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Лісабонський саміт НАТО: відправна точка для 
реконфігурації системи європейської безпеки? 

 

На саміті НАТО, який відбувся 19-20 листопада ц.р. в 
Лісабоні, країни-члени Альянсу в третій раз в його історії 
вдалися до вправи концептуального переосмислення ролі 
та завдань організації, яку змушені регулярно 
повторювати з 1991 року після зникнення основної 
загрози безпеці Заходу – Радянського Союзу. Вправа 
полягала в розробці нової Стратегічної концепції НАТО – 
документу, який визначає цілі та завдання 
Північноатлантичного альянсу, його стратегічні 
перспективи в новому геополітичному контексті, а також 
містить директиви щодо політичних та військових засобів 
досягнення визначених цілей. 

До 1991 р. стратегія розвитку НАТО визначалась в 
документах, які передусім стосувались військових питань 
організації територіальної оборони (стратегічна концепція 
оборони Північноатлантичного регіону, стратегія 
«масованого удару у відповідь», стратегія «гнучкого 
реагування»). Документи з викладенням вищезгаданих 
стратегій були засекречені та містили загальні директиви 
для урядів країн-членів, а також орієнтири для розробки 
військових планів. В цих документах фіксувались реалії 
«холодної війни», політичного розколу Європи, а також 
ідеологічної та військової конфронтації між Сходом та 
Заходом.   

Внаслідок тектонічних змін початку 90-х років, які 
обумовили формування кардинально нової політичної 
ситуації в Європі та загальної військової обстановки, у якій 
перспектива широкомасштабної війни видавалась дуже 
малоймовірною, НАТО опинилась перед 
«екзистенціальною» дилемою. Виникла потреба 
переоцінки стратегічного бачення ролі Альянсу в системі 
європейської безпеки та пошуку нової місії та завдань для 
організації у пост-біполярному світі. 

Документом, який містив таке нове бачення, стала перша 
стратегічна концепція Альянсу 1991 року. Нова концепція 
принципово відрізнялась від своїх попередників як за 
змістом, так і за формою. Це був у більшій мірі політичний 
документ, в якому країни-члени зафіксували відхід від 
конфронтаційної логіки до необхідності співробітництва з 
колишніми суперниками в інтересах зміцнення 
загальноєвропейської безпеки. Разом з цим, гарантування 
безпеки країн-членів Альянсу всіма політичними та 
військовими засобами через збереження 
трансатлантичного союзу залишалось його центральною 
місією.  Крім того, вперше з 1950 року нова концепція 
була прийнята в якості загальнодоступного документу, 
відкритого для обговорення парламентарями та 
представниками громадськості. 

Еволюція геополітичної ситуації в Європі протягом 90-х 
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років, позначена розпадом Югославії та вибухом 
міжнаціональних конфліктів на її колишніх теренах, 
створила нові безпосередні загрози безпеці країн-членів та 
змусила Альянс реагувати на дедалі непередбачувану 
ескалацію ситуації. Кульмінацією реакції НАТО стала 
військова операція проти Югославії у відповідь на етнічні 
чистки в провінції Косово. Ця операція була першою 
масштабною військовою акцією НАТО з дати свого 
створення, яка, крім того, виходила за межі зони покриття 
Північноатлантичного договору. Нові реалії та отриманий в 
Югославії досвід обумовили необхідність розробки нової 
стратегічної концепції, яка б легітимізувала нову місію 
Альянсу  - підтримання стабільності європейського 
континенту – та дозволяла реагувати на ризики та загрози 
по всьому світу, виводячи таким чином НАТО за межі своєї 
історичної «євроатлантичної» зони відповідальності. 

Терористична атака на США у вересні 2001 р. стала 
проявом стрімкої трансформації стратегічного оточення 
євроатлантичної зони, в якому стали формуватися нові, у 
тому числі недержавні, фактори сили. Виник новий тип 
загрози – міжнародний тероризм, який не враховувався у 
попередніх доктринальних документах НАТО та вимагав 
визначення стратегії та засобів реагування на нього. 
Вперше в історії НАТО виникла ситуація, яка теоретично 
підпадала під дію статті 5 Північноатлантичного договору 
та яка стала тестом на вияв трансатлантичної солідарності 
союзників. Втім, після терактів у Нью-Йорку брати на себе 
ініціативу щодо задіяння механізму, передбаченого 
статтею 5 Договору, довелося особисто Генеральному 
секретарю Альянсу. Сполучені Штати не звертались за 
військовою допомогою до своїх союзників. В наступний 
період НАТО переживала період гострої кризи внаслідок 
вторгнення США в Ірак у 2003 році, яке викликало різку 
критику країн «старої» Європи, незадоволених  
одностороннім  характером американського рішення. 

