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Львівський безпековий форум – це міжнародна професійна безпекова  платформа, заснована в 2017 році, що проводиться щорічно ГО «Інститут просвіти» в Укра-
їнському католицькому університеті за підтримки Львівської міської ради та КУ «Інститут міста».

Організатори форуму ставлять за мету будувати  всеохоплюючий експертний діалог, залучаючи до дискусії представників різних професійних сфер та шукати від-
повіді на складні питання міжнародної безпеки, що мають безпосередній вплив на безпеку України та Східної Європи

Висловлюємо подяку усім партнерам та співорганізаторам, які долучилися до реалізації ідеї форуму: 



ЗМІСТ
Вступ

Едвард Лукас «Економіка війни чи війна економік» (головна промова Львівського безпекового форуму 2018)

«Залежність чи вразливість. Як Північний Потік 2 змінює картину світу» висновки за результатами панелі 

«Пропаганда – ведення асиметричної війни» висновки за результатами панелі

«Політика щодо окупованих територій» висновки за результатами панелі

«Ситуація в Азовському морі як економічний безпековий та соціальний виклик» висновки за результатами панелі

«Оборона як сучасне поняття  - Побудова сильної армії» висновки за результатами панелі

«Міжнародна безпека очима молоді – есе переможців всеукраїнського конкурсу серед студентів»

5

8

17

26

32

39

47

57



4

МЕТА БУДЬ-ЯКОЇ ВІЙНИ – ЦЕ МИР НА УМОВАХ ПЕРЕМОЖЦЯ

Війни вже давно не ведуться на повне знищення. Сьогодні недостатньо контролювати територію і природні ресурси. Боротьба ведеться за волю 
і продукти інтелектуальної праці людей.
Для капітуляції не потрібно складати зброю. Контроль за медіа, електрикою, газом та водою є найефективнішою зброєю масового знищення.
Хочеш миру на своїх умовах? Пам’ятай хто твоя загроза. Не дай ворогові контролювати твої ресурси і твою волю.
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ОКСАНА  СИРОЇД
Заступниця голови ВРУ, 
співголова організаційного комітету форуму

Одного разу на полігоні в Яворові генерал Бен Ходжес показав сол-
датам у бік, де стояла я, і сказав: «Там стоїть ваш бос». Я подивилась 
довкола – окрім мене там нікого не було. У цей момент мені ста-
ло страшно, бо я зрозуміла, скільки треба вчитися, знати, вміти для 
здатності парламенту контролювати сектор безпеки і оборони.
Надалі з Генералом ми зустрічались досить часто і в різних місцях. 
Але під час наших тривалих розмов ми завжди говорили про те, якою 
має бути армія в Україні, безпека для світу, як має виглядати вза-
ємодія і довіра між суспільством і армією, аби протистояти зброй-
ній агресії. Саме ці розмови надихнули нас створити майданчик, де 
люди могли б говорити і думати про це разом. Цим майданчиком 
став Львівський безпековий форум”.
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БЕН ХОДЖЕС
Лейтенант генерал Американської армії ( у відставці),
співголова організаційного комітету форуму

Львівський безпековий форум – це унікальна платформа, що відрізняється від багатьох інших конфе-
ренцій та форумів, що проводяться щороку в Європі та в Північній Америці насамперед тим, що він сфо-
кусований на пошуку прикладних рішень проблем безпеки Чорноморського регіону. Формат дискусій 
дозволяє відвертий діалог та активну взаємодію між учасниками панелей та аудиторією.
Конференція також забезпечує найкращу і найбільш корисну взаємодію з  медіа, яку я коли-небудь зу-
стрічав під час інших конференцій, які я відвідував. Львівський безпековий форум дає учасникам багато 
можливостей передачі їх меседжів через медіа…Більше можливостей ніж будь-де.
Львівський безпековий форум має надзвичайну здатність вчитися, адаптуватися та рости швидше ніж 
будь-який інший майданчик з існуючих. Останній форум був масштабніший і залучав більшу аудиторію, 
ніж попередній, який теж був досить успішний.
І, нарешті, те, що я хотів би особливо виділити – це залучення молодих людей. Я відчув справжнє на-
тхнення від зустрічі з  розумними молодими студентами, які в різний спосіб долучалися до організації 
конференції, а також брали участь в дискусіях та в конкурсі есе. Вони дають мені велику віру в майбут-
нє України.
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ЕДВАРД ЛУКАС 
«ЕКОНОМІКА ВІЙНИ ЧИ ВІЙНА ЕКОНОМІК»

вступний виступ Львівського безпекового форуму 2018

 Дуже дякую, Бен, за таке чудове представлення. Хоча я б сказав, що по-
чуваюсь дивно, коли мене називають русофобом, оскільки я точно знаю людей, 
які є справжніми русофобами - людей, які викачують з Росії гроші, які вбивають 
інших росіян, які перетворюють Росію на країну вигнанців. Адже скільки мож-
ливостей Росія змарнувала останнім часом, хоча могла б користуватися ними 
протягом двадцяти-тридцяти років. Отже, якщо ви хочете знайти справжніх ру-
софобів, шукайте їх в Кремлі. Найближчим часом це стане всім більш очевидно.

 Перш за все я хотів би подякувати Оксані (Сироїд) за організацію цієї 
чудової події. Я організовував конференції сам, і я знаю, як надзвичайно склад-
но зібрати усіх в один час в одному місці з однією метою. Початок форуму пре-

красний, і, я впевнений, що завтра форум буде ще кращим. Я хотів би подяку-
вати спонсорам, чиї імена знаходяться на великих банерах позаду. Я хотів би 
особливо подякувати меру, пану Садовому та отцю Праху, і окремо підкреслити 
мій міцний зв’язок з УКУ, який був заснований, вірніше я б навіть сказав віднов-
лений, ще в дев’яностих роках моїм дорогим другом, студентом та колишнім 
колегою єпископом Борисом (Гудзяком) в 1996 році. Так приємно спостерігати, 
як УКУ використав свою фантастичну спадщину, вийшовши з підпільної церкви 
та ставши інституцією світового рівня. І я пропоную Вам усім придивитися до 
УКУ і підтримати його. УКУ символізує усе найкраще, що є в Україні.

 Але ми зібралися тут сьогодні, щоб говорити про економіку, а я люблю 
говорити про економіку. Я вивчав економіку в університеті. І все, що я дізнався 
за ці три роки, виявилося або неправдою або неважливим. Однак, університет-
ські роки я все ж провів з користю. Я отримав певний детектор для виявлення 
нісенітниць. Я можу розмовляти з економістами і використовувати економічний 
жаргон. Я знаю, що вони намагаються сказати і чому я не поділяю їх погляди. 
Але тоді, у 80-х, все ще тривала війна між плановою економікою та до-ринко-
вою або соціальною економікою Заходу. І саме у 1980-х ми  почали усвідомлю-
вати, що ми перемагаємо. Але протягом більшої частини Холодної війни це не 
було очевидним зовсім. Майже весь час поки тривала Холодна війна ми пере-
живали, щоб Радянський Союз нас не випередив. Вони першими випустили у 
космос супутник. Вони відправили першу людину в космос, Юрія Гагаріна. У їх-
ній тоталітарній державі, як нам здавалося, була можливість так мобілізовувати 
економіку, як не могли цього ми.

 Отже, ми були стурбовані. ЦРУ - чудовий показник цього. Якщо ви хоче-
те знати, що відбувається, просто дізнайтеся, що думають у ЦРУ. ЦРУ вважало, 
що Східна Німеччина випередить Західну Німеччину з точки зору економічного 
розвитку. І лише в 1980-х роках, коли різко впали ціни на нафту, ми почали ба-
чити економічні слабкості Радянської держави. Ми пройшли через піки цін на 
нафту та глобальні економічні потрясіння в 1970-х, епоху Рейгана та світовий 
бум, початок того, що ми зараз називаємо глобалізацією.
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 Ми почали ґрунтовно аналізувати, і ми врешті-решт зрозуміли, що наша 
система була набагато сильнішою. Отже, ми виграли цю першу війну економік 
під час Холодної війни, і ми виграли її на двох фронтах. Ми виграли, тому що 
наша система була більш привабливою, вона забезпечувала виробництво біль-
шої кількості товарів для більшої кількості людей з меншою трудоємністю, і це 
дало нам економічні потужності виготовляти те, що Радянський Союз просто не 
міг. І, врешті-решт, Михайло Горбачов зрозумів, що система потребує реформу-
вання, і, звичайно, як тільки він почав її реформувати, вона почала розпадатися. 
Отже, так ми дожили до 1991 року, який, на мою думку, коли я аналізую цей час 
в ретроспективі,  був періодом неймовірної зарозумілості з нашого боку - ми 
справді вважали, що перемогли. Але на той час ми вважали,  що все чудово. 
Наша система дійсно працювала, їх система - ні. Наша система дійсно працює, 
демократія дійсно працює, капіталізм дійсно працює. Їх система програла і всі 
відмовилися від неї. І, можливо, хоч це і було для вдалого заголовка, але Френ-
сіс Фукуяма назвав це кінцем історії. Ми думали, що це все. Тепер все буде 

добре. Ми просто збиралися заробляти гроші, і в майбутньому не мало бути 
жодних серйозних проблем. 
 
