняттю Москвою рішення щодо війни в Україні, стимулювало втручання в політичні
процеси країн Заходу тощо. Оскільки й у цих випадках реакція була досить млявою, Кремль готовий і надалі просувати свої амбіції.
На погляд Москви, її агресивні дії проти сусідів
та гібридні війни – це виправдана захисна реакція
на екзистенційну загрозу російській державності з боку демократичного світу, яка начебто існує у вигляді поширення НАТО на схід, процесів
експансії європейських цінностей на пострадян-
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ський простір тощо. Така перспектива не може
влаштовувати російських політиків, а отже, в інтересах безпеки держави вони мають право робити все можливе, щоб утримати Україну та весь
пострадянський простір від зближення із Заходом
усіма наявними засобами, включно із збройною
інтервенцією.
Агресивна спрямованість зовнішньої політики
Кремля виявилась уже під час російсько-грузинської війни 2008 р. Реакція Заходу на війну в Грузії
і подальшу російську окупацію частки її території була непропорційно слабкою. Захід спромігся
лише висловити стурбованість та впроваджувати політику «залучення Росії», розглядаючи її як
партнера та ігноруючи її дедалі агресивніші плани
та дії. Усвідомлення безкарності власних дій провокує агресора до більш жорстких форм поведінки, більших масштабів терору і застосування військової сили.
Цинічне порушення суверенітету держав пострадянського простору зробило наочним факт
системного політичного курсу Москви на реанімацію імперії, зумовленого ідеями реваншизму та
своєрідного «нацизму» (російського або радянського). Незмінність цієї позиції вкотре підтверджує нещодавня псевдонаукова й політично вкрай
агресивна стаття Путіна «Про історичну єдність
росіян та українців» [15].
Стратегічною метою зусиль Кремля, спрямованих
на підрив ліберальних цінностей, демократичних
інститутів, є посилення своїх впливів на політику європейських держав, а також послаблення або
знищення багатосторонніх європейських структур – НАТО та ЄС, тобто прагнення зменшити
привабливість європейського проєкту і звести нанівець дієвість захисних механізмів європейського
світу.
Російське керівництво впевнене в небажанні Заходу вести «війну за Нарву», а тим більше поринути
у безодню ядерної катастрофи. Кремль постійно
демонструє свою рішучість до застосування крайніх заходів у випадку непоступливості Заходу.
Іншим елементом шантажу можна вважати погрози відключення газу європейським країнам, що
особливо чутливо в холодний період. На думку
росіян, у цьому разі Європа не витримає й тижня та піде на будь-які поступки. РФ традиційно
використовує енергетичний тиск як інструмент
зовнішньої політики. Так, через припинення постачання транзитного газу до Європи територією

України взимку 2009 р. частка ЄС на два тижні залишилася без тепла.
Крім «газової голки», РФ використовує свої зовнішньополітичні можливості в атомній енергетиці, йдеться про будівництво й підтримку діяльності атомних станцій у світі та у ЄС (за допомогою
держкорпорації Росатом). Унаслідок викриття
російських шпигунських спецоперацій у Чехії,
включно із вибухами складів боєприпасів у Врбетицях, про що заявив прем’єр-міністр А. Бабіш
на основі доповіді контррозвідувальної служби
інформбезпеки (BIS) [16], уряд цієї країни, за даними міжнародних медійних джерел, вилучив
Росатом з тендеру на добудову АЕС «Дуковани»,
офіційно визнаючи, що це рішення ухвалили
з міркувань національної безпеки. За словами голови Сенату Чехії, підрив складів у Врбетицях
був «актом державного тероризму». Події в Чехії
привернули увагу до діяльності Росатому як інструменту геополітичного впливу, подібного до діяльності Газпрому. На сьогодні Росія постачає все
паливо на всі чеські реактори. Тому поки невідомо,
наскільки остаточним буде чеське рішення щодо
корпорації Росатом [17].
Кремль намагається залякувати європейських політиків та бізнесменів тим, що скорочуватиме економічні відносини з Європою або зовсім їх припинить, а це істотно вдарить по їхніх прибутках.
У тому ж дусі побудовано інші схеми залякування:
ядерний шантаж, втрата доходів західного бізнесу,
хвилі міграції внаслідок можливої дензінтеграції
РФ, посилення тероризму та криміналу тощо.
Розглянуті імперативи російської політики наразі отримали доктринальний статус у новій Стратегії національної безпеки Російської Федерації,
що набула чинності 2 липня 2021 р. [18]. Російські
експерти оголошують цей документ «Маніфестом
нової епохи» [19] і твердять, що йдеться не про
оновлення попереднього аналогічного документа
від 2015 р., а про принципово нову концепцію, що
відповідає змінам світових та внутрішньоросійських реалій, які відбулися за цей час. Справді, зміни в Стратегії помітні – це й остаточна відмова від
ліберальної термінології, і переосмислення відносин із Заходом (відхід від концепції партнерства на
користь суперництва та протистояння), боротьба
з «вестернизацією» за «традиційні цінності» тощо.
Однак усі ці зміни насправді є продовженням попередніх стійких трендів, що формувалися в сучасному вигляді в Росії упродовж останніх двох
декад, водночас сягаючи історичних стереотипів

S T R AT E G I C PA N O R A M A

№ 1–2, 2021

13

DESTABILIZING EUROPE: RUSSIA’S HYBRID WARFARE

про великодержавницьку місію православної Росії
з відповідним ставленням до народів колишньої
імперії в рамках концепції «Русского мира». Експансіоністська та антизахідна ідеологія, остаточна відмова від демократії на користь авторитаризму та «духовно-моральних» цінностей
є для РФ не новацією, а логічним завершенням
доби розвитку в цьому напрямі, що чітко зафіксовано в документі.

Завдяки тактиці розпорошення економічних інтересів різних держав Кремлю вдалося досягти розколу в лавах Європейського Союзу, вбити клин між
країнами т. зв. «старої» та «нової Європи», спричинити конфлікт між ключовими країнами ЄС та
США, що в цілому посилює російські впливи. Політика економічного зацікавлення бізнесових кіл
підживлює настрої європейських політиків щодо
умиротворення російської агресії та прагнення
налагодити діалог з Москвою за рахунок інтересів
інших країн.

Засоби дестабілізації Європи
Проводячи гібридну приховану війну проти європейської демократії, Кремль широко застосовує
різноманітні засоби, спрямовані на деструкцію
реальності європейського світу. Гібридні війни,
створення фейкових держав, втручання у виборчі
процеси інших країн, економічний та енергетичний шантаж, створення мереж агентів впливу, хакерські атаки тощо – усе це, на думку Кремля, примусить західні країні діяти в російських інтересах.
Кремль грає на протиріччі між прагматизмом
і цінностями, натискуючи на болючі для європейців питання економічного і внутрішньополітичного характеру та нехтуючи закликами зберігати прихильність до міжнародного права та прав
людини.
Керівництво РФ у якості чи не найголовнішої
настанови власної зовнішньої політики обрало
традиційне для радянської дипломатії поєднання
різних форм економічного співробітництва з набуттям політичних переваг з метою посилення
своїх впливів у тій або іншій країні.
На погляд Кремля, свої геополітичні інтереси доцільно здійснювати через економічні інтереси країн-партнерів. Торгівля з іншими країнами може
розвиватись, якщо це сприяє геополітичним інтересам РФ.
З метою отримання геополітичних дивідендів
Кремль намагається використати й ситуацію світової пандемії коронавірусу. На її початку, у березні 2020 р., з РФ до Італії був надісланий т. зв. гуманітарний конвой з пропагандистською метою, що
ніяк не допомагало практичній боротьбі з коронавірусною хворобою. Москва нав’язує іншим країнам неапробовану та не затверджену ВООЗ вакцину, не маючи її в достатній кількості навіть для
свого населення. Згода Словаччини на придбання
російської вакцини призвела до політичної кризи
в країні.
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Через бізнесові інтереси політичні кола Німеччини, Австрії та інших країн ЄС значною мірою потрапляють у залежність від волі Москви, про що
може свідчити «казус Шредера» та наявність значної кількості політиків, які «розуміють Путіна».
Так, за прикладом колишнього канцлера Німеччини екскерівниця МЗС Австрії Карин Кнайсль
отримала посаду члена ради директорів Роснафти.
Подібні вияви політичної корупції не є випадковими й у середовищі політичних еліт інших європейських країн.