Виникнення нового типу загроз (тероризм, стрімке 
розповсюдження ракетних технологій, кібератаки на 
урядові сервери, енергетична вразливість, морське 
піратство), невдале ведення війни в Афганістані, важки 
наслідки фінансової кризи, а також поява нових полюсів 
економічного розвитку та політичного впливу,  формують 
ті світові реалії, з якими стикається НАТО наприкінці 
першої декади ХХІ століття. Ці реалії об‘єктивно обумовили 
необхідність розробки нового стратегічного документу, 
який би їх враховував та визначав стратегію дій Альянсу в 
нових умовах.  

Таким чином, нова стратегічна концепція НАТО 2010 року 
розроблялась в принципово новому контексті 
багатополярного світу. На відміну від періоду кінця 1990 
років, коли готувалась попередня концепція, США та Захід 
в цілому знаходились в позиції беззаперечного 
домінування на світовій арені. Сьогодні, потенціал впливу 
західних країн поступово зменшується на користь нових 
незахідних центрів сили.  

Автори концепції спробували збалансувати в ній імператив 
підтвердження пріоритету колективної оборони в 
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євроатлантичній зоні, чого вимагали східноєвропейські 
члени НАТО, та визнання наявності загроз, які походять з 
інших регіонів світу та можуть мати інші форми, ніж 
класичні військові загрози.   

Так, інтерпретація положень статті 5 Вашингтонського 
договору залишилась незмінною, незважаючи на бажання 
окремих нових країн-членів переглянути редакцію цієї 
статті з метою отримання більш міцних гарантій безпеки з 
боку Альянсу в разі збройного нападу або іншого виду 
атаки, яка походитиме від третьої сторони. Наполягання з 
боку східноєвропейських країн на більш чіткому 
визначенні переліку випадків, які підпадають під дію статті 
5, було викликане їх занепокоєнням, що виникло 
внаслідок російсько-грузинської війни та серії кібератак на 
урядові сервери Естонії, які начебто мали російське 
походження. 

Очевидно, що автори нової стратегічної концепції не стали 
уточнювати перелік випадків, які можна кваліфікувати як 
напад на країну-члена, через неможливість цього без 
наявності інформації щодо цілей та масштабів такої атаки. 
У той же час, у доповіді групи експертів під керівництвом 
М.Олбрайт, в якій містилися рекомендації щодо змісту 
майбутньої концепції, визнається необхідність більш 
детальної проробки можливості виникнення такого типу 
сценаріїв для посилення здатності Альянсу своєчасно та 
пропорційно реагувати на такі загрози. Це підвищує у 
свою чергу важливість більш повного використання 
можливостей статті 4 Північноатлантичного договору, яка 
передбачає задіяння механізму консультацій у випадку, 
якщо один з членів вважає, що його безпека знаходиться 
під загрозою.    

Таким чином, нова концепція залишила в силі діючий 
загальний механізм Альянсу реагування на появу загроз 
своїм членам: будь-яка загроза безпеці країні-члену 
автоматично підпадає під дію статті 4, та в залежності від її 
виду та характеристик буде визначатись чи вона 
виправдовує застосування статті 5.  

Іншими ключовими питаннями, які повинні були отримати 
визначення у новій стратегічній концепції були: сфера 
компетенції Альянсу та його зона відповідальності, 
політика розширення, конфігурація відносин з Росією та 
роль ядерної зброї в оборонній стратегії НАТО. 

У питанні визначення зони відповідальності НАТО у 
глобалізованому світі, в якому наслідки конфліктів дедалі 
частіше виходять за регіональні межі, нова стратегічна 
концепція фіксує доволі поміркований підхід. Вона 
відхиляє позиціонуванння Альянсу в якості «всесвітнього 
жандарму» через глобалізацію зони його відповідальності 
та сфер компетенції. Разом з цим, концепція не окреслює 
чіткої географічної зони відповідальності Альянсу, оскільки 
еволюція міжнародної ситуації протягом останнього 
десятиліття показує, що загрози безпеці країн-членів 
можуть походити з дуже віддалених від євроатлантичної 
зони регіонів. Концепція також фіксує мету посилення 
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експедиційних засобів Альянсу для збільшення потенціалу 
проекції сили з метою розширення можливості проведення 
військових операцій за межею дії договору. Попри 
бажання політичних кіл в окремих країнах-членах 
перетворити НАТО на організацію з глобальною зоною 
відповідальності, обмеженість фінансових ресурсів, що 
особливо загострилась внаслідок фінансово-економічної 
кризи, та отриманий досвід з операцій НАТО в Афганістані 
та на Балканах, підштовхнули Альянс до вибору шляху 
встановлення мережі партнерств з міжнародними 
організаціями та окремими країнами, які мають відповідні 
ресурси та суттєвий вплив на розвиток ситуації у тому чи 
іншому регіоні.  