 Звичайно, це була страшенна помилка. І ми дозволили нашій еконо-
мічній системі розвиватися, не зважаючи на те, що вона має дуже серйозні 
проблеми і час від часу вибухає. І коли вона вибухає, платникам податків стає 
непереливки. Моя рідна країна Великобританія має державний борг на рівні 
80% ВВП, а до фінансової кризи – його обсяг складав 40%. Я звичайно ж волів 
би витрачати державні гроші на інші речі, аніж на підтримку банків. І я досі 
не зовсім розумію, чи було мудро це робити. Але це катастрофічно вплинуло 
на суспільну довіру та на державну фінансову систему. Але люди здебільшого 
не довіряють таким людям як я керувати світовою економікою. Вони вважають, 
що коли все добре, банки отримують величезні прибутки, коли ж справи йдуть 
погано, банки генерують втрати, а платники податків за це платять. Отже, 2008 
рік став страшним уроком для нас.
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 І ми його не вивчили, тому що ми, схоже на те, повторюємо ту саму по-
милку. Я досить уважно спостерігаю за цими нудними економічними питаннями. 
І для мене дійсно жахливо бачити, яким чином розвивається сьогодні ринок 
корпоративних облігацій, з переміщенням та приховуванням ризиків. Ми бачи-
ли вже цю тенденцію на ринку цінних іпотечних паперів, коли люди думають, що 
можна взяти безліч поганих позик, прикрити їх чимось,  скріпити докупи і отри-
мати щось таке, що виглядає, вочевидь, кредитоспроможним. Ми робимо те ж 
саме з ринком корпоративних облігацій. Це лише одна з вразливостей. Ми ба-
чимо величезний тиск у Сполучених Штатах щодо відмови від всіх фінансових 
регулювань, які ми ввели після кризи, щоб банки мали своєрідний буфер. Якщо 
все буде погано, банки будуть мати деякі фінанси для покриття збитків. Банкам, 
звичайно, це все не подобається. Вони з більшою охотою беруть на себе великі 
ризики та заробляють справді великі гроші, коли ризики окупаються. Одним 
словом, мене ця вся ситуація турбує.

 Є також такі речі, які я називаю нетрадиційними ризиками. Я дійсно за-
кликаю вас приділити деякий час, щоб подумати про це. У нас є всілякі речі, які 
можуть призвести до потрясінь нашої системи, які ми зазвичай не сприймаємо 
як справжні ризики. Наприклад, це те, що наша система аудиту насправді не 
працює. Ми знаємо, що бухгалтерський облік відбувається в компаніях, вони 
проходять певний аудит. Аудит стверджує, що звітність правдива і чесна, що 
можна на неї покладатися, і  що компанія не збанкрутує наступного ж тижня. 
Насправді ж, ми бачимо знову і знову, що система не працює. Ми бачили це на 
прикладі компанії Enron. Ми бачили це лише нещодавно на прикладі ситуації 
в моїй рідній країні з мережею магазинів «Patisserie Valerie», які, як здавалося, 
мали 20 мільйонів фунтів стерлінгів у банку, і аудитори підписалися під звітом, 
але насправді ці 20 мільйонів фунтів стерлінгів були отримані через несанкці-
онований овердрафт. Отже, ми не завжди бачимо, що справи погані. Це щось 
схоже на ситуацію, коли ми бачимо, що протікає стеля. Ми бачимо як капає 
вода і думаємо - хто це збудував? Що ще може бути не так у цій будівлі? Отже, 
фундаментальна втрата довіри до аудиту є однією з вразливостей.

 Я також стурбований зміною клімату. Ви можете подумати, який зв’язок 

між кліматичними змінами і фінансовою системою? Всі наші головні центри 
фінансової системи - це прибережні міста. Шанхай, Мумбаї, Нью-Йорк, місто 
Лондон. Отже, що станеться, якщо станеться щось схоже на ураган «Сенді», 
який ледве не завдав катастрофічного збитку Нью-Йорку. На щастя, цього не 
сталося. Але якщо б у нас було декілька катастрофічних ураганів чи циклонів, 
які дійсно знищили б наші фінансові центри. Що люди б сказали тоді? Чи будуть 
вони думати, що нам потрібно принципово змінити спосіб управління ризика-
ми? Люди у всьому світі почнуть залучати свої кредитні лінії та турбуватися про 
те, що ще може статися.
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 Глобальна пандемія. Ми побачили лише одну дуже малу пандемію, по-
чаток пандемії в Гонконгу. Спалах ТГРС (тяжкого гострого респіраторного син-
дрому) у 2003 році. Я думаю, що 70% ВВП Гонконгу було втрачено. Що ми будемо 
робити з ще однією великою глобальною пандемією? Ви пам’ятаєте пандемію 
1918 р., яка трапилась після Першої світової війни і відібрала 8% світового ВВП.

 І, звичайно ж кібер-атаки. Ми повністю звикли до думки, що коли Ви 
відкриваєте на своєму телефоні банківський додаток, Ви бачите там свої гроші. 
Ми звикли, що коли Ви здійснюєте торгівлю на фінансових ринках, операція 
буде проведена, і Ви отримаєте акції, що придбали. Отже, ми просто звикли, що 
всі ці речі працюють, але, що як вони не будуть?

 Таким чином, система є вразливою для цілого ряду звичайних та нетра-
диційних шоків. І це все відбувається в той час, коли ми не маємо великого впли-
ву на неї. Коли ми вступили в останню фінансову кризу з дуже хорошим набо-

ром інструментів грошово-кредитного та фіскального регулювання, ми змогли 
запозичити багато грошей і втримати економіку. Ми були змушені надрукувати 
велику кількість грошей, щоб зробити це. І ми також мали ефективне міжнарод-
не співробітництво. ЄЦБ, ФРС, Банк Англії, китайські, японські центральні банки 
прекрасно координували свою діяльність. Ми тоді жили в епоху, коли міжнарод-
не співробітництво ефективно працювало. Я не впевнений, що воно б спрацю-
вало так само зараз. У нас немає інструментів, а рівень довіри впав.

 Але, це все - ще не погані новини. Це, якщо Ваша ласка, лише поле бою, 
це та ситуація, в якій ми знаходимось. Погана новина полягає в тому, що є люди, 
які намагаються використати цю принципово слабку фінансову систему для 
атаки проти нас. Отже, я думаю, я часто це чую, використання грошей, особливо 
Росією та Китаєм перетворюється на зброю. У певному сенсі це не новина. 
Брежнєв і Мао хотіли б робити те саме, але їхні країни були в основному герме-
тично запечатані від зовнішнього світу. Радянському Союзу вдалося за рахунок 
величезних зусиль переконати Західну Німеччину побудувати трубопровід для 
постачання газу з Радянського Союзу до Західної Німеччини. Лише крихітні ча-
стини радянської банківської системи були присутні у таких містах як Відень та 
Лондон. Але в принципі, ці дві системи були настільки несумісні, що ідея, що ви 
можете використовувати економіку для впливу на Заході, здавалося б смішною. 
Як Ви думаєте, це правда, що п’ять найбільших банків у світі - китайські? Я чув 
це на BBC, і я можу припускати, що це правда. Але зараз ми бачимо величезні 
китайські компанії, що, без сумніву, залежать від валюти. Отже, ми насправді не 
звикли до того, щоб сказати людям, які працюють на наших фінансових ринках: 
Вам потрібно турбуватися про те, з ким Ви маєте справу на біржі. Як це можли-
во, наприклад, щоб компанія «Ен +» торгувала на Лондонській фондовій біржі. 
Це компанія пана Дерипаски. Пан Дерипаска сьогодні не може в’їхати до США 
через те, що як один з офіційних службовців ФБР одного разу висловився в 
розмові зі мною, він застосовував досить жорсткі методи до ділових партнерів. 
Я подумав тоді, що це було велике применшення. Якщо він не може цілком 
справедливо приїхати до Сполучених Штатів, то чому тоді він може зареєстру-
вати свою компанію на Лондонській фондовій біржі? Чому люди, які перебува-
ють під санкціями в одній країні, можуть вільно вести діяльність в іншій?



11

 Отже, вся ця ситуація далеко за межами нашої компетенції. Ми почи-
наємо вступати в суперечки з тими людьми, з якими ми ніколи раніше не мали 
справу, з питаннями, де ми не почуваємося, як вдома, і де вони мають величез-
ний досвід, вони мають величезну силу для лобіювання, оскільки це їхній бізнес. 
Отже, вони входять з нами в протистояння. І вони просуваються свої інтереси 
через зв’язки з політиками, що, по суті, є захопленням держави. Вони роблять 
пожертви на користь політиків, політичних партій, щоб захистити таким чином 
цю принципово корумповану економічну та фінансову систему. А ми не маємо 
такої ж сили. І тоді, звичайно, не варто забувати про росіян та китайців, що 
застосовують і інші неприємні тактики - як хабарі, наприклад, тобто цільовий 
підкуп для захисту своїх інтересів. Вони можуть запускати PR-кампанії, вони 
можуть шантажувати людей, залякувати та погрожувати. Таким чином, у них є 
всілякі засоби для створення резервних плацдармів і бастіонів у нашій системі. 
І ми не маємо, що їм протиставити. 
 