Північний потік-2. Політика чи економіка?
Одним з вузлових елементів формування умов
дестабілізації Європи можна вважати ситуацію, що
склалася навколо будівництва газогону «Північний
потік-2» (ПП-2). Москва вкладає значні фінансові
ресурси (за підрахунками, приблизно 40 млрд дол.,
включно із суходільною часткою) у реалізацію
проєкту ПП-2 попри його незначну, за оцінкою європейських експертів, економічну привабливість у
сенсі отримання прибутків та самоокупності.
Реалізація проєкту, попри заяви німецького керівництва про його суто економічний характер, має
яскраво виявлений політичний характер, зачіпає
істотні безпекові інтереси Європи та США.
Геополітичний сенс проєкту ПП-2 полягає в істотному підвищенні рівня залежності європейських
країн від політики Кремля. Через здійснення
контролю за постачанням енергоресурсів Москва
отримає можливість енергетичного шантажу Європи та нав’язуватиме їй власні інтереси.
Сенсом цього будівництва, за задумом Кремля,
є істотне зниження значення українського маршруту постачання російського газу до Європи, що
робить у подальшому цілком реальним приборкання української незалежності у спосіб економічної та політичної експансії або воєнної агресії.
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Москва має успішний досвід використання «енергетичної зброї» у конфліктах з Україною після
Помаранчевої революції 2004 р. Тоді РФ вдалося
нав’язати кабальні умови постачання газу і таким
чином створити плацдарм для подальшого наступу на українську незалежність.
Головна роль у здійсненні проєкту ПП-2 належить
Німеччині, одній із ключових країн ЄС, яка матиме від нього значний економічний зиск у якості
загальноєвропейського газорозподільчого вузла, а
отже, ще більше зміцнить свій вплив на інші європейські країни.
Спокуса економічної та політичної вигоди засліплює Берлін, який схиляється до «конструктивного
діалогу» з Москвою і демонстративно не бачить
тут політичної складової та загрози для європейської безпеки, на відміну від низки інших держав
ЄС – Польщі, країн Балтії та ін.
Через альянс із Німеччиною, при потуранні Франції та Італії, у ситуації кількарічного самовідсторонення США від європейських справ, Кремль отримує можливість більшого впливу на європейські
справи. Як наслідок, домінування Москви здатне
остаточно зруйнувати Європейський проєкт, що
і є її справжньою метою.
Втручання США деякою мірою посприяло гальмуванню будівництва газогону, однак не завадило
спробам його завершення. Перша хвиля американських санкцій щодо «Північного потоку-2» набула
чинності наприкінці грудня 2019-го, через що реалізація проєкту припинилася більш ніж на рік. Попри те, що багато іноземних компаній залишили
проєкт, будівництво згодом відновилося.
ПП-2 боляче б’є по інтересах України, а ПП-1 зачіпає інтереси членів ЄС – Польщі, Латвії, Литви.
Польща намагається діяти в рамках європейського
правового законодавства. На сьогодні, як зазначає
на сайті Укрінформу український експерт Михайло Гончар, «рішенням Суду ЄС відхилено скаргу
Німеччини на польські правові дії по обмеженню
використання газопроводу-відводу (OPAL) від
Північного потоку-1 відповідно до чинного енергетичного законодавства ЄС». Це рішення означає,
що існуючий ПП-1 може використовуватись тільки на 50 % потужності, а це дещо послаблює позиції небезпечного альянсу РФ та Німеччини.
Протягом останнього часу складалося враження, що США сподівалися переконати Німеччину в необхідності остаточно заморозити проєкт,

що сприяло б руйнуванню німецько-російського
альянсу. Однак декларовані США наміри не реалізувалися, навпаки, наразі США змінили позицію
і 21 липня 2021 р. офіційно оголосили про домовленість з Німеччиною щодо завершення будівництва ПП-2. Після досягнення домовленостей про
умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» Держдеп США та МЗС Німеччини
оприлюднили документ під назвою «Спільна заява
США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей» [20], що містить обіцянки підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, згадку
про можливість протидіяти в разі, якщо РФ використовуватиме енергетичний тиск проти України,
без жодних уточнень механізму відповідних дій, а
також пункт про наміри Німеччини створити фонд
для розвитку «зеленої» енергетики в Україні.
Сенатор-республіканець Тед Круз назвав угоду
про завершення будівництва ПП-2 «великою геополітичною помилкою», яка на десятиліття вперед
дозволить російським диктаторам отримувати
щорічно мільярди доларів прибутку, а сенатор-республіканець Джеймс Ріш заявив, що продовжуватиме відстоювати санкційні заходи, спрямовані на
блокування цього проєкту.
У відповідь на критику заступниця Держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд заявила
сенаторам у Вашингтоні: «Це погана ситуація і поганий газопровід, але ми маємо допомогти захистити Україну», подаючи досягнуті домовленості
як важливий крок у цьому напрямі [21].
Така оцінка кардинально розходиться з позицією
України та Польщі. Глави міністерств закордонних
справ цих країн оприлюднили спільну заяву [22],
у якій чітко зазначено, що домовленості між США
та Німеччиною щодо «Північного потоку-2» створюють додаткові політичні, військові та економічні
загрози для України і Центральної Європи, збільшують можливості Росії здійснювати деструктивний вплив на безпеку у Європі, поглиблюють розбіжності між державами НАТО та ЄС.
Досягнуті німецько-американські домовленості значно підвищують рівень безпекових ризиків, а також безпосередніх мілітарних загроз
і значних економічних втрат для України. Вони
надають Москві потужний важіль тиску на союзників США у Європі. Україна разом із своїми
міжнародними партнерами продовжуватиме
протидіяти запуску газогону ПП-2 для зменшення рівня загроз, пов’язаних із ним.
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Інформаційна експансія та підривні дії
Майже в кожній європейській країні створений
комплекс засобів протидії російській пропаганді та підривній діяльності РФ, яка здійснюється
з метою дезорієнтації населення та дезорганізації
суспільства.
Підривні дії включають підтримку як правих, так
і лівих політичних екстремістів, стимулювання
сепаратистських рухів, здійснення кібератак на
політичні партії та державні структури. Процесам творення стану нестабільності у внутрішньополітичному житті європейських країн сприяють
масштабні кампанії дезінформації, уміло керовані
з Москви.
У сучасних війнах дезінформація та маніпуляції
перетворюються на зброю, яка руйнує не фізичні об’єкти, а уявлення про дійсність та способи її
сприйняття (перцепції). Полем битви постає людська свідомість, виникає нова – когнітивна – війна. Вона ведеться за допомогою маніпулювання
смислами, за допомогою формування та зіткнення
наративів.
Ключові технологічні зміни в медійному просторі
позначилися на методах маніпулятивних впливів.
Інтернет і поява соцмереж створили нове медійне
середовище, кардинально збільшивши можливості поширення інформації. Внаслідок цього збільшився також обсяг російської дезінформації, яка
подається багатьма каналами, з великою швидкістю, безперервно, з постійними повторами.
Кількість випадків дезінформації, пов’язаних з російськими джерелами і задокументованих East
Strategic Communication Task Force, у січні 2019 р.
збільшилася вдвічі порівняно з тим самим періодом 2018 р. У контексті пандемії COVID-19 та подальшого збільшення агресивності РФ інтенсивність дезінформаційних дій Москви дедалі більше
зростає. Йдеться не лише про кількісні параметри
(дез)інформації – збільшення обсягів, швидкості тощо. Зміни каналів зв’язку передачі інформації впливають також на якісні характеристики комунікації, переформатовують її когнітивні
параметри.