Серед ключових партнерів Альянсу у його місії 
підтримання стабільності та врегулювання криз концепція 
визначає ООН та ЄС. ООН розглядається як джерело 
легітимізації акцій НАТО та цивільний партнер в 
операційних зонах. Євросоюз сприймається як особливий 
партнер НАТО через суттєве співпадіння членських складів 
обох організацій. Зусилля Євросоюзу у напряму зміцнення 
власної оборонної спроможності та розбудови повноцінної 
командної структури дозволять в подальшому 
конкретизувати це партнерство та взаємно доповнювати 
зусилля двох організацій в окремих конфліктних зонах. 
Концепція не фіксує спеціалізацію НАТО на військовій 
складовій врегулювання криз, а Євросоюзу  – на 
цивільній, як цього побоювалися деякі прихильники 
зміцнення оборонної спроможності ЄС. 

Разом з тим, автори нової концепції не стали визначати в 
ній перелік певних критеріїв, на основі яких можуть 
відбуватись військові інтервенції Альянсу за межами зони 
його відповідальності. Рекомендація щодо визначення 
таких критеріїв містилась у доповіді, підготовленою групою 
експертів на чолі з М.Олбрайт. Головним серед них була 
відповідність військової операції міжнародному праву, що 
передбачає наявність санкції Ради безпеки ООН.    

Нова концепція вносить суттєві корекції у підходи НАТО 
щодо врегулювання кризових ситуацій. Один з висновків, 
які зробила НАТО з військових інтервенцій в Югославії та 
Афганістані, полягає у тому, що за допомогою лише 
військових засобів неможливо домогтися тривалого 
врегулювання криз. Необхідно застосовувати глобальний 
підхід, який поєднує в собі військову складову з цивільним 
компонентом. На стадії розробки нової концепції в 
середині Альянсу тривала дискусія щодо доцільності 
наділення НАТО власними цивільними підрозділами або 
навіть створення в його структурі повноцінного цивільного 
агентства. Так, Великобританія, Канада, скандинавські 
країни підтримували ідею наділення НАТО суттєвими 
засобами цивільного супроводження миротворчих зусиль. 
Інші країни пропонували більш реалістичний підхід, який 
передбачав залучення потенціалу інших організацій, таких 
як ЄС, що мають більше фінансових ресурсів та визнану 
експертизу у цивільній сфері. В результаті було визнано 
доцільним посилити здатність Альянсу взаємодіяти з 
іншими організаціями, які мають ресурси та досвід 
реалізації цивільного компоненту кризового менеджменту. 

Обмеженість ресурсів та досвід 
попередніх операцій 
підштовхнули НАТО до 
необхідності встановлення 
партнерствз іншими 
організаціями 

Нова концепція визнає 
необхідність поєднання 
військового та цивільного 
компонентів у кризовому 
менеджменті 
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НАТО буде надано мінімальний обсяг компетенцій, 
достатній для оцінки потреб у цивільній сфері на стадії 
планування операції та забезпечення координації з 
організаціями, які відповідатимуть за цивільний аспект, в 
ході проведення операції. Таким чином, концепція ставить 
мету посилення здатності Альянсу інтегрувати політико-
економічний вимір кризового менеджменту при збереженні 
мінімалістського підходу у питанні створення власних 
цивільних ресурсів.   

У новій стратегічній концепції знайшла своє відображення 
нова ініціатива НАТО у сфері  оборони  - створення 
системи протиракетної оборони, яка захищатиме  
територію Європи та Північної Америки від можливої 
ракетної атаки з боку держав з непередбачуваними 
режимами. До співробітництва з реалізації цієї ініціативи 
запрошено Росію та інші країни-партнери, зокрема 
Україну. У той же час концепція підтверджує ключову роль 
ядерної зброї в оборонній стратегії Альянсу,  незважаючи 
на плани створення систем ПРО. Фіксуючи прагнення до 
створення без’ядерного світу, концепція наголошує на 
необхідності збереження ядерної зброї доти, доки така 
зброя існує як важливий фактор міжнародних відносин. У 
цьому контексті дискусія всередині НАТО відбувалась 
навколо питання виведення з території окремих держав-
членів американської тактичної ядерної зброї. Лінія 
консенсусу пролягла навколо того, що такий крок може 
бути здійснений лише за згоди всіх членів НАТО та в 
залежності від симетричних кроків з боку Росії, яка володіє 
значно більшим арсеналом такої зброї.  

Нова концепція приділяє багато місця відносинам з Росією. 
Вперше у такому документі експліцитно зазначається, що 
НАТО не становить загрози для Росії. Визнається 
необхідність відбудови конструктивного діалогу з Москвою 
та реформування функціонування Ради Росія-НАТО, яка 
виявилась не дуже ефективним інструментом у кризових 
ситуаціях. Росії пропонується більш тісна співпраця у 
сферах боротьби з піратством, тероризмом та 
наркотрафіком, а також використання Ради Росія-НАТО в 
якості справжнього органу прийняття рішень у цих сферах 
взаємодії. 