 Отже, що з цим всім робити? Ну, насправді, відповідь знаходиться прямо 
перед нашими очима. Є така частина економіки, де, якщо Ви зачіпаєте одного 
з поганих хлопців, ви зачіпаєте їх усіх. І це фінансування тероризму. Я пам’ятаю 
епоху до теракту 9/11, коли Казначейство США було прекрасною організацією. 
Вони дещо займалися міжнародною злочинністю, зовсім трохи тероризмом, але 
в основному їх завданням було підтримка цілісності власної фінансової системи 
та її ролі у світовій фінансовій системі. Вони були зацікавлені в макроекономіці 
та подібних речах. А після 9/11 вони справді дуже добре почали справлятися 
з боротьбою з фінансуванням тероризму. І я думаю, що нам потрібно засто-
совувати таку ж саму тактику, як проти фінансування тероризму, до корупції 
- корупції, яку інші країни використовують як зброю. Ми знаємо, як це зробити. 
Треба почати із залучення розвідувального співтовариства, щоб з’ясувати, хто 
що робить.

 Отже, якщо взяти іпотетичний приклад, китайці задумали щось не добре 
у Чорногорії, вони переконали чорногорський уряд запозичити величезні гро-
ші, за чорногорськими стандартами дійсно величезні гроші, для інфраструктур-
ного проекту, який не є особливо вигідним для Чорногорії. І Чорногорія могла б 

запозичити ці гроші набагато дешевше з Європейського Інвестиційного Банку, 
одного зі звичних кредиторів, але вони запозичили їх на дуже дорогих умовах 
від китайців для проекту, який не має абсолютно жодного сенсу. Уявіть на се-
кунду, що ви працюєте у ФБР або Департаменті юстиції або якомусь іншому 
правоохоронному органі, і ви дізнались про це. Ви одразу скажете, що очевид-
но, хтось заплатив за це хабар, тобто чорногорський чиновник, який є ланкою 
системи, отримав хабар. Він провів їх десь у західній фінансовій системі, мож-
ливо, в банку в Австрії чи Нідерландах, де завгодно. Компанія реалізовує проект 
будівництва. Але якщо б я був юридичним аташе в Подгоріці, чи дійсно я б став 
у це лізти? Це виглядає дуже складно. Там буде п’ятнадцять різних, може навіть 
сто п’ятнадцять компаній-прокладок - Сент-Кітс і Невіс, Кіпр і Ліхтенштейн, по 
всьому світу. Це буде дуже важко відстежити. У справу вплутані китайці, з яки-
ми дуже важко дати раду. І, врешті-решт, кому реально є діло до  Чорногорії? 
Отже, на хвилину, якщо Ви працюєте в системі кримінального правосуддя, Ви не 
збираєтеся присвячувати величезну кількість зусиль, скажімо, такій собі Чор-
ногорії, Ви будете полювати за кіберзлочинцями, які обманюють американських 
громадян або за торговцями людьми чи за чимось іншим, де є хороші шанси 
отримати вирок.
 
 Тепер уявіть на хвилину, що це не китайська корупція в Чорногорії, про-
сто уявіть, що це фінансування тероризму. Уявіть собі, що у мусульманській ча-
стині Чорногорії у Вас були неприємні люди з Аль-Каїди чи IГІЛу, і вони збирали 
гроші, переводили гроші, робили різні речі. Казначейство було б там миттєво, 
як і всі інші органи, що протидіють тероризму і займаються фінансами. І ми б не 
сказали, що це має сенс тільки тоді, коли ми проведемо розслідування, екстра-
дуємо їх, та отримаємо вирок суду, ми можемо сказати, що ми просто хочемо 
зірвати їх плани. Якщо ми перешкодимо їм, це  вже успіх. І я відчуваю, що нам 
потрібно застосувати той самий підхід до ворожої корупції, що використовуєть-
ся іншими країнами як зброя.

 Отже, як я вже говорив раніше, треба використовувати розвідувальні 
органи, щоб з’ясувати, що насправді відбулося, хто фактично взяв хабар, хто 
дав хабар, куди йдуть гроші. Це був кейс з готівкою? Це був безготівковий пе-
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реказ? Це був біткойн? І де це все скінчилося, який банк взяв ці 10-20 мільйонів 
євро? І тоді у вас є до кого піти. Ви йдете до цього банку і кажете - гей, Ви знаєте 
що, ми знаємо, що Ви зробили, і Ви матимете серйозні проблеми. Ви втратите 
всі свої банки-кореспонденти, Ваші відносини у Лондоні, Нью-Йорку та інших 
авторитетних світових фінансових центрах. Ви можете вижити, можливо, в Шан-
хаї або Дубаї, але Ви будете вигнанцями. Ми збираємося знайти людей у банку, 
які погодились провести хабар, який взяв заступник міністра будівництва від 
клієнта у розмірі 20 мільйонів євро, походження яких він не міг пояснити. Цей 
банкір, чи то австрієць чи бри-
танець, чи хтось ще, матиме 
справді серйозні проблеми в 
такій ситуації. Він зіткнеться 
з санкціями рівня Акту Маг-
нітського, ймовірно, не зможе 
подорожувати до Сполучених 
Штатів, і до нього застосують 
екстрадицію. Ви підете до 
компанії, яка сплатила хабар, 
і скажете, що вони випла-
тили хабар, щоб побудувати 
цей клятий проект, і що тепер 
вони вже не можуть більше 
брати участь у будівельних 
тендерах ані в Північній Аме-
риці, ані в Європі, ані в будь-
якій країні ОЕСР.

 Так, можливо такий підхід не є досконалим, можливо, ви не зможете 
отримати вирок у кінці розслідування, але насправді важливо пробити атмос-
феру безкарності. Тому що, наразі, коли Ви берете участь у корупційних діях 
спрямованих проти інших країн, Вам нічого не загрожує. Ви можете бути серед 
директорів Nord Stream, серед директорів тієї компанії, яка насправді не по-
винна бути зареєстрована на Лондонській фондовій біржі, Ви можете бути бан-

кіром, Ви можете бути адвокатом, бухгалтером – і воно Вас не особливо турбує. 
Ви не прокидаєтеся посеред ночі, думаючи, що «так, це було прибутково, але 
ризиковано, я не хочу робити це знову». Але коли ми починаємо застосовувати 
до корупції ті самі типи тактичних заходів, які сьогодні застосовуються до фі-
нансування тероризму, ці люди припиняють спати добре вночі, вони починають 
переживати, що їх можуть екстрадувати до Сполучених Штатів, і коли вони по-
траплять туди, вони зіткнуться з вироком прокурора,  - 3 роки чи 40 років, як вже 
там вийде. Для цих людей це перспектива, що зруйнує їх життя. Отже, пробити 

атмосферу безкарності мож-
ливо, можливо завадити таким 
операціям, і я не думаю, що це 
надто важко зробити. Я думаю, 
що коли ви зробите так з трьо-
ма з них, люди стануть  казати 
– Що?  Китайський інфраструк-
турний проект? Без тендеру? 
Без деталей кредиту? – Ні, спро-
буйте інші двері, я не хочу бути 
до цього причетним. Я знаю, що 
сталося з іншим хлопцем, і я та-
кого не хочу.

  Отже, протистояти цьо-
му - повністю в наших силах. Ми 
також маємо можливість робити 
безліч інших простих речей. Я 
не розумію, чому ми дозволяємо 

анонімність бенефіціарних власників. Якщо ми подивимося в історію створення 
форми акціонерного товариства, його було створено з дуже вагомих причин. Щоб 
дозволити людям ризикувати, не стикаючись з особистим банкрутством. Ство-
ривши компанію, Ви займаєтеся певною комерційною діяльністю. Якщо компанія 
ефективно  працює, Ви заробляєте гроші; якщо ні - то підприємство збанкрутує, 
але не Ви. Це було основою сучасного капіталізму. Але жодного разу в історії 
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функціонування акціонерних товариств ніхто ніколи не звертався до будь-якого 
парламенту у світі або до будь-яких виборців у будь-якій точці земної кулі і не 
піднімав одну єдину проблему, пов’язану з акціонерними товариствами – те, що 
ніхто насправді не знає, хто ними володіє. Ця анонімність просто виникла, не 
обговорюючись ні з ким і не дискутуючись з парламентом.