ливостями демократії, досягати власних стратегічних цілей.
За допомогою керованих західних медіа, своїх
численних агентів впливу, через залучення т. зв.
«корисних ідіотів», які користуються популярністю у західному інформаційному просторі, Кремль
нав’язує європейському суспільству власну риторику та потрібні йому наративи з викривленою
оцінкою поточних подій і процесів.
Проведення операцій під фальшивим прапором
(false flag operations) вважається найбільш ефективним засобом дії російських спецслужб, оскільки тут російські інтереси приховані під уявними
інтересами європейських країн.
Широко використовується практика формування
фейкових громадських організацій, проникнення
російської агентури в партійні структури різного спектру поглядів: від ліво-ліберальних до право-націоналістичних, які в потрібний час активізуються за сигналами з Москви.
Російській слід простежується в демонстраціях
«жовтих жилетів» у Франції, проведенні референдуму щодо українського питання у Нідерландах,
спробі державного перевороту в Чорногорії, стимулюванні виходу Великої Британії з ЄС, активізації сепаратистського руху в Каталонії тощо.
Кремль підтримує всі процеси та політичні сили,
що сприяють створенню хаосу, не гребуючи відвертою дезінформацією та брехнею.
Роль Росії у підтримці правого екстремізму в Європі є загальновизнаною [23]. Москва надає через
своїх агентів допомогу й пряму фінансову підтримку політичним партіям право-радикального спрямування, таким як націоналістична партія Марі
Ле Пен у Франції або популістична «Альтернатива
для Німеччини» (АдН), фактично вирощуючи фашистські погляди та ідеї, з якими, за твердженнями росіян, вони ведуть запеклу боротьбу в Україні. Проросійське лобі створене й серед італійських
політиків, як правих («Ліга» Сальвіні, «Форца Італія» Берлусконі), так і лівих («Рух 5 зірок»).

Стереотипи європейської політики
Багаторічна російська практика проникнення в інформаційний простір Заходу через своїх журналістів, вербування експертів, створення та закріплення своїх інформаційних мереж дозволяє Кремлю
впливати на свідомість широких верств населення
у потрібному йому напрямі й, користуючись мож-
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За уявленнями частки європейських політиків та
експертів, Європа має бути зацікавлена в існуванні Росії як великої держави, оскільки остання є
природним союзником у протистоянні з ісламським світом з його конфліктами й тероризмом,
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і, можливо, у майбутніх зіткненнях зі зростаючою китайською потугою, яка набуває значення
глобальної сили. Також до зближення з Москвою
штовхають поширені серед європейців антиамериканські настрої.
Старі стереотипи мислення, підсвідомо або усвідомлено, схиляють Захід до опрацьованого за часів
СРСР варіанта розподілу геополітичних сфер впливу уздовж лінії західних кордонів пострадянських
країн, за яким безпека країн пострадянського простору є зоною відповідальності Москви. Попри
заяви про неможливість поділу сучасного світу на
зони впливу, як це оприлюднено у Вашингтонській
Декларації, прийнятій за результатами зустрічі лідерів США та Німеччини Дж. Байдена та А. Меркель [24], говорити про остаточне подолання цих
стереотипів мислення було би передчасним.
Унаслідок тривалої експансії московської великодержавної міфології у європейських країнах вона
й сьогодні підтримується серед частки населення
та європейських політиків, які схильні ототожнювати колишній СРСР або Російську імперію із РФ.
На Заході політики, які сповідують принципи мислення в дусі т. зв. «реалізму», схильні приймати
позицію «розуміння Москви». Зокрема пропонується визнати справедливість її занепокоєння тим,
що буцімто, якщо південно-східний фланг НАТО
пролягатиме по східному та північному кордону
України, система стратегічної оборони РФ зазнає
руйнації, що нібито загрожує посиленню процесів
геополітичної дезінтеграції РФ.
Уявлення немов Росія має провідну роль у прогресивних перетвореннях у країнах пострадянського
простору всіляко підживлювалося російськими
ЗМІ та політиками в 1990-ті роки й отримало на
Заході значення стійкого стереотипу, якого не
змогли спростувати навіть революційні події у Грузії та в Україні. Тому західні політики були схильні
до того, щоб із розумінням ставитись і до планів
Москви здійснювати «ефективний контроль» на
пострадянському просторі, хоча іноді й висловлюють «стурбованість» її дещо надмірними агресивними діями.
Відповідно до усталених стереотипів мислення
формується і стриманість європейських держав
у питаннях подальшого розширення НАТО та ЄС
за рахунок пострадянських держав, виникає бажання не дратувати Москву їх економічною та політичною підтримкою або зміцненням військового
співробітництва з ними.