Питання подальшого розширення НАТО залишається 
ключовим протиріччям у відносинах між Альянсом та 
Росією. Нова концепція підтверджує політику «відкритих 
дверей» для всіх європейських країн, які відповідають 
стандартам НАТО, та їх суверенне право на самостійне 
визначення своєї позиції щодо цього питання. У той же 
час, прийняття нових членів обумовлюється їх внесенням  
доданої вартості у зміцнення оборонної спроможності 
Альянсу та відсутністю конфліктів із сусідніми країнами. 
Росія менш болісно сприймає ідею інтеграції до НАТО країн 
західних Балкан, ніж вступ до Альянсу колишніх 
радянських республік. Якщо у випадку України після 
приходу до влади нового президента питання вступу до 
НАТО втратило актуальність, у випадку Грузії Альянс 
змушений балансувати між дотриманням своїх зобов‘язань 
перед Тбілісі відповідно до політики «відкритих дверей» та 

В концепції знайшла своє 
відображення нова 
ініціатива НАТО щодо 
створення системи 
регіональної ПРО 

Концепція вперше зазначає, 
що НАТО не становить 
загрози для Росії  
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бажанням не дратувати Росію форсуванням подальшого 
розширення блоку на Схід. Втім, незважаючи на 
проголошені принципи,  перебування Грузії у ситуації 
територіального конфлікту з Росією робить надзвичайно 
низькою вірогідність її прийняття до складу НАТО протягом 
найближчих десяти років. Замість членства Альянс може 
запропонувати Грузії формулу посиленого партнерства. З 
огляду на таку перспективу питання подальшого 
розширення переводиться у суто гіпотетичну площину, що 
не повинно становити серйозну перепону для 
встановлення конструктивного діалогу з Росією.  З іншого 
боку, зміна якості співробітництва між Росією та НАТО 
може перевести  питання розширення у новий контекст,  
який обумовлюватиме менш гостру на нього реакцію з 
боку Москви.           

Іншим важливим пунктом нової концепції є завдання 
реформування структури та адміністративного апарату 
НАТО. Фінансова криза загострила необхідність 
реформування та потребу в оптимізації адміністративної та 
військової структури організації. Масштабна 
адміністративна та бюджетна реформи повинні охопити 
такі питання як  перегляд фінансового менеджменту 
організації, скорочення штату цивільної структури, 
зменшення кількості комітетів та агентств, скорочення 
видатків на функціонування тощо. 

 Отже, новий міжнародний контекст початку XXI століття 
не зменшив для НАТО актуальність основних положень 
Північноатлантичного договору та попередньої концепції 
Альянсу 1999 року. В новій стратегічній концепції 
підтверджується важливість наявності формальних 
договірних зобов‘язань між Європою та Північною 
Америкою у сфері безпеки, яка визнається неподільною 
для всіх країн євроатлантичної зони. В умовах 
непередбачуваного та нестабільного розвитку міжнародної 
ситуації, наявність та постійність трансатлантичного 
зв‘язку розглядається членами НАТО в якості основного 
фактору міжнародної стабільності. При цьому ця 
фундаментальна місія Альянсу щодо забезпечення 
колективної оборони підтверджується також по 
відношенню до нових т.зв. «неконвенційних» загроз, 
зокрема, кібератак на стратегічні комп‘ютерні мережі, 
піратства, яке загрожує життєвоважливим каналам 
комунікації та транспорту, через які проходять потоки  
міжнародної торгівлі та енергопостачань.  

Реалії міжнародної фінансової кризи акцентували для 
європейських членів НАТО, які мали амбіційні плани щодо 
зміцнення власної оборонної спроможності, переваги 
колективної оборони під проводом США, які несуть левову 
частину видатків на утримання військової інфраструктури 
Альянсу. Крім того, обмеженість фінансових ресурсів, а 
також отриманий досвід військових операцій в Афганістані, 
утримали країни-члени від спокуси «глобалізації» сфер 
компетенції та зони відповідальності Альянсу. Разом з цим, 
НАТО не встановлює для себе чітких обмежень географії 
своїх можливих інтервенцій. 

Зберігаючи в силі взаємні гарантії колективної оборони як 

Незважаючи на 
підтвердження політики 
«відкритих дверей», 
подальше розширення 
Альянсу на Схід видається  
досить гіпотетичним 

Збереження 
трансатлантичного зв‘язку 
розглядається членами НАТО 
як основний фактор 
міжнародної стабільності. 
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пересторогу в умовах нестабільного міжнародного 
розвитку, зокрема непередбачуваної еволюції Росії, члени 
Альянсу одночасно намагаються створити умови для 
запровадження сталого механізму конструктивної взаємодії 
з Москвою у багатьох сферах. Пропозиція Альянсу щодо 
залучення Росії до реалізації проекту створення спільної 
системи протиракетної оборони є найбільш знаковою в 
цьому плані. Якщо Москва та Брюссель зможуть у повній 
мірі скористатися сприятливим моментом 
«перезавантаження» відносин між Росією та Заходом, 
Лісабонський саміт НАТО має шанс стати відправною 
точкою процесу суттєвої реконфігурації системи безпеки 
на європейському контитнеті. Така перспектива стане 
одночасно викликом і шансом для України, якій доведеться  
шукати оптимальні механізми своєї інтеграції у цю систему.       