 Як наслідок, у нас зараз є компанії, які можна зареєструвати за допо-
могою водійського посвідчення, термін дії якого вийшов. Людям подобається 
критикувати офшорні центри, і я люблю їх критикувати, я люблю говорити про 
Британські Віргінські острови, Сент-Кітс і Невіс і всі ці інші місця, але насправді 
найгірші злочинці знаходяться в США, у місцях як Вайомінг, Делавер. Це міс-
ця, де Ви можете зареєструвати компанію, даючи дуже мало інформації. Ви не 
зобов’язані публікувати будь-яку звітність, і, як наслідок, Ви маєте непробивну 
броню від навколишнього світу. Можливо, якщо Ви прийдете до цієї компанії з 
ордером, Ви і зможете отримати якусь інформацію, але з’ясується, що компанія 
у штаті Вайомінг належить компанії у Панамі, що належить компанії у Сент-Кітс 
і Невіс, що належить компанії у Ліхтенштейні, що належить компанії на Кіпрі. 
Коли Ви, нарешті, потрапляєте на Кіпр і запитуєте про компанію, зясовується, 
що вона є власністю компанії з Делаверу, з якої Ви починали. Це не жарт, так 
дійсно відбувається. Я не можу  зрозуміти, чому ми дозволяємо існування лан-
цюжків компаній, які всі володіють одна одною. Це не було закладено в ідею 
функціонування акціонерних товариств, воно просто з’явилося само по собі. 
Отже, я думаю, що ми можемо серйозніше взятися за це. Якщо Ви не читали, і я 
люблю про це говорити українській аудиторії, рекомендую Вам прочитати чудо-
ву книгу «Moneyland» Олівера Буллоу. Вона починається в комплексі Межигір’я 
Януковича, гротескно розкішному заміському особняку. Автор дуже добре опи-
сує його, а потім намагається з’ясувати, хто ж його власник. І його це приводить 
до компаній у Лондоні, анонімних компаній, де Ви не можете дізнатись, хто є 
власник. Ви докладаєте усіх зусиль, що б у результаті з’ясувати, що існують три 
компанії, які володіють одна одною, без будь-якої фізичної особи, до якої Ви б 
могли піти і казати: чому ти володієш всією цією нерухомістю в Україні.

 Отже, я думаю, треба братися за це серйозно, і незважаючи на сильне 

лобі,  ми можемо це зробити. Ви знаєте, в Сполучених Штатах існує така вда-
ла базова ідея заборони купівлі дорогої нерухомості на Майамі та Манхеттені 
через компанії-прокладки. Дуже просто. Якщо ви хочете купити щось вартістю 
півмільйона доларів або більше, вам доведеться показати реального живого 
власника. Реальну людину, що дихає. В інакшому разі це є серйозним кримі-
нальним правопорушенням.

 
 

 Отже, одним ударом можна прибрати одну з головних причин викори-
стання  анонімних компанії - придбання дорогої нерухомості. Я думаю, треба 
йти ще далі. Треба обмежити можливість не лише придбання, але й продажу 
нерухомості  через анонімну компанію. Погляньте, якщо Ви один з власників 
цих чудових особняків або пентхаусів, і Ви хочете його продати, Вам доведеться 
відкрито сказати, хто Ви насправді є. Отже, привіт Вам, пане Дерипаска, поса-
довець Кремля з офіційною зарплатою в 5 000 євро на місяць, який зараз ба-
жає продати свій 20-мільйонний пентхаус на Верхньому Іст- Сайді або будь-що 
інше. Можна піти ще далі. Можна заборонити орендувати нерухомість. Заборо-
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нити укладання договору оренди з анонімною компанією. Зробити неможливим 
володіння нерухомим майном. У Вас є п’ять років, щоб сказати, хто Ви є, і якщо 
після закінчення цих п’яти років Ви не пред’явити живу людину, що дихає, не-
рухомість повертається до державної власності. Тут постає цікавий юридичний 
момент - якщо Ви захочете запровадити таку систему в Європі, це негайно ви-
кличе суперечність з правами людини на майно. Насправді блискуча річ у тому, 
що якщо Ви хочете подати позов на підставі захисту вашого права на майно, 
Ви повинні назватися. Отже, жива людина повинна була б подати позов до суду, 
якщо вона хотіла б скаржитися на те, що їй доводиться розкривати свою особу.

 Я думаю, що це буде великою передовою нашої політики безпеки про-
тягом наступних 5-10-15 років. Ми маємо відійти від цієї зарозумілості, яку ми 
мали в 1991 році, коли ми думали, що все, що треба зробити, це продовжувати 
заробляти гроші. Капіталізм не просто тріумфальний, він морально нейтраль-
ний - ніщо не може піти не так. Якщо Ви вивчали латинську мову, є невеликий 
вислів «Pecunia non olet» («Гроші не пахнуть»), але вони ще й як пахнуть! Осо-
бливо, якщо гроші походять з політичних кіл Росії та Китаю.

 Отже, ми можемо протистояти, і врешті-решт ми вирішимо, якими є 

правила для учасників ринку. І хоча ця ситуація для нас некомфортна, ми по-
винні пам’ятати, що це ми спричинили її самі. У 1991 році я не пам’ятаю росій-
ських танків, які б рухалися по Уолл стріт чи китайських танків, які б у Лондоні 
погрожували Банку Англії та фінансовим регуляторам і заявляли свої вимоги 
відкрити фінансову систему для їх брудних грошей на рахунок «три», або вони 
відкриють вогонь. Ні, ми не були змушені цього робити, але ми це зробили. Ми 
створили цей вид злоякісних та політично дуже небезпечних вразливостей у 
нашій фінансовій системі, тому що ми були дуже жадібними. Можливо, не ми 
особисто, не люди які тут зібралися, але люди, які цим керували - банкіри, адво-
кати, бухгалтери. «Адже, чудово! Що може нам не подобатися? Ми хотіли, щоб ці 
країни були капіталістичними. Тепер вони капіталістичні! Давайте просто дамо 
їм найлегші умови і не будемо турбуватися про будь-який багаж, який за ними 
тягнеться!

 Отже, ми можемо все зупинити - зупинити, вибудовуючи власну стій-
кість, дотримуючись політики стримування. І це, на мою думку, ще одна важ-
лива річ, якою я хочу закінчити. Ми, вочевидь, повинні зробити нашу систему 
більш стійкою до ворожих дій інших держав, корупції, що використовується як 
зброя, та справитися з іншими речима, зокрема з безкарністю. Але, насправді, 
вони створили величезну вразливість також для себе, вклавши сотні мільйонів, 
трильйони в нашу систему, тому що, як би вони не любили російську або ки-
тайську фінансову систему, це не те місце, де вони хочуть зберігати свої гроші. 
Нам треба серйозно замислитися над цим, коли ми будемо думати про сучасну 
політику стримування. Живучи в Британії, я повністю усвідомлюю, що від систе-
ми стримування ядерного удару Trident не було жодної користі під час хімічної 
атаки в Солсбері. Я є прихильником ядерної зброї, але нам потрібні інші засоби, 
які ми можемо використовувати в умовах гібридних атак, незалежно від того, чи 
це економічна, кібер, інформаційна, науково-технічна чи будь-яка інша атака. 
Отже, я думаю, наш інструмент для стримування повинен бути економічним. Ми 
повинні стратегічно думати про економіку, які наші вразливості, на які жертви 
та які компроміси ми будемо готові піти. Як ми маємо дати їм зрозуміти, що Ви 
зробили те, що нам не подобається, і тому ми збираємося прийняти міри. Якщо 
Ви будете повторювати свої дії, ми будемо реагувати і наші міри ставатимуть ще 
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болючішими. Якщо Ви не відреагуєте до кінця наступного тижня, ми приймемо 
міри, які будуть просто неймовірно болючими для Вас. Саме це і є політикою 
стримування.

 Я хочу завершити останньою порадою, і вона стосується саме україн-
ців, зокрема, тому, що західні експерти люблять повчати українців на тему бо-
ротьби з корупцією. Вони це обожнюють! Коли західні політики приїжджають до 
Києва, всі як один завжди кажуть, щоб Ви навели в себе порядок «Ми стурбо-
вані корупцією в енергетичному секторі! Нас турбує корупція у сфері держав-
них закупівель та хабарництво!» І це все варте уваги, без сумніву. Насправді, 
українці про це думають навіть більше, ніж будь-хто інший. Але найбільше мене 
вражає, що ця корупція не була б можливою без західних спільників. Ніщо з 
цього не було б можливим, якби ці корумповані люди, готові забирати гроші в 
українців не переводили б їх до західних банків за допомогою західних юристів ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

та компаній, які перевіряють західні бухгалтери.

 Отже, я думаю, що коли Захід повчає українців щодо боротьби з корупцію, 
не усвідомлюючи, що коріння цієї корупції не в тому місці, де взято хабарі - це 
величезне лицемірство. Справжні корені корупції - там, де хабарі відмиваються 
та інвестуються. 

 Підсумовуючи, я хочу нагадати Вам одну відому фразу часів Холодної вій-
ни  - «за вашу і нашу свободу». Я думаю, лозунгом нового часу має стати фраза  
співзвучна з темою форуму «Економіка війни. Війна економік» - «за вашу та нашу 
чесність».
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«ЗАЛЕЖНІСТЬ ЧИ ВРАЗЛИВІСТЬ. ЯК ПІВНІЧНИЙ ПОТІК ЗМІНЮЄ КАРТИНУ СВІТУ» 
Висновки за результатами панелі

«Північний потік-2» – проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину дном Балтійського моря в обхід України. 
Йдеться про 1200 км трубопроводу з проектною потужністю 55 млрд кубометрів на рік. Цей газопровід є розширенням 
проекту “Північний потік-1”, який ввели в експлуатацію 2011 року. Економічними підставами для реалізації цього проекту 
називають занепад розробок газових родовищ у Європі та збільшення споживання природного газу.
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РЕКА СМЕРКЕНІ
віце-президент Центру аналізу европейської політики (США)

«Північний потік-2» – економічна інфекція, що вразила всю політичну Європу

 Сьогодні, незважаючи на намагання деяких західноєвропейських країн 
звести будівництво «Північного потоку» до суто економічних інтересів, все більш 
очевидним стає те, що він таким не є. Канцлер Німеччини Ангела Меркель під 
час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком у Берліні змушена була 
визнати: «Це не лише економічне питання – є також і політичні міркування».