Частка політиків Заходу вважають, що у випадку краху великої держави неодмінно будуть хаос
і нестабільність не тільки у внутрішньому просторі країни, але й у її близькому оточенні. Виникатимуть нові конфлікти, зростатимуть міграційні
хвилі, що зачіпатиме сусідні регіони та підриватиме міжнародну безпеку. Значущим аргументом
європейської поблажливості є побоювання можливого використання ядерної зброї, якою Москва
час від часу шантажує Захід.
Політика Заходу виправдовується міркуваннями
необхідності не допустити масштабного військово-політичного конфлікту з РФ. Непередбачувана
поведінка російського керівництва, яке нагромаджує гори брехні для мотивації власних дій, блефує та декларує готовність застосувати військову
силу, змушує Захід до обережності й стриманості,
а отже, й до певного типу поведінки, який також
може бути позначений як гібридний: розуміючи
реальний стан справ, офіційно не помічати кричущих фактів. Сумнівне оголошення Москвою про
відвід військ з українських кордонів викликало
хвилю полегшення у квітні 2021 р., коли Європа
застигла в очікуванні нового масштабного вторгнення російських військ в Україну.
Поза увагою європейських політиків залишилися
вибухи складів боєприпасів у 2014 р. у Чехії – країні НАТО, що мали бути продані Україні. Отруєння британських громадян у м. Солсбері фактично
було актом терору з використанням хімічної зброї,
здійсненим агентами російської розвідки, що викликало у європейських політиків лише «занепокоєння», а дії Росії були оцінені як «деструктивні».
Недостатньо жорстка реакція Заходу на агресивні дії Москви надає можливість останній діяти
й надалі ще агресивніше та нахабніше. В умовах
руйнування міжнародної системи порядку вірус
агресивності отримує більш сприятливе середовище для поширення. Дивна зачарованість Москвою зберігається в умовах російської агресії проти
сусідніх держав, що позначена як гібридна війна.
Безкарність агресивних дій або недостатньо рішуча реакція на них провокують до розширення
військових дій із залученням нових країн. Така реакція свідчить про дієвість тактики блефування,
шантажу та погроз, яку Кремль узяв на озброєння.
Для європейців міжнародні відносини значною
мірою позбавлені геополітичного сенсу. Економічні інтереси для Заходу зазвичай мають більший
пріоритет, аніж політичні чи безпекові. Тому політики ЄС схильні уникати загострення відносин
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у разі порушень міжнародного права з боку РФ,
якщо це може зашкодити їх бізнесу [25].
Згідно з вибірковою (гібридною) тактикою стає
можливим накладати санкції й засуджувати порушення прав людини в РФ, але водночас вести
взаємовигідні справи у бізнесі, просувати спільні
проєкти на взірець «Північного потоку-2» тощо.
Ситуація навколо ПП-2 та укладені 2021 р. домовленості між Німеччиною та США, які уможливили
завершення цього проєкту, зрештою загострюють
суперечності у позиції Німеччини і водночас поглиблюють внутрішні протиріччя всередині ЄС.
Можна було б зрозуміти, якби така подвійна логіка поведінки була зумовлена гібридною тактикою
боротьби з агресором для досягнення стратегічної
цілі – мінімізації або повної ліквідації загрози. Однак, якщо миру прагнуть досягти у спосіб фактичної капітуляції або завдяки значним поступкам за
рахунок жертв агресії, це виглядає як спосіб уникнути відповідальності та аж ніяк не наближає до
мети ліквідації загрози війни.
Суверенітет і територіальна цілісність України, її
безпека можуть бути гарантовані лише у спосіб
повного включення країни у європейський цивілізаційний, економічний і безпековий простір. Однак коливання Європи, що відбуваються значною
мірою під тиском Кремля, гальмують цей процес.
Сприяння цьому з боку Європи вкрай недостатнє,
тим не менш будь-який рух або декларація намірів
руху України у європейському напрямі сприймаються у РФ як загроза її безпеці та як підстава для
ворожих дій.
Домінуючою регулятивною ідеєю західних політиків залишається настанова на винятково мирне
та дипломатичне вирішення конфліктної ситуації
в Україні. Проте переговори та спроби переконати
агресора, який заперечує свою роль у війні, спроможні досягти лише тимчасового послаблення бойових дій. У подальшому все одно відбуватимуться спалахи інтенсивнішої ескалації тоді, коли це
заманеться Кремлю.
Захід не готовий позначити чіткі «червоні лінії»,
перехід яких агресором означатиме застосування
більш радикальних та ефективних заходів у вигляді економічних та дипломатичних санкцій, ембарго на енергоносії тощо. Для Москви всі розмови
щодо посилення санкційного режиму залишаються порожніми, хоча на Заході сподіваються на її
розуміння і здатність прислуховуватись до його
закликів. Навпаки, Кремль вважає, що саме він
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має встановлювати «червоні лінії» для можливих
дій Заходу, і стверджує, що на перешкоді європейській безпеці стоять розширення НАТО, дії США
та Україна.
Головна колізія європейської політики – як поєднати заходи щодо стримування агресії, дії щодо
економічної та політичної ізоляції РФ і свої
прагнення щодо проведення діалогу та досягнення порозуміння з агресором. За умов режиму влади, що існує в Росії, вирішення такого завдання
стає майже неможливим.

Заходи стримування. Режим санкцій
Чи не найбільш ефективним механізмом протидії
російській агресії вважається застосування економічних санкцій проти російських компаній, державних інститутів та окремих осіб, відповідальних за порушення прав людини, агресію в Україні,
анексію Криму тощо.
За стратегічним задумом європейських політиків,
санкції мають сприяти змінам російського зовнішньополітичного курсу на той, що найбільше
відповідає європейським уявленням про цивілізовані відносини. При цьому завжди має залишатись
можливість діалогу та присутність у різних дискусійних форматах. Принаймні такі аргументи були
використані в ситуації повернення російської делегації до Ради Європи.
Санкції дійсно чутливо вдарили по російській
економіці, яка понесла втрати на десятки мільярдів доларів, обмежили можливості представників
російської бізнесової еліти, значно інтегрованої
в західну систему економіки і споживання. Однак,
окрім економічного ефекту, санкції мають наслідки геополітичного ґатунку – РФ стає більш
ізольованою країною, її позиції у міжнародному
вимірі послаблюються, а сама сфера її впливів
звужується.
Російські технології, особливо оборонного характеру, все більше відстають від світових стандартів,
а можливість отримання нових інвестицій значно
зменшується. Посварившись із Заходом, Москва
все більше потрапляє у залежність від свого декларованого союзника – КНР, а отже, втрачає і свій
статус суб’єкта на глобальному рівні.
Проте загалом санкції серйозно не вплинули
на поведінку агресора, хоча й виконують певну
стримувальну роль. Політика санкцій виявилася
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недостатньо ефективною, щоб зупинити агресію
Москви, і вкрай недостатньою, щоб примусити її
відійти на вихідні позиції. Кремль не погоджується змінювати свій агресивний зовнішньополітичний курс, а також почав закручувати гайки у внутрішній політиці.
Деякою мірою російський бізнес навчився уникати небажаних наслідків санкцій і пристосовується до несприятливих умов. Російське керівництво
прагне захистити орієнтованих на владу олігархів
і перекласти основний тягар економічних втрат
на населення, життєвий рівень якого рік від року
знижується.
Санкції також спричиняють і втрати для деяких
галузей європейської економіки, що посилює тиск
європейського бізнесу на політиків з метою послабити або відмінити ці санкції. Надії на зміну
авторитарного режиму в Москві зменшуються,
що підштовхує західних політиків до спроб налагодження діалогу з Кремлем.
Європейські країни демонструють солідарність
і в цілому дотримуються єдиної позиції у питанні
санкцій проти РФ, хоча час від часу європейські
політики закликають до їх пом’якшення. Існує
певна нерішучість у термінах упровадження санкцій, їх тимчасовість і неповнота. У ситуації протидії російській агресії існують досить значні коливання позицій різних країн ЄС.
Вирішити проблеми стримування російської агресії можна за умов уведення насправді дієвих санкцій на взірець нафтового енергетичного ембарго
або відключення від платіжної системи SWIFT.
Неефективність підходів, що існують, свідчить,
швидше, про імітацію протидії агресору та відсутність політичної волі лідерів країн Заходу поставити Кремль у стан міжнародної ізоляції.

Чи є можливим стратегічний діалог?
На Заході переконані, що з Москвою варто домовлятися за будь-яких обставин, рано чи пізно
ситуація владнається або буде позбавлена гостроти. В умовах російської агресії Захід намагається
використати всі можливості для умиротворення
агресора та відновити нормальні відносини з РФ,
що для останньої виглядає як слабкість і ще більше
провокує до агресивних дій.
На думку Е. Макрона, яку він оприлюднює з 2019 р.,
Заходу важливо відновити стратегічний діалог