 

 

Росія-Захід: умови повноцінного 
“перезавантаження”   

Попри очевидність трансформаційних процесів на рівні 
системи міжнародних відносин, дискусійними залишаються 
питання, якою саме буде її нова конфігурація: чи втратить 
Захід лідерство у формуванні глобального порядку 
денного? чи зможуть “старі” та “нові” центри впливу 
спільно підвищити ефективність глобальних інститутів? Чи 
вихід зі світової фінансової кризи супроводжуватиметься 
наростанням глобальної взаємозалежності та 
кооперативності або регіоналізації і конкуренції за 
перерозподіл впливу? 

Міжнародні процеси: між багатополярністю та 
багатосторонністю  

З одного боку, на тлі фінансової кризи ще помітнішими 
стали економічне та політичне посилення Китаю, 
ослаблення глобального лідерства США і зосередженість 
ЄС на проблемах внутрішнього розвитку, дозволивши 
вести мову про поступове зміщення центру влади на схід 
та навіть прогнозувати економічне вирівнювання країн 
БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай) із Великою сімкою         
(G-7) вже у 2032 р.1 

З іншого боку, твердження щодо втрати Заходом його 
провідної ролі у світовій політиці виглядають 
передчасними. Адже трансформації відбуваються у 
напрямку не стільки докорінної зміни системи глобального 
управління, скільки розширення кола її учасників в умовах 
посилення їх взаємозалежності. При цьому зміцнення 
міжнародних позицій нових центрів впливу не означає 
автоматичного настання постамериканського світу. Сучасні 
міжнародні процеси вказують на неможливість (і 
недоцільність) повернення Вашингтону до політики 

                                          
1 Jim O’Neill and Anna Stupnytska. GLobal Economics Paper No: 192 
“The Long-Term Outlook for the BRICs and N-11 Post Crisis” - 
Goldman Sachs Global Economics, December 4, 2009. 

Перспектива реконфігурації 
системи європейської 
безпеки є одночасно 
викликом та шансом для 
України  

Твердження щодо втрати 
Заходом його провідної ролі 
у світовій політиці 
виглядають передчасними 
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унілатералізму, однак принаймні у середньостроковій 
перспективі не дозволяють дати однозначну відповідь 
щодо втрати США свого статусу глобального лідера. 
Скоріше йдеться про формування так званої асиметричної 
багатополярності, коли зменшується розрив між світовим 
лідером та іншими державами, які претендують на статус 
центрів глобального впливу. При цьому далеко не останнє 
значення для результату змагання між “старими” та 
“новими” центрами впливу матиме спроможність останніх 
запропонувати не менш привабливу, ніж західна, модель 
розвитку, не лише з точки зору економічних успіхів, але й 
якості життя населення. 

Отже, вірогіднішим видається не стільки перегляд 
міжнародних “правил гри”, скільки їх коригування в 
процесі адаптації до змін у міжнародному середовищі. При 
цьому особлива увага приділяється пошуку балансу між 
розширенням багатосторонніх інститутів і збереженням їх 
ефективності, що надаватиме новим учасникам як ширші 
права, так і вимагатиме від них додаткових зобов’язань 
насамперед політичного та фінансового характеру. 

Крім того, не варто недооцінювати трансатлантичне 
партнерство США та ЄС, які, попри всі розбіжності останніх 
років, залишаються один для одного найближчими 
союзниками, чиє багаторічне співробітництво грунтується 
на спільному безпековому просторі, тісних економічних 
зв’язках, а також політичній і культурній близькості. Навіть 
зовнішню політику адміністрації Б. Обами, якій закидають 
втрату інтересу до європейських справ і “поділ праці” з ЄС 
щодо співробітництва в Європі (за якого Вашингтон 
взаємодіє з Москвою на глобальному рівні насамперед із 
питань безпеки, а Брюссель має взяти на себе питання 
регіональної співпраці та європеїзації пострадянського 
простору), не можна назвати по-справжньому 
“постєвропейською”, оскільки трансатлантичні відносини 
продовжують формувати політичну платформу для 
вирішення усіх принципових питань європейського 
порядку денного. 