 У чому полягає ця політика? Узалежнення Європейського ринку від 
російських енергетичних ресурсів, розщеплення європейської політичної та 
економічної єдності, усунення альтернативних шляхів транспортування газу, зо-
крема через знищення української газотранспортної системи, посилення ролі 
Німеччини в Європі та збільшення її конфронтації зі США. РФ використовує цей 
проект, щоб змінити геополітичну карту світу та повернутися на світову карту як 
світовий супергравець через втримання пострадянських країн у сфері геополі-
тичного впливу Росії.

Вже очевидно, що цей проект є наймасштабнішою інвестицією, яка нині 
втілюється у Центральній і Східній Європі. Ми дійшли висновку, що факти 
і цифри, які наводяться стосовно потенційних деталей вартості інвестицій, 
фінансового навантаження проекту, потенційних переваг для європей-
ських споживачів – все це не сходиться.
Ми дійшли висновку, що мета цього проекту – не економічна. Немає по-
треби у додаткових потужностях транзиту на європейський континент. 
Наявна інфраструктура вже працює не на повну. Тобто потужностей, які є 
нині, вже достатньо, аби забезпечити постачання європейським спожи-
вачам. Треба зрозуміти, що природний газ – це дуже важливий і стра-
тегічний ресурс. Цей елемент уже використовувався кілька разів у Цен-
тральній і Східній Європі як політичний важіль впливу. Ми називаємо цей 
процес “перетворення енергії на зброю”. На жаль, навіть не беручи до 
уваги найгірші політичні наслідки, ми бачимо, що природній газ лишаєть-
ся політичним важелем у відносинах між країнами.



18

ДАНІЕЛЬ ЗАБЕРЛІНГ
представник Фонду Ганса Зайделя в Україні

 Використання енергетичних ресурсів як інструменту політики не є но-
вим в історії – із часом змінюються лише тип ресурсів, який стає ключовим 
фактором політики. На початку століття таким ресурсом було вугілля. Саме 
анексію багатої на вугілля Рурської області Ваймерівської Німеччини вважа-
ють основною причиною початку Другої світової війни. Остаточним вирішенням 
цього конфлікту стало створення Європейської асоціації вугілля і сталі, що по-
клало початок виникненню Європейського союзу.

 На сьогодні таким енергетичним фактором, що визначає політику, є 
природний газ. Кремль ніколи не приховував, що енергетична політика Москви 
є й перебуватиме у центрі російської дипломатії. Цей постулат чітко зазначений 

в енергетичній стратегії Кремля, яку схвалив Путін ще у 2003 році на період до 
2020 року: «Глобальний характер енергетичних проблем і дедалі більша їхня 
політизація, а також впливове становище ПЕК Росії у системі світової енергети-
ки висунули енергетичний фактор у перелік базових елементів російської ди-
пломатії». Цей документ також декларує обов’язкову участь Росії у виробленні 
світової енергетичної стратегії, задля чого планується встановлення контролю 
над нафтогазовими трубопроводами сусідніх країн, щоб мати змогу диктувати 
свої умови та ціни.

 Відтоді Росія впевнено, крок за кроком, лише втілює такі свої завдання. 
Наприклад, щоб переконати Європу у необхідності будівництва нових газогонів 

Німеччина – це країна, яка віддано підтримує демократичні трансформації в Україні. З іншого боку, важливими для 
неї є економічні інтереси Німеччини. Німці не завжди розуміють, чому Україна має заробляти 3 мільярди на транзиті 
російського газу і, в той самий час, чому Німеччина не могла б мати частку тих самих прибутків. 
Водночас, нам ніхто не пообіцяв, що ці 3 мільярди передадуть нашим кінцевим споживачам, тобто що газ для Євро-
пи стане дешевшим. Серед аргументів, що наводяться прихильниками проекту – це більша надійність постачання 
(фактично, в німецькому суспільстві Україна вважається ненадійним транзитером – Ред.). Звичайно, у нас є ця 
залежність. Ми мусимо купувати природні ресурси там, де вони розташовані. І, в основному, це Росія – 40% нафти 
і десь приблизно так само газу. У будь-якому випадку Німеччина вважає, що може бути чесним брокером, який 
може виступати міжнародним модератором у газових питаннях. Саме тому, німецька канцлер вже раніше говорила 
про гарантії у цьому питанні.
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в обхід України, Москва заявляє про «неспроможність» України забезпечити 
надійний транзит газу та влаштовує посеред зими газові кризи, як це було у 
2006 та 2009 роках.

 1 січня 2006 року «Газпром» на дві доби скоротив постачання газу на 
третину, а з 1 січня 2009 року спочатку скоротив надходження блакитного па-
лива до Словаччини, а далі на два тижні взагалі припинив постачання газу до 
України. Фактично такі дії «Газпрому» нагадували військову операцію, а в кон-
флікт було втягнуто фактично всю Європу, адже постачання російського газу до 
Молдови, Румунії, Чехії, Словаччини, Болгарії, Сербії та Хорватії було припинено 

повністю, а до Німеччини, Чехії та Італії — частково. 
 
 Вентиль прикрутила Росія, але репутацію ненадійного постачальника 
отримала Україна. Це російська пропаганда в дії. Адже цифри, які називають за-
кордонні експерти, свідчать зовсім про протилежне: кількість збоїв у постачанні 
газу українською територією не перевищувала 0,06% на тисячу кілометрів, тоді 
як кількість інцидентів на російській території в чотири рази більша – 0,22%.

 З точки зору України ситуація з Північним Потоком 2 виглядає інакше. 

 

 

ОКСАНА  СИРОЇД
Заступниця голови ВРУ Співголова організаційного комітету форуму

Якщо “Північний Потік” почне повноцінно функціонувати, то десь у 2021-му році Москва могла б 
повністю обійтися без української газотранспортної системи.
І, припустимо, якась із зим буде дуже холодною… Україні власного газу може забракнути. І Мо-
сква запропонує нашому президентові, чи уряду якесь вигідне для себе (і невигідне для укра-
їнців) рішення. У випадку відмови з боку Києва “Газпром” (тобто Кремль) на кордоні з Україною 
перекриває вентиль, і газу ми не отримуємо.
Це справді складна проблема. Мова йде взагалі про те, як зберегти реальний суверенітет Укра-
їни, коли більше, ніж 40 мільйонів громадян нашої держави можуть бути позбавленими світла 
і тепла. Введення в експлуатацію газопроводу “Північний потік-2” позбавить Україну ще одного 
геополітичного щита. Це можна порівняти з тим, як у 1994-му нашу державу позбавили ядерної 
зброї. Ми повірили в дієвість “Будапештського Меморандуму”, за яким США, Велика Британія 
і Росія надали Києву гарантії суверенітету та безпеки взамін за відмову від ядерної зброї. Як 
Кремль дотримується “Будапештського Меморандуму” – відомо всім…
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«Північного потоку-2» ще нема, а розкол в ЄС і НАТО є

 Експерти пояснюють: метою російських “потоків” є дезінтеграція Євро-
пейського Союзу. І Росія вже запустила цей процес – у цьому питанні ЄС та 
НАТО поділились на два табори. 

АНКЕ ШМІДТ-ФЕЛЬЦМАН
експерт з країн Балтії FPRI на Львівському безпековому форумі 2018:

Ми повинні зосередитися на стратегічних економічних наслідках, які спричинить «Північний потік-2» для 
Європи. Але ми не маємо просто говорити ні про «Північний потік 2», ні про трубопровід у Балтійському морі, 
чи про транспортування російського газу у Європу. Розгортається набагато більше подій, які пов’язані з еко-
номічним протистоянням, протистоянням інтересів.
«Північний потік 2» і «Північний потік 1» - це не просто політичні інструменти. Це інструменти для економіч-
ної стратегії. Ми маємо справу з політично мотивованим економічним суб’єктом - «Газпромом». Ми повинні 
дивитися на прямі і непрямі наслідки цього проекту для Європи і його вплив на ефективність нинішніх і 
майбутніх санкцій ЄС і США проти Росії. Посилення економічних санкцій проти «Газпрому» в Росії не означає 
більших економічних наслідків для «Газпрому» у Європі. 
«Північний потік - 2» - це не лише газ і трубопроводи. Це не найголовніше, що відбувається. Ми повин-
ні бачити велику картину всієї Європи. Особливо це стосується партнерства «Газпрому» з європейськими 
енергетичними компаніями. Існує низка перекидів активів між європейськими компаніями і «Газпромом». 
Європейські компанії отримують частку у видобутку на сибірських нафтових родовищах, де нафтові умови 
технологічно і фінансово важкі для Газпрому. Натомість, «Газпром» отримує легкі енергетичні виробництва 
Північного моря і нафтопереробних заводів.
Навіть без реалізації «Північного потоку - 2», вже достатньо збитків, які отримала Європа, - «Газпром» здійс-
нив багато придбань активів по всій Європі. Це питання, на які не поширюється законодавство ЄС. Поки ми 
все ще фокусуємося на розділенні бізнесів, хіба ми не повинні думати про те, як боротися з діями такого 
політично мотивованого економічного суб’єкта, як «Газпром»?