з Росією, оскільки розмов меншає, а конфлікти
збільшуються і їх неможливо вирішити. Санкції
щодо Москви нічого не вирішують. Європі потрібно прагнути поліпшити відносини з Росією у довгостроковій перспективі. Потрібен «надійний»
підхід до відносин з РФ, що дозволить вирішити
заморожені конфлікти, не відходячи від принципів ЄС [26].
Проте візит Верховного представника ЄС у закордонних справах і політики безпеки Ж. Бореля
до Москви 4–6 лютого 2021 р. засвідчив принципову неможливість конструктивного діалогу ЄС
з Москвою. Очікувалося, що за результатами візиту Бореля стане можливим досягти визначеності
у намірах та знайти розуміння щодо низки питань
стосовно можливих співробітництва та компромісів, залишаючи за дужками війну РФ проти
України, порушення міжнародного права та прав
людини у самій Росії. Однак Москва продемонструвала вкрай негативне та агресивне ставлення
до європейських ініціатив, навіть виявила готовність повністю розірвати відносини з ЄС (заява
Лаврова).
За оцінкою Ж. Бореля, Росія все більше дистанціюється від ЄС, оскільки сприймає поширення демократичних цінностей як «екзистенційну загрозу». Вже через тиждень після провального візиту,
а саме 1 березня 2021 р., Ж. Борель представляє
доповідь на слуханнях комітету Європарламенту
з питань іноземного втручання в демократичні
процеси. У доповіді зазначено, що це втручання становить для ЄС реальну загрозу гібридного
типу, яка потребує рішучої реакції та співробітництва між різними європейськими інституціями
і приватними структурами.
Казус Бореля свідчить про поглиблення когнітивного дисонансу між системами настанов авторитарно-імперської Росії та ліберально-демократичної Європи, про засадничі принципи міжнародного
порядку та цивілізовані відносини між державами.
Це підживлює глибинний екзистенційний конфлікт, що становить чи не найбільшу загрозу європейській (та світовій) стабільності з часів Другої
світової війни.
Пошуки взаєморозуміння та компромісів з авторитарними агресивними силами, які спрямовані
на їх власне знищення, стають величезною помилкою демократичних спільнот. Компроміс з агресором означає підкорятися його вимогам і не чинити
опору. У контексті дискурсу умиротворення схильні до угоди політики ігнорують те, що наслідком
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подібних компромісів неодмінно стають значні репутаційні втрати країн, які фактично капітулюють
перед агресором, не досягаючи насправді реальної
мети – справедливого миру.
Якщо раніше РФ визначалася європейцями як
стратегічний партнер з відповідними обов’язками у справі підтримання стабільності у Європі, то
сьогодні на Заході починають ураховувати жорсткість зовнішньополітичного курсу Москви, відчутне зростання силової детермінанти у проведенні внутрішньої політики.
Довіра з боку Заходу до Росії знижується із підвищенням рівня її агресивності, а отже, втрачається
можливість обопільного діалогу. Хоча продовження діалогу із Заходом важливе для РФ, оскільки
сприяє її іміджу як великої держави й заважає їй
потрапити в стан відносної міжнародної ізоляції
та отримати статус країни-ізгоя.
Водночас, перебуваючи в різних парадигмах
зовнішньополітичного мислення, Росія і Захід принципово неспроможні налагодити комунікації стратегічного рівня, тобто нездатні до конструктивного діалогу, незважаючи на
декларації європейців про його необхідність та
не залишаючи спроб діяти у цьому напрямі. Напередодні саміту ЄС у червні 2021 р. з’явилася
франко-німецька ініціатива щодо необхідності
відновлення діалогу з Росією, фактично йшлося про нове «перезавантаження» відносин з РФ,
і пропозиція запросити президента РФ Путіна
на саміт лідерів ЄС. Це викликало різкий спротив з боку країн – членів ЄС, серед яких країни
Балтії, Польща, Румунія, Нідерланди, Швеція та
деякі інші. Таким чином, проблема відносин ЄС
з РФ загострює розбіжності позицій країн – членів Євросоюзу, створюючи виклик для єдності
європейської спільноти.
Загалом європейська політика є суперечливою
у стратегічному вимірі, відзначається непослідовністю та коливається між бажанням компромісів і діалогу з Москвою та прагненням
відстоювати власні демократичні цінності, між
ілюзіями формування континентального середовища безпеки та настановами трансатлантичної солідарності, між політикою умиротворення
та політикою протидії агресору. Стратегічна невизначеність свідчить про інтенсивну боротьбу
різних напрямів європейського політичного мислення, загострення протистояння вузько корисливого прагматизму та стратегічних інтересів і
цінностей.
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Європейське оточення. Східна політика
Російська агресія висвітила неефективність і кволість, притаманну ідеології Європейської політики
сусідства (ЄПС), основним недоліком якої можна
вважати небажання враховувати питання безпекового характеру. Політика сусідства виявилася
неспроможною попередити та пом’якшити ризики
для Європи як на середземноморському, так і на
східноєвропейському напрямах.
Зростання конкуренції між РФ та ЄС за впливи
в країнах пострадянського простору, проявом
якого стала боротьба між взаємовиключними інтеграційними проєктами, фактично між різними
шляхами руху в майбутнє – демократична Європа
чи імперська Росія, надзвичайно посилює тиск на
пострадянські країни з обох боків.
Запропонована ЄС стратегічна Ініціатива «Східного партнерства» (СхП), спрямована на низку
східноєвропейських країн, мала на меті налагодити співпрацю в напрямі зміцнення демократичних
перетворень, запровадження системних реформ
згідно зі стандартами ЄС. Відтоді три країни, охоплені цією ініціативою (Грузія, Молдова та Україна),
уклали угоди про асоціацію та виконали умови
щодо введення безвізового режиму з ЄС.
Однак прагнення ЄС налагоджувати систему співробітництва у форматі «Східного партнерства»
зіштовхнулось із жорсткою протидією з боку РФ.
Росія вбачає у поширенні європейських цінностей
на пострадянські країни загрозу своїм інтересам
у пострадянському просторі, який вважає історичною сферою своїх впливів. РФ вдалося зірвати
угоду Вірменії про асоціацію з ЄС, тоді як спроби
зробити це в Україні спричинили соціальний вибух, а пізніше – російську інтервенцію у Криму та
на Донбасі.
Із зростанням авторитарних тенденцій у РФ серед європейських політиків набуває ваги розуміння, що Захід припустився серйозної помилки,
спираючись на припущення про рух РФ у напрямі
демократії та зберігаючи ілюзії про можливість
домовлятися з Москвою у принципових питаннях.
Сподівання Заходу на поступову трансформацію
російської влади у бік більш цивілізованої моделі
поведінки у відносинах із сусідами у кінцевому рахунку виявилися марними.
З подібними ілюзіями пов’язана подвійність позиції Заходу щодо пострадянських країн: з одного
боку, надається моральна підтримка демократич-
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них реформ, а з другого – виробляється особливий формат відносин з цими державами, зорієнтований у контексті загальної політики діалогу з
Москвою.
Невизначеність східної політики ЄС створює додаткові виклики для регіону Східної Європи, чим
користуються Москва та орієнтовані на неї проросійські сили. Маніпулятивні заяви про те, що
Україна не потрібна ЄС, активно використовує
російська пропаганда, яка не втомлюється повторювати як мантру, що Захід, буцімто зашорений на
своїх інтересах, шукає компромісів з РФ і відмовляється від підтримки пострадянських демократій.
Варто визнати, що побоювання негативної реакції
з боку Москви змушує європейських лідерів гальмувати процеси вступу України та Грузії в НАТО.
Подібним чином вони не наважуються дратувати Кремль заявами щодо можливого надання європейської перспективи країнам «Східного
партнерства».
Водночас останні події засвідчили, що певна можливість інтенсифікувати співпрацю в межах «Східного партнерства» існує. У травні 2021 р. глави
МЗС України, Грузії та Молдови започаткували
«Асоційоване Тріо» – тристоронній формат посиленої співпраці з європейської інтеграції, підписавши відповідний Меморандум. Цей документ
підкреслює європейські прагнення трьох асоційованих партнерів ЄС та їхні амбіції стати членами Євросоюзу. У Меморандумі також ідеться
про прагнення України, Грузії та Молдови розширити можливості угод про асоціацію, сприяти
секторальному зближенню з ЄС та поступовій
інтеграції до Внутрішнього ринку Європейського
Союзу [27]. Проте наразі незрозуміло, чи буде цей
новий формат реально працювати.
Ініціатива СхП (2009 р.) була побудована на уявленнях про єдність пострадянського простору, попри найочевидніші докази зворотного. Однак сподіватися на концептуальні зміни східної політики
не доводиться. ЄС досі не готовий прийняти нові
геополітичні реалії в Європі, воліючи залишатися
в полоні звичних схем та начебто не помічаючи
останніх драматичних подій у країнах СхП (втрата легітимності режимом Лукашенка в Білорусі та
перспектива її поглинання РФ, війна Азербайджану й Вірменії за Нагірний Карабах та її закінчення
за участі Туреччини та РФ, політичні кризи в Молдові тощо). Велике накопичення військ РФ навколо кордонів України та в окупованому Криму, серія шпигунсько-дипломатичних скандалів у Чехії