На відміну від США та ЄС, країнам БРІК поки що не 
вдалось сформувати політичний порядок денний, який 
конкретизував би їх прагнення посилити міжнародний 
вплив, обмежуючи при цьому зовнішнє втручання Заходу у 
свої внутрішні справи. Показово, що об’єднання цих країн 
в однойменну групу відбулось у 2001 році за критерієм 
економічного зростання2, а самміти 2009 - 2010 рр. лише 
підтвердили наявність спільних інтересів головним чином у 
сфері подолання наслідків світової фінансової кризи. До 
того ж відкритим залишається питання готовності країн 
БРІК розділити із Заходом відповідальність за спільне 
розв’язання глобальних проблем, яка цілком закономірно 
розмиватиме кордон між їх зовнішньою та внутрішньою 
політикою, актуалізуючи чутливе для більшості цих країн 
питання суверенітету. Відповідно, прагнучи перерозподілу 
міжнародного впливу пропорційно до своїх економічних 

                                          
2 Jim O’Neill. GLobal Economics Paper No: 66 “Building Better Global 
Economic BRICs” - Goldman Sachs Global Economics, November 30, 
2001. 

Йдеться не стільки про 
перегляд міжнародних 
“правил гри”, скільки про  їх 
коригування внаслідок змін 
у міжнародному середовищі 

Зовнішню політику               
Б. Обами не можна вважати 
по-справжньому “пост-
європейською” 
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успіхів останнього десятиліття, країни БРІК зацікавлені не 
лише у розширенні кола “гравців”, але й у перегляді самих 
“правил гри”. 

У цьому контексті особливої актуальності набувають 
відмінності між багатополярністю та багатосторонністю 
(multipolarity vs. multilateralism) як основними тенденціями 
розвитку сучасної міжнародної системи. Багатосторонній 
світовий порядок передбачає врахування позицій ширшого 
кола країн  в процесі прийняття рішень, тобто має сприяти 
підвищенню рівня кооперативності у світовій політиці. 
Натомість багатополярність розуміється як приблизно 
рівномірний розподіл впливу між декількома ключовими 
гравцями, замість домінуючої ролі єдиної наддержави, що 
необов’язково передбачатиме їх співробітництво, але може 
також підвищити конкуренцію між ними, а отже – й 
конфліктогенність міжнародної системи.   

Для Заходу вочевидь більш прийнятними є тенденції до  
еволюції міжнародної системи у бік посилення  
багатосторонніх підходів, тоді як країни БРІК у своєму 
прагненні адекватного “права голосу” у глобальному 
управлінні спираються саме на посилення 
багатополярності. Таким чином, можна зробити висновок, 
що характер змін на рівні міжнародної системи стосується 
насамперед збереження чи трансформації статусів 
ключових гравців: США – статусу глобального лідера, ЄС – 
статусу провідного центру впливу в Європі, а країн БРІК – 
статусу рівноправних учасників процесу формування 
глобального порядку денного.  

Безпекове співробітництво в Європі: спільні питання 
– різні відповіді  

В рамках розглянутих тенденцій особливого значення 
набуває процес “перезавантаження”  відносин між Заходом 
і Росією, додатковим стимулом для якого виступає 
зміцнення міжнародних позицій Китаю. США зацікавлені у 
співробітництві з РФ із питань глобального характеру, а ЄС  
розглядають її в якості ключового партнера на 
європейському континенті, тоді як Москва прагне 
конвертувати наявний вплив на глобальні та 
загальноєвропейські процеси у підвищення свого 
міжнародного статусу до рівня рівноправного партнера 
США та ЄС.  

Одним із провідних напрямів співробітництва у трикутнику 
РФ-США-ЄС є реформування європейської системи 
безпеки. На концептуальному рівні і Росія, і Захід 
поділяють бачення євроатлантичного безпекового 
простору як інклюзивного та неподільного, без 
антагоністичних блоків і сірих зон, розв’язання 
суперечностей в якому відбуватиметься виключно 
дипломатичними засобами, без застосування сили чи 
погрози силою. Однак на рівні визначення шляхів його 
побудови між ними виникають суттєві розбіжності. 
Парадокс полягає в тому, що паралізуючи європейську 
систему безпеки, ці розбіжності підштовхують Росію та 
Захід до об’єднання зусиль задля її реформування, але 

Характер змін на рівні 
міжнародної системи 
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статусів ключових гравців 

Росія прагне конвертувати 
наявний вплив на глобальні та 
загальноєвропейські процеси у 
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міжнародного статусу 
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вони ж здатні завести цей процес у глухий кут. 