 З одного боку, прихильниками проекту є Німеччина, Фінляндія, Швеція 
та Франція (на прибутки розраховують Франція та Німеччина, адже їхні компанії 
є акціонерами “Північного потоку-2”). З іншого – Данія, Польща, країни Балтії, 
Україна (поляки, як і Україна, можуть втратити гроші за транзит російського 
газу до Німеччини, а Литва, Латвія та Естонія небезпідставно побоюються, що, 
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отримавши прямий трубний доступ до Європи, Росія припинить з ними рахува-
тися взагалі). Категорично проти будівництва “Північного потоку-2” налаштовані 
і Сполучені Штати. Є паралельні дискусії, а отже, розкол в ЄС і НАТО.

Про економічні, стратегічні та безпекові наслідки

 «Північний потік-2» - це не безкоштовний проект і не той проект, який 
може запропонувати Європі економічні вигоди. Перевагою української га-
зотранспортної системи експерти вважають її гнучкість, тобто можливість по-
стачати газ відповідно до потреб ринку через велику систему газосховищ на 

МИХАЙЛО ГОНЧАР
Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» (Україна) на Львівському
безпековому форумі 2018

Реалізації «Північного потоку-2» ще нема, але його наслідки вже є - це розкол в ЄС і НАТО. Тепер 
уявімо, що він з’являється, «Турецький потік» з’являється. Залежність створює слабкість, слаб-
кість створює вразливість, і тільки питання, коли Ваш противник цим скористається.
Росія може використати «Північний потік-2» не лише для транспортування газу – там зручно 
може розміщуватися розвідувальне обладнання. Європейські скептики не вірять у це, вони дума-
ють лише про прибутки від транспортування газу. Але воєнно-морські фахівці кажуть: це цілком 
можливо! Щоб зрозуміти, як РФ може використати Північний потік-2, достатньо подивитися на її 
дії в Азовському і Чорному морях.
Росія встановила на вишках у Чорному морі, які захопила ще під час незаконної анексії Криму, 
системи слідкування за надводною ситуацією. Тепер вони контролюють не лише території по-
близу окупованого півострова, а навіть і територію Одеси, де регулярно бувають кораблі НАТО.

території України. Як «Північний потік-1», так і «Північний потік-2» передбачають 
рівномірне постачання газу протягом року, а отже, виникне потреба будівництва 
газосховищ на території Німеччини, що збільшить вартість газу для європей-
ських споживачів. Вартість проекту для європейських інвесторів становитиме 
понад 40 млн євро. Важливо, що ці гроші спрямовуються на будівництво не но-
вого, а альтернативного до існуючою газопроводу, що не передбачає перегляду 
газових контрактів між сторонами.

 Будівництво «Північного потоку» суперечить 3-му енергетичному пакету 
газової директиви ЄС, яка має на меті диверсифікацію постачання природного 



22

газу на ринок ЄС. Оскільки проект будівництва «Північного потоку» розпочався 
ще до прийняття директиви, в ЄС виникла масштабна дискусія на рівні євро-
пейських інституцій щодо того, чи має дія європейського законодавства по-
ширюватися на цей проект. Однак через залученість європейських приватних 
компаній окремих держав рішення про поширення 3-го енергетичного пакету 
фактично блокується.

 Однак чи не найважливішою загрозою є не лише узалежнення Європи 
від російського газу, а й можливість збільшення Росією своєї військової присут-
ності в зоні будівництва трубопроводу. 

 Балтія таким чином зможе стати зоною для розміщення розвідуваль-
ного обладнання Росії. Так, наприклад, коли був побудований Керченський міст, 
Росія збільшила свою військову-морську присутність в Азовському морі.

 Те саме може статися в Балтиці і в Чорному морі, якщо будуть запущені 
«Північний потік-2» і «Турецький потік». Ба більше, робити це Кремль зможе під 
приводом захисту вже не лише російських інтересів, а й інтересів Німеччини, 
Болгарії, Туреччини.

 І тут є ще один вагомий аспект – чи не настане (а може, краще спитати 
КОЛИ настане) той день, коли Росія використає свій трубопровід як привід для 
посилення російської військової присутності на тій території, де він пролягає? 
Чи може Європа прокинутись на континенті, де резервуари та труби контролює 
РФ?

«Північний потік-2» і Україна

 Будівництво «Північного потоку-2» за планом мало б закінчитися до 
кінця 2019-го року. Сумарно обидвома “Північними потоками” Росія зможе через 
Балтійське море транспортувати до Західної Європи 110 млрд кубометрів газу 
на рік. У такій ситуації чи не найбільше в політичному й економічному сенсах 
від запуску «Північного Потоку-2» постраждає Україна, адже одразу після за-

вершення проекту Росія зможе цілком обійтися без потужностей її газотран-
спортної системи. 

 Експерти одностайні: «Північний потік-2» підриває колективну енер-
гобезпеку Європи і, очевидно, підриває український суверенітет. Він розділить 
Європу і зробить деякі країни ЄС залежними від російських енергоресурсів. 
Наразі транзит газу через Україну – засіб, який стримує агресію Росії.

 Сьогодні Київ за транспортування російського газу щороку отримує 3 
мільярди доларів США, що становить близько 8% від розміру дохідної части-
ни держбюджету на цей рік. Це значна частина ВВП держави, а отже питан-
ня будівництва альтернативних газотранспортних шляхів викликає публічний 
дискурс про компенсацію збитків Україні та надання гарантій транзиту через її 
територію. Чи не найактивніше цей дискурс розвиває Німеччина як найбільший 
партнер РФ у цьому проекті. 

 Насамперед постає питання, чи може Німеччина надати Україні такі 
гарантії і в чому вони мають полягати, адже Європа не потребує такого обся-
гу постачання газу, щоб використовувати і «Північний потік», і українську га-
зотранспортну систему одночасно. Окрім цього, чи може Німеччина мати такий 
вплив на Росію, щоб гарантувати постачання російського газу через територію 
України.

Що робити з «Північним потоком-2»? 

 Україна має приймати стратегічні рішення для захисту власної енерге-
тичної безпеки – нарощувати видобуток власного газу, залучати альтернативні 
джерела постачання на випадок, якщо Росія вирішить припинити транспорту-
вання газу взагалі, посилювати дипломатичний тиск на країни Західної Європи 
щодо припинення проекту будівництва «Північного потоку».

 Найважливішим фактором у питанні призупинення проекту є лобію-
вання міжнародних санкцій, зокрема США, спрямованих проти підрядників та 
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МАРТІН ВЛАДІМІРОВ
експерт з енергетичної безпеки, Центр вивчення демократії (CSD) (Болгарія)

Проблема «Північного потоку 2» подібна до процесу розлучення. Це дорого, відбирає багато зусиль і жодна 
зі сторін не задоволена. Багато хто в Європі каже, що ми повинні дати Росії ще один шанс.
Є серйозні структурні зміни на енергетичному ринку в Європі. Німецьке російське співробітництво посилю-
ється, незважаючи на санкції. ЄС стає дедалі енергетично залежним від Росії з точки зору нафти та газу. Не-
зважаючи на зниження загальної вартості енергії, російський газ все ще є досить привабливим для Європи. 
Ключове питання полягає в тому, що російський газ дешевший за ринкову ціну, тому що в Росії витрати на 
видобуток менші.
Картина в Центральній та Східній Європі ще цікавіша. Газпром як монополіст зробив грамотний хід і забезпе-
чив значні знижки для країн Центральної та Східної Європи, таким чином зупиняючи або затримуючи проекти 
диверсифікації в цьому регіоні. Позиція урядів полягала в наступному: «Чому ми повинні злити росіян, якщо 
ми можемо отримати від них дешевий газ?» 
Ми повинні пам’ятати, що інші ресурси газу, у тому числі скраплений природний газ, як і раніше, недостатньо 
конкурентоспроможні для Європи. Небагато приватних компаній хочуть постачати його в Європу, оскільки 
ціни на азіатському ринку на СПГ вищі, і цей ринок є більш привабливим. 

партнерів проекту. Російський «Газпром» не в змозі реалізувати цей проект 
самостійно і потребує грошей європейських партнерів. Кілька законопроектів 
щодо цього питання уже перебувають у Конгресі США. Якщо ці законопроекти 
будуть прийняті - це матиме серйозний вплив на реалізацію проекту.
 

 Також, враховуючи досвід історії та врегулювання конфлікту навколо 
вугілля, що стало початком існування Європейського союзу, можливим рішен-
ням існуючої проблеми могло би стати створення спільної енергетичної сис-
теми ЄС та України, тобто включення української газотранспортної системи в 
єдиний європейський енергетичний простір.
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Довгострокові наслідки для Європи після «Північного потоку-2» будуть такі:
- підвищення цін на газ у Центральній та Східній Європі. Не тому, що «Газпром» буде проявляти більшу владу, а тому, 
що європейські транспортні системи не готові постачати дешевий газ із Заходу на Схід;
- розрив енергетичної політики ЄС. «Північний потік-2» відключить Центральну та Східну Європу від дешевого росій-
ського газу, який обмежить політичну волю цих країн у диверсифікації.