та Болгарії [28], справа російського опозиціонера Навального спричинили прийняття 29 квітня
2021 р. різкої резолюції Європарламенту про посилення санкцій у разі масштабних бойових дій
Росії проти України (відключення РФ від SWIFT),
у якій містився заклик припинити спорудження
газопроводу «Північний потік-2».
Однак ефект резолюції був знівельований заявою
голови зовнішньополітичного відомства Єврокомісії Борелем, який заперечив можливість втручання у побудову ПП-2 та підкреслив необхідність
продовження діалогу з РФ. У реакції засудження
Росії за спецоперацію 2014 р. на складах боєприпасів у Чехії навіть у межах країн Вишеградської
четвірки виникли певні розбіжності, а через тиск
В. Орбана декларація солідарності країн V4 із Чехією з’явилась у пом’якшеній редакції [29].
Унаслідок зашореності та самозаспокоєння, засліпленості щодо характеру політичних процесів
у РФ європейські лідери не спромоглися усвідомити загальноєвропейське значення демократичних
революцій в Україні та Грузії і надати їм належну
підтримку, не обмежуючись деклараціями та моральним схваленням під час російської зовнішньої
агресії, спрямованої насамперед на знищення демократичних перетворень.
Очікуючи та вимагаючи від пострадянських держав самостійних кроків у здійсненні соціальноекономічних реформ та у боротьбі з корупцією, Захід не приділяє належної уваги тій обставині, що
процесам реформування економіки та боротьбі
з корупцією чинять потужні перешкоди внутрішні
та зовнішні сили, орієнтовані на Москву, які зацікавлені у відсталості цих країн і яким вигідна корумпована влада, котра полегшує встановлення російської моделі панування. Гібридна агресія з боку
Москви заважає українському суспільству консолідуватись і рухатись у європейському напрямі.
Успішній імплементації демократичних цінностей
у пострадянських країнах, орієнтованих в цілому
на Європу, протистоїть альянс російських правлячих кіл із їх фінансовими, військовими й політичними ресурсами та місцевих олігархічних угруповань, орієнтованих на Москву. При цьому Захід
коливається надати цим державам потужнішу підтримку, подібну до тієї, що надавалася посткомуністичним країнам Європи.
Ураховуючи розбіжність думок серед європейських
країн і зростання масштабів внутрішніх та міграційних проблем, сумнівно очікувати жорсткішої
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позиції Заходу щодо РФ, якщо остання не вдасться
до розгортання масштабніших агресивних дій. Захід може задовольнятися станом заморожування
військових дій на Донбасі, погоджуючись на мовчазне сприйняття окупації Криму, як це сталось
у випадку російської агресії проти Грузії, фактичної анексії Абхазії та Південної Осетії.
З огляду на двозначну позицію лідерів ключових
європейських держав існує реальна можливість
нового зближення Заходу з владним режимом
у Кремлі, на що сподіваються російські політики
і до чого прагне частка політиків західних. Останні, позиціонуючи себе як прихильників реалістичних поглядів, стверджують, що досягнути
стабільності у відносинах Заходу та РФ можливо
завдяки послабленню або зняття санкцій і визнання анексії Криму за фактом взамін на вихід російських військ із Донбасу, сподіваючись на допомогу
Москви у врегулюванні ситуації у Сирії, участь РФ
у війні з міжнародним тероризмом.
У європейських політиків відсутнє розуміння
справжньої сутності владного режиму в Москві,
авторитарного й агресивного, для якого інші
країни Європи – такий самий об’єкт зазіхань, як
і Україна, Грузія, Молдова, Білорусь. Довгострокова стратегія Кремля спрямована на те, що рано
чи пізно європейці також мають підкоритись його
волі як домінуючій силі у європейському геополітичному просторі.
За відсутності продуманої й послідовної стратегічної політики ЄС щодо російської загрози,
існує ймовірність того, що зі зміною політичної
кон’юнктури (наприклад, зі зміною керівництва
РФ) західним політикам ніщо не завадить пробачити Москві її гріхи і, демонстративно їх засуджуючи, практично нічого не робити для відновлення
міжнародного права та порядку.

доліки, сукупність яких примушує замислитись
над тим, наскільки реальною є система європейської безпеки як така і чи спроможна вона протистояти сучасним викликам та загрозам гібридного
типу зі сходу континенту.
На національному рівні безпека держав Європи
побудована на збройних силах окремих країн та
засобах протидії «м’якого» типу. Але навряд чи
існує європейська держава, котра могла би протистояти російській військовій потузі наодинці.
Сподівання на наявні загальні міжнародні структури безпеки, такі як РБ ООН та ОБСЄ, виглядають примарними з огляду на слабку ефективність
цих структур. Відсутність протидії з боку цих організацій на агресивні кроки Москви проти Грузії
та України свідчить про те, що в системі європейської безпеки міжнародні структури відіграють
незначну роль.
Європа в цілому залишається слабкою як військова потуга, навіть якщо оцінювати сукупний
оборонний потенціал провідних європейських
держав, включно з їх ядерною зброєю. Європейці
не мають достатніх сил та бажання брати на себе
відповідальність за стан безпеки, хоча б у власному регіоні, більше покладаючись на домовленості
й угоди, не підкріплені силою.
Відсутність належного рівня консолідації європейських країн у питаннях безпеки та міжнародної політики, різне бачення країнами ролі ЄС як
глобального актора робить примарними зусилля
Європейського Союзу, спрямовані на врегулювання локальних конфліктів, стримує розвиток його
зовнішньополітичних ініціатив, ускладнює відносини із стратегічними союзниками і партнерами,
не сприяє протидії агресивним кроками з боку
Москви.

Високий рівень залежності європейських країн
від російських енергоносіїв укупі з масштабною
інформаційною експансією російських ЗМІ гальмує у європейських політичних колах процеси
усвідомлення справжніх масштабів російської загрози для європейської безпеки та європейського
майбутнього.

Конфлікт ціннісних уявлень спричинив провал
політики «перезавантаження» й «умиротворення»
та засвідчив практичне втілення агресивної ідеології російського імперіалізму. Стало очевидним,
що досі безпека європейських країн гарантувалася більше довірою до міцності укладених угод, ніж
військовими засобами. Москві вдалося зруйнувати цю довіру.

Дестабілізація ситуації безпеки

Безпекова політика ЄС сконцентрована більше на
дипломатії та засобах «м’якої» сили, що ставить її
в ситуацію комбінування суто військових і традиційно цивільних засобів під час гібридної війни.
Однак навіть у вимірі гібридної війни стан євро-