Зокрема, в країнах ЄС і США панує скептичне ставлення 
до російського проекту Договору про європейську безпеку 
(ДЕБ), запропонованого Д. Медведєвим наприкінці 2009 р. 
Відповідно до змісту ДЕБ, Росія претендує на формування 
своєрідного Гельсінкі-2, який має знизити роль НАТО, 
посилити вагу ОБСЄ та ООН, а також підвищити її власний 
статус у новій європейській архітектурі безпеки у тому 
числі за рахунок володіння правом вето відповідно до 
концепції неподільності безпеки: “учасники співпрацюють 
на основі принципів неподільної і рівної безпеки, 
ненанесення шкоди безпеці один одного”.3 

Однак визнаючи низьку ефективність чинних безпекових 
інститутів, Захід не бачить потреби у нагромадженні 
нових. У свою чергу, протиріччя між Росією та Заходом 
ґрунтуються на різному баченні бажаного світового 
порядку, оскільки на відміну від Заходу Росія надає 
перевагу не посиленню взаємозалежності та співпраці на 
багатосторонніх засадах, а багатополярності та 
регіоналізації, тобто посиленні свого міжнародного впливу 
за рахунок домінування в  регіоні СНД. 

Зазначені протиріччя обумовлюють брак необхідного рівня 
довіри між ними, а отже, різні погляди на такі принципові 
питання, як основні джерела традиційних загроз, їх 
пріоритетність, забезпечення “м’якої безпеки”, до якої 
входить і суперечливе питання енергобезпеки,  а також 
ціннісно-політичний вимір безпеки, що включає 
проблематику дотримання прав людини, тощо. 

Незважаючи на те, що нова стратегічна концепція НАТО 
приділяє значну увагу розвитку співробітництва з Росією, 
відновлення діалогу в рамках Ради Росія – НАТО “попри 
наявні протиріччя” не знімає останні з порядку денного, а 
просто виносить їх на деякий час за дужки. Таку ситуацію 
добре ілюструють слова Дмитра Медвєдєва, який зазначив, 
що Росія готова до ведення дискусій, однак залишається 
при своїх позиціях, тоді як країни НАТО - залишаються при 
своїх.4 

Такий підхід обмежує зближення між РФ і Заходом 
співробітництвом з окремих питань, не дозволяючи 
розглядати “перезавантаження” як справжній перехід 
відносин на якісно новий рівень чи розраховувати на 
близьку перспективу формування дійсно гомогенного 
безпекового простору “від Ванкуверу до Владивостоку”.  

Пострадянський простір: наріжний камінь чи камінь 
спотикання ? 

Необхідною передумовою для справжнього 
“перезавантаження” відносин між РФ і Заходом є зміцнення 

                                          
3 Проект Договора о европейской безопасности, Ст. 1. - 
Официальный сайт Президента России, 29.11.2009. / 
http://kremlin.ru/news/6152 
4 Пресс-конференция по итогам заседания Совета Россия–НАТО. 
- Официальный сайт Президента России, 20.11.2010. / 
http://news.kremlin.ru/transcripts/9570 

На Заході панує скептичне 
ставлення до російського 
проекту Договору про 
європейську безпеку 

Усі можливі заходи з 
розбудови довіри між РФ, США  
і ЄС безпосередньо пов’язані з 
їх співробітництвом на 
просторі СНД 
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довіри у трикутнику РФ-СНД-Захід. Як відзначає професор 
Колумбійського університету Р. Легвольд, усі можливі 
заходи з розбудови довіри між РФ, США  і ЄС у контексті 
реформування європейської архітектури безпеки 
безпосердньо пов’язані з їх співробітництвом на просторі 
СНД, оскільки саме тут зосереджені ключові сфери 
найбільшої недовіри5: 

 російсько-грузинське постконфліктне врегулювання; 

 розв’язання «заморожених конфліктів» у Придністров’ї 
та Нагорному Карабаху; 

 вакуум безпеки для пострадянських країн, які не 
входять ані до ОДКБ, ані до НАТО;  

 питання співробітництва ОДКБ і НАТО. 

Розв’язання наведених проблем потребує формування 
багатосторонніх підходів не лише на глобальному, але й 
на регіональному рівні, замість посилення 
багатополярності в Європі шляхом змагання за “сфери 
впливу”. 

Однак відповідно до власного розуміння суверенітету як 
економічної незалежності, військової самодостатності та 
культурної самобутності6 РФ розглядає багатополярність як 
можливість посилити свій міжнародний вплив, 
максимально обмеживши пов’язане із цим процесом 
розмиття суверенітету у глобалізованому світі. Виходячи з 
цього, РФ є єдиним носієм суверенітету на 
пострадянському просторі. Решта пострадянських країн 
можуть бути політично та економічно автономними, але їх 
незалежність розглядається як функція їх відносин із 
великими державами.  

Таким чином, свій статус великої держави РФ пов‘язує з 
поширенням власного суверенітету на пострадянські 
країни, а трансформаційний вимір політики ЄС, 
спрямований на ціннісно-політичну європеїзацію та 
стабілізацію цього простору – так зване “полегшене 
розширення” (enlargement-lite)7 – сприймається Росією як 
зазіхання на сферу її “привілейованих інтересів”. Наявна   
конкурентність парадигм взаємодії Росії і ЄС у регіоні СНД 
ставить під сумнів щирість заяв російського керівництва 
щодо припустимості подальшого розширення ЄС, вочевидь 
небажаного для Москви та наразі неможливого для 
Брюсселя. 