Що можна зробити?
Наша проблема не в Росії. Вона у  нас і у здатності Росії використовувати наші слабкості. Росія захоплює європейські 
інститути та змушує їх приймати рішення на користь приватних інтересів замість суспільних.
«Газпром» занадто великий, щоби боротися з ним  самотужки. Таким чином ЄС має активізувати покращення тран-
спортних систем в Європі та інвестувати значні суми в газотранспортні системи в Центральній та Східній Європі та 
термінали СПГ. ЄС також має переконатись, що «Газпром» виконуватиме свої зобов’язання у сфері енергетики.
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ПРОПАГАНДА – ВЕДЕННЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВІЙНИ
Висновки за результатами панелі

 Інформаційні маніпуляції, «боти», «тролі», фейки – Росія з кожним ро-
ком удосконалює методи впливу і дуже якісно підлаштовує свою тактику та 
стратегію для кожної країни, на яку прагне вплинути. 

 Факт існування дезінформаційної кампанії з російського боку вже дав-
но не викликає сумнівів.

 Авторитетна інформаційна агенція «Bloomberg» у 2017 році внесла один 
із складників російської пропаганди – «ботів» Кремля – у список найвпливові-
ших персон року. «Зібраний образ» проросійських фейкових акаунтів у соцме-
режах посів 50-ту позицію рейтингу. Варто задуматися, що лише минулого року 

онлайн-середовище 17 країн зазнало маніпуляцій та дезінформацій під час ви-
борчих процесів «ботами» Кремля. Росія намагалася вплинути на передвиборні 
кампанії у таких державах, як США, Колумбія, Еквадор, Франція, Німеччина, Іта-
лія, Південна Корея і Великобританія.

 Особливо актуально це для України, яка вступає в активний вибор-
чий процес. Навіть політики високого рангу не заперечують той факт, що Ро-
сія втручатиметься у президентські та парламентські вибори в Україні. І саме 
кремлівська пропаганда є чи не основним елементом цієї гібридної війни. Це 
“інформаційний коктейль”, яким вона примусово “живить” підсвідомість не лише 
українців, а й більшої частини світу. 
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 Найголовнішим чинником, який підсилив вплив російської пропаганди 
в демократичних країнах, стало падіння рівня довіри до самих демократичних 
урядів. Звичайно, такий стан речей можна пов’язати з впливом російської де-
зінформації, бо саме вона вплинула на те, як люди себе поводять, як вони голо-
сують і як вони вибудовують свої партійні інтереси.

 

 «Всього, що ми знаємо про російську експансію в Україні і на Заході достатньо 
для того, щоб зрозуміти, що глобальна війна вже триває. Енергетика, політика, 
пропаганда – всюди відбувається вторгнення Росії.
РФ робить все, щоб діяти плюс-мінус у межах закону: застосовуються куплені 
політики, які перебувають на зарплаті в Росії, діють так звані медіа, прикриваю-
чись свободою слова. Саме так вона опрацьовує свідомість громадян.
Російська пропаганда поширює конфронтацію в суспільстві. Росіяни вико-
ристовують для цього розламні лінії: у США це расове питання або легалізація 
зброї, в Європі - євроскептики і єврореалісти, в Україні це мовне питання, істо-
рія та ціла низка інших питань, які підігрівають протистояння.
ЄС зараз робить певні спроби, аби протистояти цьому – медіаосвіта, спросту-
вання фейків, тощо. Але у нас немає часу на це!
Треба зробити все, щоб центр, який поширює пропаганду, втратив силу. Зро-
біть так, щоб у Путіна не було грошей поширювати брехню.
І ще – прокидаймося, бо на плечах Росії в наш простір тихенько в’їжджає Ки-
тай. І це також дуже важливо.

 «Люди не розуміють, що пропаганда – це не тільки дезінформа-
ція. Вона також пов’язана з політичною корупцією, використанням 
меншин та шпіонажем. Ми повинні мати комплексну стратегію для 
боротьби з нею. Не так багато країн використовують такий підхід.»

МИХАЙЛО БАСАРАБ

ВЕРОНІКА ВІЧОВА

політолог, аналітична група «Korner Solutions» ( Україна) на Львівському Безпековому 
Форумі 2018:

Чеська аналіткиня та координатор програми «Спостереження за Кремлем» аналітичного 
центру «Європейські цінності» на Львівському Безпековому Форумі 2018:
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ПРОПАГАНДОЮ
 
 Все ж у Європі існує багато хороших практик боротьби із пропагандою. 
Приклад – «Балтійські ельфи». Це волонтери, які викривають російських тролів 
і тому називають себе ельфами. Вони проводять розслідування, працюють із 
журналістами, уважно вивчають й викривають тролів, фейкові акаунти і цілі де-
зінформаційні кампанії Росії. 

 За дослідженням чеського центру «Європейські цінності» («European 
Values»), який вивчає російську пропаганду та займається медіа-просвітою на-
селення, сьогодні найкраще опираються російській пропаганді країни Балтії. 
«Країни Балтії використовують стратегічний підхід, тісно співпрацюючи з гро-
мадянським суспільством та приватними організаціями, для боротьби з пропа-
гандою. Їхні уряди мають політичну волю не лише визнавати пропаганду, але й 
домагатися сильної підтримки в межах ЄС.

 Подібні випадки можна знайти і у скандинавських країнах. Наприклад, 
уряд Швеції вжив заходів для запобігання можливому зазіханню на вибори, 
оскільки виборчий процес, мабуть, є найбільш вразливим місцем.

 Інша група в Європі – так звані “пробуджені країни” (Іспанія, Нідерланди, 
Франція, Румунія, Фінляндія, Чехія, Данія, Польща). Вони вже постраждали від 
російської пропаганди і почали її розпізнавати. Наприклад – Чехія. Уряд зробив 
ретельний перегляд сфери безпеки, консультувався з громадянським суспіль-
ством, створив план дій для боротьби з пропагандою», – розповідає аналітик 
центру «Європейські цінності» Вероніка Вічова. 

 Утім є й такі країни, які заперечують існування російської пропаганди: 
Угорщина, Італія, Австрія, Люксембург, Мальта, Португалія, Словенія. Саме їх пе-
релічують у дослідженні центру «Європейські цінності». А Грецію та Кіпр узагалі 
називають колаборантами Кремля. 

 

 Чому ці країни найменш опірні до російської пропаганди? На думку 
експертів, одна з основних причин – економічні зв’язки. Також у деяких із цих 
країн дуже слабкі громадянське суспільство і свобода преси. І тут є законо-
мірність: якщо немає реакції громадянського суспільства, уряд не має підстав 
реагувати.

 

 Спікер Львівського Безпекового Форуму Неріус Малюкевічюс з Віль-
нюського Інституту міжнародних відносин та політичних студій переконує, що 
для боротьби з російською пропагандою існує безліч інструментів, стратегій, 
засобів, які можна використовувати. Але проблема у тому, що країнам і полі-
тикам дуже часто не вистачає політичної волі. Хоча варто зазначити: не все 
безнадійно, бо в ЄС все ж поступово починають усвідомлювати комплексність і 
складність такої боротьби. 

 
Сучасна російська пропаганда фокусується не просто на просуванні пози-
тивного образу Росії. Вона зосереджується на підриві демократичних проце-
сів усередині інших держав, зниженню довіри населення до демократичних 
інститутів, місцевих медіа. Російська пропаганда не стільки очищає себе, 
скільки запевняє, що всі навколо значно гірші, а тому начебто не можна вва-
жати, що діяння демократичного Заходу чимось кращі за російські.
«Ми не можемо назвати точну цифру, скільки Росія вкладає у свою пропа-
ганду. Оскільки немає прозорості. Ми не знаємо точну цифру каналів, які під-
контрольні Росії.
Була інформація про те, що бюджет «Russia Today» співставний із бюджетом 
BBC. Але знову ж таки, це не можливо перевірити.Та очевидним фактом є те, 
що Росія вкладає значно більше коштів у пропаганду, ніж європейські країни 
у контрпропаганду», – зазначила Вероніка Вічова.
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«Швеція та Литва виявили, що найкраща відповідь пропаганді - це соціальна стійкість. Стійке 
суспільство добре знає про загрози, здатне і уповноважене діяти проти них. Стійкість засно-
вується на довірі до установ, а також на довірі до сусідів.
Дослідження виявило вразливості, що наражають держави на дезінформаційні атаки. Це є 
низька політична довіра, радянська ностальгія, нечітке представлення російської загрози у пу-
блічному дискурсі (відсутні практичні інструменти, що покладаються на суспільство для цього), 
низький рівень інтеграції та громадянської участі національних меншин.
Те, що робить Росія - це не стільки інформаційна війна, як війна проти інформації. Росія нама-
гається гальмувати нашу демократію шляхом війни проти журналістики та виборчих систем. 
Тому рішення полягає у підвищенні вправності засобів масової інформації, збагаченні шкіль-
ної освіти з повним курсом на інформаційну безпеку та соціальні мережі».