Різнорівнева система міжнародної безпеки, яка
мала би забезпечити належний стан захищеності
європейського людства, насправді має істотні не-
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пейських сил, що здійснюють контррозвідувальні операції та протидіють різноманітним актам
гібридної агресії, не може вважатись достатнім
для ефективного протистояння підривним діям
Кремля.
Європейці не залишають ідеї щодо самостійної
системи безпеки, або «стратегічної автономії»,
яку знедавна просувають лідери ЄС. На думку президента Європейської ради Шарля Мішеля, європейці мають власні особливості й повинні шукати
свою модель безпеки та свій курс у світі, який стає
складнішим, менш стабільним і передбачуваним.
Стратегічна автономія ЄС має засвідчити його готовність до адекватного реагування на виклики
європейській безпеці.
При цьому вихід із ЄС Великої Британії у короткотерміновій перспективі несе з собою радше негативні наслідки для безпеки Європи. Історично
Велика Британія була однією з головних рушійних
сил розвитку СЗПБ, маючи найбільший оборонний бюджет серед держав-членів (близько 20 %).
Таким чином, припускають, що без підтримки Великої Британії стратегічні амбіції «загальноєвропейської оборони» можуть врешті-решт зірватися, і стратегічна автономія ЄС обмежуватиметься
лише «м’якою» силою.
Велика Британія відтепер не матиме права голосу
та вето щодо прогресу оборонного процесу ЄС, зокрема щодо тих пропозицій, проти яких ця країна
історично виступала, як-от створення незалежного штабу оперативного військового планування
для операцій ЄС. Для того, щоб сформувати безпековий порядок денний у Європі, Великій Британії доведеться значною мірою покладатися на свої
дипломатичні мережі та інші двосторонні зв’язки.
Однак відсутність Великої Британії в процесі прийняття рішень у рамках СЗПБ також розглядається як можливість, яку держави-члени, такі як
Франція та Німеччина, шукали для подальшого
розвитку оборонного проєкту ЄС. І тепер вони
потенційно отримують можливість реалізувати кінцеву мету Маастрихтського договору про
«оборону» [30].
Європейська безпека в сучасних умовах може
бути ефективною лише як колективний механізм
спротиву агресії. Тому слушною є ідея щодо створення спільних збройних сил ЄС. Її просуванню
заважають міркування національного егоїзму, небажання нести нові фінансові й ресурсні витрати,
наявні політичні суперечності між різними країнами ЄС.

Попередні спроби формування спільної оборони
ЄС виглядають малоефективними. До того ж ці
зусилля були спрямовані швидше на зменшення
залежності європейців від безпекової парасольки
США і не передбачали серйозної протидії реальним загрозам жорсткого типу, особливо з боку російської військової потуги.
За підсумками саміту глав держав ЄС, у лютому
2021 р. домовлено про розробку спільної стратегії
(т. зв. «стратегічного компасу») [31] у галузі безпеки та оборони з метою зміцнення військового
потенціалу та оперативної готовності ЄС, спільної
відповіді загрозам і викликам у кризових ситуаціях, а також задля досягнення більшої «стратегічної
автономності» в умовах зниження впливів США
та активізації РФ і Китаю.
Рада ЄС у березні 2021 р. прийняла резолюцію
щодо підтримки оновленої стратегії кібербезпеки [32], яка спрямована на захист глобальної інформаційної мережі та європейських цінностей.
На тлі даних розвідки низки європейських країн
формується уявлення, що головним джерелом загроз у кіберпросторі є дії РФ.

Випробування трансатлантичної солідарності
Віра агресивної держави в те, що буцімто більшість
проблем можна вирішити силою, робить цю державу чутливішою до страхаючих дій з боку потужнішої держави. Завдяки існуванню та можливості
використання більш значної потуги досягається
потрібний рівень стримування агресії.
У військовому протистоянні російської агресії європейській демократії ключова роль може належати структурам НАТО, проте Альянс останніми
роками значно понизив свій оборонний потенціал
і можливості опору жорстким загрозам.
Припущення про відсутність загрози війни негативно позначилося на можливостях євроатлантичної системи безпеки, що призвело до різкого
скорочення значної кількості засобів колективної
оборони і стримування. Йдеться не тільки про
зменшення військового потенціалу та навичок ведення відповідних бойових дій військовими, але
також про брак усвідомлення повного спектра наслідків такої війни з боку громадськості й політичних еліт країн НАТО.
Північноатлантичний альянс, який вважає Європейський простір та його оточення зоною власної
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відповідальності, зосередивши увагу насамперед
на загрозах тероризму та внаслідок заспокоєності
щодо можливості масштабної війни, виявився
неготовим усвідомити масштаби загрози європейській безпеці у вигляді російської агресивної
політики. Застаріла Стратегічна концепція НАТО
2010 р. базувалася на принципах світового порядку, що склався після завершення холодної війни.
У ній РФ названо стратегічним партнером, а загроза конвенційного військового нападу на країни
Альянсу оцінювалась як низька.
Унаслідок кризи вийшли на поверхню не лише вияви інституційної слабкості організацій з питань
міжнародної безпеки, а й тактичні та стратегічні
прорахунки в оцінюванні й розумінні природи сучасного середовища безпеки.
Російська агресія виявила слабкі місця в системі
оборони Альянсу на сході Європи, позначила зони
вразливості на його південно-східному фланзі. Російська окупація Криму та подальша підвищена
міліарна активність РФ в акваторії Чорного моря
створили додаткові безпекові загрози для НАТО
в цьому регіоні, сформувавши плацдарм для поширення впливу Росії у напрямку Середземномор’я та Близького Сходу.
Створена за часів холодної війни система ядерного стримування та контролю за озброєннями не
спрацьовує в умовах, подібних до захоплення Криму. Альянс виявився неготовим і до особливостей
ведення гібридної війни, під час якої застосування
звичайних військових озброєнь синхронізується
з активними діями в невійськових напрямах, що
спрямовані на руйнування економічної, політичної, інформаційної та інших життєво важливих
систем країни, яка стає об’єктом нападу.
Альянс не володіє засобами ефективного захисту
від енергетичної блокади, економічних санкцій
та інформаційних воєн, на чому заснована тактика Кремля. У гібридній війні інформаційний та
смисловий компоненти використовуються нарівні
з військовою силою, спричиняючи реальні руйнівні наслідки, проте досвіду протистояння таким загрозам Альянс не має. Дії Москви потребують багатовимірних відповідей – у царині міжнародного
права, на оперативно-тактичному рівні, у площині
пошуку нових концептуальних підходів до підтримки трансатлантичної безпеки.
Сподівання європейських держав на колективну
систему безпеки НАТО, особливо тих, які найбільше відчувають загрозу з боку Москви (Польща,
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країни Балтії та ін.), виглядають занадто оптимістичним, оскільки свою участь у тому або іншому
конфлікті кожна країна-член може вирішувати на
свій розсуд, тоді як ані оборонні доктрини ключових країн НАТО, ані прийнята на сьогодні Стратегічна оборонна концепція Альянсу не передбачають можливості масштабних військових дій
проти РФ.
Унаслідок політики самоізоляції під час каденції
Дональда Трампа трансатлантична солідарність
була піддана значним випробуванням, що доводиться виправляти новому президенту США –
Дж. Байдену. Він узяв курс на відновлення євроатлантичного партнерства з огляду на виклики
з боку Кремля, який намагається зруйнувати західну демократію, веде підривну діяльність проти окремих держав за допомогою корупції та
шантажу. Жорсткішу політику в галузі безпеки
та оборони планує проводити і прем’єр Великої
Британії Борис Джонсон, який, зокрема, визначає
Росію як головну загрозу власній та європейській
безпеці [33].
Повернення США до європейських справ разом із активізацією Великої Британії означає, що
стратегічна ініціатива переходить від лідерів
ЄС – Німеччини та Франції з їх політикою умиротворення й діалогу з агресором – до творців Атлантичної хартії (1941 р.), з якою пов’язана парадигма
активного опору агресору та початок концептуального оформлення колективної системи євроатлантичної безпеки – НАТО. Роль НАТО в системі європейської безпеки об’єктивно зростає.
У форматі парадигми опору агресії Кремля необхідне істотне зміцнення та активізація Трансатлантичного союзу, збільшення масштабів підтримки
східноєвропейських партнерів Альянсу – України, Грузії, Молдови – у протидії агресору. Зокрема, Велика Британія особливу увагу приділятиме підтримці колективної безпеки і стабільності
у Чорноморському регіоні. Прохід британського
військового корабля HMS Defender біля берегів
Криму в червні 2021 р. мав символічний характер.
Усупереч спробам протестів з боку Путіна, британський корабель, згідно і заявою Б. Джонсона,
«здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права».
Альянсу важливо готуватись до оборони в разі потенційного військового або гібридного нападу РФ
на сусідні країни. Особливі побоювання пов’язані
з країнами Балтії, що мають у своєму складі російські меншини, до яких Москва може застосувати
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присвоєне нею право на захист «співвітчизників».
Поряд із викликами та загрозами для країн Балтійського ареалу продовжують зростати ризики
та загрози й для Чорноморського регіону. Внаслідок російської агресії та окупації Криму сьогодні
йдеться про перетворення Чорного моря на російське «внутрішнє озеро».