Показово, що навіть найбільш ліберально налаштовані 
російські дослідники не припускають можливості 

                                          
5 Robert Legvold. Include Russia and its Neighbors: How to Move 
Toward a Common Security Space // A new European order? - 
Brussels Forum Paper Series, March 2010. 
6 Ivan Krastev,Mark Leonard with Dimitar Bechev, Jana Kobzova & 
Andrew Wilson.The Spectre of a Multipolar Europe. – European 
Council on Foreign Relations, October 2010. 
7 Nicu Popescu, Andrew Wilson.The Limits of Enlargement-lite: 
European and Russian Power in the Troubled Neighbourhood. – 
European Council on Foreign Relations, June 2009. 

Виходячи з власної 
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багатополярності в Європі 
шляхом змагання за “сфери 
впливу” 
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остаточного виходу пострадянських країн з-під впливу РФ, 
а зближення Росії із Заходом на засадах 
загальноєвропейських норм, стандартів і цінностей (не 
виключаючи при цьому можливості її приєднання до 
НАТО), розглядається ними як підгрунтя для збереження її 
статусу в якості «цивілізаційного центру» та прикладу для 
наслідування з боку решти країн СНД8. 

Отже, прагнучи рівності у діалозі зі США та ЄС, Росія 
розглядає СНД в якості платформи для ствердження  свого 
статусу великої держави, але така інтерпретація 
великодержавності вочевидь потребує адаптації до нових 
реалій. Наростання глобальної взаємозалежності 
унеможливлює збереження у 21-му столітті класичних 
“сфер впливу” чи географічних “червоних ліній”, натомість 
дедалі більшої актуальності набуватиме конкуренція 
моделей розвитку (“м’якої сили”), а не важелів впливу. 
При цьому спільні відповіді на виклики не лише жорстокої, 
але і м’якої безпеки, включаючи її людський вимір, 
вимагатимуть узгодження ціннісно-політичних підходів.  

Якщо Росія не готова буде взяти на себе адекватну міру 
відповідальності у тому числі у вигляді зобов’язань 
ціннісно-політичного характеру, її і надалі залучатимуть до 
співробітництва як ціннісно “іншого”, а отже - 
нерівноправного партнера. Без подолання цієї “іншості” не 
можна вести мову про рівень довіри, необхідний для 
створення загальноєвропейського простору неподільної 
безпеки.  

Відносини РФ із країнами СНД дійсно є одним з ключових 
ресурсів її глобального впливу, але не в контексті 
посилення їх залежності від Москви та поширення на них її 
“суверенітету”, а скоріше як проекція ціннісних засад її 
політики з регіонального рівня на глобальний – тобто 
демонстрації політичної волі до багатосторонньої взаємодії, 
а не геополітичної боротьби в дусі 19-го століття. Як 
зазначає російський дослідник Д. Тренін, “робити 
ключовий наголос на силових відносинах із сусідами не в 
інтересах Росії... валюта світової політики змінилась і Росія 
має докласти чималих зусиль для її придбання”9.  

Без приведення політики РФ на пострадянському просторі 
у відповідність до її глобальних завдань вона ризикує 
виграти сьогоднішній вплив в СНД, програвши завтрашній 
вплив у світі. Якщо основна мета Росії – підвищення свого 
міжнародного статусу, то обрані засоби її досягнення 
вочевидь потребують перегляду. Насамперед це 
стосується її сприяння розв’язанню “заморожених 
конфліктів” у СНД замість блокування цього процесу задля 
збереження регіональних важелів впливу, а також 
взаємодія із Заходом за іншими наведеними вище 
проблемними напрямами.   

                                          
8 Россия XXI века: образ желаемого завтра. – М.: Экон-Информ, 
2010. 
9 Dmitri Trenin. Russian Foreign Policy: Modernization or 
Marginalization? // Russia After the Global Economic Crisis / eds. 
Anders Åslund, Sergei Guriev, Andrew Kuchins. – Peterson Institute, 
2010. 
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Лише переглянувши зміст великодержавності та своє 
бачення як засобів, так і цілей зовнішньої політики, РФ 
зможе підвищити свій статус у відносинах із Заходом і 
загалом свою міжнародно-політичну конкуренто-
спроможність у сучасному світі. Тільки такий підхід 
створить необхідні умови для справжньої модернізації Росії 
як адекватної відповіді на зовнішні зміни, а не прагнення 
переслідувати засобами 21-го століття цілі століття 19-го.  

 

 

Тільки переглянувши зміст 
великодержавності, РФ зможе 
підвищити свою міжнародно-
політичну конкуренто-
спроможність 