обхідність реалізувати програму заходів, спрямованих на допомогу цим країнам у розбудові міцніших оборонних інститутів та підготовці власних
спроможних збройних сил.

З просуванням демократичних перетворень Україну починають все більше сприймати як частку Західного світу і як самостійного, незалежного від
російських впливів суб’єкта. Про це недвозначно
заявив президент США Дж. Байден на Мюнхенській конференції у лютому 2021 р., застерігаючи від російських імперських зазіхань на безпеку
й суверенітет нашої держави. США прагнуть, щоб
кожна країна мала право обирати свій шлях до
майбутнього без загроз і примусу, тобто бути дійсним суб’єктом у зовнішніх і внутрішніх справах.

Європейський проєкт перебуває у стані кризи,
РФ намагається цим скористатися для розбалансування відносин усередині ЄС. Європа знов повертається до пошуків колективної європейської ідентичності, дискутує питання створення
оновленого європейського наративу. Збереження
системи ліберальних демократичних цінностей –
головна передумова для майбутнього ЄС без потенційного ризику дезінтеграції об’єднання.

За звітом генерального секретаря Альянсу Єнса
Столтенберга (березень 2021 р.), НАТО залишається прихильним до розширення за рахунок країн Південно-Східної Європи. У березні 2020 р. до
НАТО приєдналася Північна Македонія. Альянс
підтримує рішення Бухарестського саміту 2008 р.
щодо вступу до НАТО України та Грузії [34].
Для відновлення потрібного рівня євроатлантичної солідарності США разом із Великою Британією
важливо налагодити взаємини у галузі безпеки із
Німеччиною та Францією, переконати лідерів цих
держав у необхідності спільного протистояння
деструктивній стратегії Москви в усіх її вимірах
і проявах. Водночас спостерігаємо з боку США
намагання зміцнити взаємини з Німеччиною, та,
ймовірно, сприяти посиленню її ролі в підтримці європейської безпеки. Це політичне рішення
є внутрішньо суперечливим і замість того, щоб
стабілізувати ситуацію, може призвести до появи
нових безпекових викликів на Європейському континенті, а в гіршому випадку – створити передумови для підвищення рівня агресивної поведінки
РФ та ескалації збройного російсько-українського
конфлікту. В цьому ускладненому контексті для
України зростає роль стратегічного партнерства
із США та інтенсивного співробітництва з НАТО,
також і в рамках програми партнерства розширених можливостей.
Нинішні стратегічні пріоритети Альянсу – це
стримування та оборона, а також поширення стабільності та зміцнення безпеки за межами зони
його відповідальності, що передбачає підвищення
рівня відносин НАТО з країнами-партнерами, не-

Висновки та рекомендації

Захід не сприйматиме відновлення світоустрою
часів холодної війни, чого прагне РФ, оскільки насправді це сприятиме ситуації світового безладу
з незрозумілим розкладом сил і новими ключовими гравцями, де замість принципів міжнародного
права діятимуть гібридні норми, виникатимуть
нові війни та конфлікти. Саме цього прагнуть і поводирі міжнародного тероризму. Штучно створений стан безладу ймовірно може на деякий час
визначати міжнародну безпекову реальність,
проте й у такому геополітичному хаосі Москва
навряд чи має шанси посісти місце світової потуги, на яке розраховує.
У глобальному вимірі РФ не можна вважати значною економічною потугою. Її функція у світовій
економіці обмежується експортом нафтогазових
ресурсів. Уявлення про Росію як супердержаву
створене її власними медіа, тоді як зухвалі спроби
зруйнувати світовий порядок та постійні порушення міжнародного права мають певний успіх лише
завдяки вмінню блефувати та через недостатньо
жорстку реакцію світової спільноти. Стратегії
стримування є ефективними лише за умови готовності до дій, спрямованих на покарання агресора. Москва відступає там, де зустрічає належний
опір.
Зіткнення цінностей авторитарно-імперської
Росії та ліберально-демократичної Європи щодо
засад міжнародного порядку та міждержавних
відносин підживлює глибинний екзистенційний
конфлікт, що створює найбільшу загрозу європейській та світовій стабільності з часів Другої світової
війни. Перебуваючи в різних парадигмах зовнішньополітичного мислення, Росія і Захід принципово неспроможні налагодити стратегічний діалог
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попри декларації європейців про його необхідність
та спроби діяти в цьому напрямі.
РФ вміло користується вразливостями противників, діючи на рівні гібридних впливів, хакерських атак проти критичної інфраструктури, підривних спецоперацій на територіях європейських
країн тощо. Вона здійснює втручання в електоральні процеси США та ЄС, не лише спотворюючи
результати волевиявлення виборців, а й підриваючи довіру до базових демократичних принципів.
Таким чином, відбувається подальше загострення
кризи цінностей, що негативно впливає на міжнародне безпекове довкілля.
Тактика деструктивних впливів РФ відзначена
варіативністю та здійснюється з урахуванням
специфіки об’єкта впливу та його мети. У центрі російської дезінформації в країнах НАТО та
ЄС – роздмухування тем праворадикальних рухів (наприклад, стосовно мігрантів – уведення
расистського концепту «реміграції» до кампанії
європейських виборів у Німеччині та Франції,
антимусульманського дискурсу, антисемітизму,
мізогінії тощо; занепаду європейських цінностей;
поширення конспірологічних теорій, зокрема тих,
які розглядають коронавірус крізь призму конспірології; використання рухів, що заперечують кліматичні зміни, рухів проти вакцинації тощо).
Ключові російські маніпулятивні теми щодо України – це війна, «недодержава», радянська спадщина, проросійська опозиція, окуповані території;
минула і нинішня влада, націоналізм, коронавірус.

Найбільш небезпечно, що російські дезінформаційні атаки проти України, починаючи з 2014 р.,
синхронізовані з активізацією дій ворожих
збройних формувань.
У доповіді Національної ради США з розвідки «Глобальні тенденції – 2040: посилення світових суперечностей» від 2021 р. зазначено, що Росія у близькій
перспективі залишатиметься у міжнародному
просторі деструктивною силою, навіть за умов
скорочення її економічного потенціалу, оскільки
в неї залишаються значне військо, зброя масового
ураження, енергоресурси тощо. На думку авторів
доповіді, Москва й надалі продовжуватиме політику внесення розколів у країнах Заходу, експансії –
в Африці та на Близькому Сході, нарощування
своєї присутності – в Арктиці тощо. Проте економічне послаблення РФ, зниження прибутків від
постачання енергоресурсів, ймовірна заміна керівництва держави та посилення внутрішніх проблем
спричинить тривалий період нестабільності, що
позначатиметься й на впливах Москви у світі [35].
З метою стримування імперських амбіцій Кремля Захід має дати зрозуміти, що Україна за жодних обставин не залишиться без підтримки,
а будь-які спроби ескалації напруги з боку РФ
зустрінуть адекватну реакцію, зокрема асиметричного типу у вигляді посилення санкцій (відключення від системи SWIFT, заморожування рахунків російських лідерів тощо). Водночас варто
надавати певні послаблення режиму санкцій у відповідь на кроки Москви в напрямі зменшення рівня нестабільності.
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