НЕРІУС МАЛЮКЕВІЧЮС
Вільнюський Інститут міжнародних відносин та політичних студій (Литва)
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 На думку голови комітету закордонних справ Українсько-американ-
ської колегії адвокатів (США) Віктора Рудя,  опираючись на досвід США, можна 
зрозуміти, що Росія дуже добре вміє стратегічно вводити в оману. 

ПРО СВОБОДУ СЛОВА ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ПРОПАГАНДОЮ
 
 Зараз дуже часто прикриваються свободою слова, як щитом, для здійс-
нення пропаганди. Заборонити вільно висловлюватися (на телебаченні, у со-
цмережах, онлайн-ЗМІ) не можна. Але що ж робити, коли демократичний інсти-
тут свободи слова діє проти самої держави, його населення?

 «Більшість західних лідерів неодноразово робили величезну помилку, утотожнюючи Росію та СРСР. Путін використав 
цю помилку на свою користь: Захід завжди називав Росію СРСР, тому Росія  використала це уявлення для виправдан-
ня політики збору власних земель. Питання: чому ми (за Заході) не задумуючись, переносимо західні ідеї на сприй-
няття Росії, якщо цей підхід не працює. Стосунки Заходу з Росією ніколи не були напруженими достатньо довго, щоб 
запам’ятатися населенню... Ми ще не готові повірити в неймовірне.. Прислухайтеся до жертв, до тих, хто говорить 
правду. Захід історично ігнорував і висміював їх. Почнімо звертати увагу на злочинця. У 2000 році було ясно, хто такий 
Путін, і яка його мета для Заходу. Отже, ідея відправлення спальних мішків в Україну на цивільному, а не військовому 
літаку – це все, що було необхідно для того, щоб Путін зрозумів ментальність Обами. НКГБ піддавав людей тортурам, 
щоб вони зізналися в брехні – «вбивство свідомості», перекручування реальності. Кремль протягом століть був фа-
хівцем у цьому, що дозволило йому збудувати імперію та контролювати її. Росія віртуально знищила національний 
дух в Україні – добилася національного Стокгольмського синдрому. Тільки недавно почався зворотний процес» 

ВІКТОР РУДЬ
Голова комітету закордонних справ Українсько-американської колегії адвокатів (США)

 Відсіч пропаганді може дати лише стійке суспільство, – одностайні екс-
перти. Соціальна стійкість, довіра до установ, медіаграмотність у школах та ЗМІ – ці 
фактори мають сформувати психологічну оборону країни від пропаганди Кремля. 

  Фахівці переконують: є досить багато способів, щоб обійти зазіхання 
Росії на демократичні принципи. Одні із найпоширеніших – економічні та пер-
сональні санкції для російських політиків та журналістів та імплементація акту 
Магнітського (закон США та низки інших країн, що містить перелік російських 
чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини) 
в національне законодавство.
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  Піти найпростішим шляхом тотальної заборони російських медіа - шлях 
достатньо хиткий, адже є по суті відступом від демократичних принципів свобо-
ди слова, на яких збудована сучасна західна цивілізація. Очевидно, що існуючі 
загрози для інформаційної безпеки країн повинні стимулювати більш активний 
діалог експертів з міжнародного права для пошуку нових рішень у цій сфері, які 
б визначали за яких умов і в якій мірі свобода слова може обмежуватися для 
захисту національних інтересів безпеки, без перетворення на інструмент тиску 
чи засіб встановлення авторитарного режиму.
 
 Водночас, якщо говорити про необхідність вжиття радикальних заходів 
у стані відкритої війни та агресії, як наприклад у випадку України сьогодні, то 
важливим є фактор міжнародної комунікації та довіри. У 2017 році, коли Україна 
обмежила доступ до російських соціальних мереж «Вконтакте», «Однокласни-
ки» та інших сайтів, це викликало нерозуміння мотивів таких дій серед західних 

СЕРГІЙ ГАРМАШ
редактор українського інтернет-видання «Острів»

партнерів. Іншим прикладом цього був так званий «кейс Бабченка», що ввів 
багатьох на Заході в оману та підірвав авторитет української держави. Таким 
чином, Україні варто приділяти більше уваги зовнішній комунікації та посилю-
вати довіру та обмін інформацією з міжнародними партнерами.
 
 Сьогодні, надзвичайно важливо обєднати міжнародні зусилля, щоб не 
дозволити Росії продовжувати маніпуляції з інформацією, і цим самим, підрива-
ти демократію, а також довіру громадян до демократичних режимів, вільних ЗМІ 
та політичних партій в Європі. 

 

 «Ніхто не заперечує, що Росія веде інформаційну війну з нами та використовує для цього пропаганду. 
Але якщо ми бачимо, як зростають наші військові сили, я взагалі не бачу, як зростають наші ресурси для 
інформаційної відповіді. Є проблема в тому, що ми навіть не визначились, що таке пропаганда, що таке 
контрпропаганда. Якщо є пропаганда, має бути контрпропаганда.
Коли я у професійному оточенні кажу, що треба займатись контрпропагандою, люди чомусь вважають, що 
мова про пропаганду у відповідь. І це стало, на жаль, думкою у нашому суспільстві. Я бачу необхідність у 
контрпропаганді не як пропаганді у відповідь, а у вивченні пропаганди, знаходженні способів реагування 
на неї, можливо, її попередженні. Власне кажучи, це можливо. Але складається враження, що ми не звер-
таємо уваги на цей важливий аспект». 
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 Молдова, 1991 рік. Російська пропаганда масово поширювала тезу, що 
Придністровя годує всю Молдову, штучно роздмухується мовне питання, під-
контрольні місцеві еліти виконують вказівки Кремля. Далі – бунт завезених з 
Москви чи підтримуваних нею феодалів проти уряду Молдови. Протягом 4-мі-
сячної війни загинуло понад 1200 людей. Результат – ухвалений закон про осо-
бливий статус окупованих територій. Мирне врегулювання триває 27-й рік без-
результатно. Та Придністров’я є повністю підконтрольним РФ. 

ПОЛІТИКА ЩОДО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ: 
ЯК ЗРОБИТИ УТРИМАННЯ ВАЖКИМ ДЛЯ АГРЕСОРА, 
ЯК ЗАПОБІГТИ РОЗВИТКУ НОВИХ СІРИХ ЗОН

висновки за результатами панелі

 2008 рік. Грузія. Гаряча фаза війни в Південній Осетії: проти грузинських 
військ на боці осетинів відкрито виступила російська армія. Відбулося локальне 
загострення в одному з районів непідконтрольної Абхазії – загони невизнаної 
республіки та російські найманці (в російській пресі– «добровольці») почали 
атаки на грузинські позиції у Кодорській ущелині. Результат – Грузія втрати-
ла контроль над південною Осетією та Абхазією. Державна стратегія декларує 
мету реінтегрувати території і населення в єдиний конституційний простір Грузії 
мирним шляхом. На практиці відбувається зворотнє – інтеграція окупованих те-
риторій до Росії. 80% населення мають громадянство РФ. 

 Придністров’я, Абхазія та Південна Осетія, Нагірний Карабах, Сомалі-
ленд, самопроголошені ЛНР,ДНР – список спірних територій та невизнаних дер-
жав можна продовжувати, адже сьогодні у світі їх є десятки. Вони проголосили 
незалежність, вони не визнані або майже не визнані іншими державами, однак 
намагаються позиціонувати себе як суб’єкти міжнародної політики. 

 Більшість експертів погоджується, що «сірі зони» на мапі світу – це 
джерело агресії. Проте ці утворення не могли б вижити, якби не мали так званої 
держави-покровителя. Як же зробити утримання окупованих території склад-
ним для агресора? Як попередити утворення нових «сірих зон» у світі ? 
Ці теми є чи не найскладнішими, адже ставлять запитання, від відповідей на які 
залежить мирне майбутнє країн. 

У чому феномен «де-факто держав»? 

 Квазідержави не виникають спонтанно. Для того, щоби це сталося, має 
зійтися декілька основних факторів. А саме – глибока суперечка, сприятливі 
умови та нерідко – зовнішня допомога. Конфлікт не виникає в один момент, 
він може вичікувати певних сприятливих умов. Проте завжди має бути той, хто 
розпалить вогнище – такий собі «сірник».  

 Тут виникає два логічні запитання: як «сірі зони» можуть «жити» так 
довго і як вони намагаються у щось розвинутися? За думками експертів, їх 
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об’єднує одна спільна риса: ці окуповані території не могли б вижити, якби не 
мали так званої держави-покровителя. 

Як знайти вихід із безвиході? 

 Молдова вже майже 3 десятки років має справу з російською агресією, 

«Не таємниця, що Росія надає патронат не одній такій державі. Є й інші при-
клади – Нагірний Карабах, який підтримується Вірменією. Тобто у будь-якому 
випадку, не визнана територія не може вижити без сторонньої підтримки».

ДОВІЛЬ ЯКНЮНАЙТЕ
Професорка Інституту міжнародних відносин і політичних наук 
Вільнюського університету, спікера Львівського Безпекового Форуму 
2018 року:

зокрема – військовою. Мова йде про Придністров’я. 
 
 У рамках мирного врегулювання країна ухвалила закон про особли-
вий статус окупованих територій, підтримує економічні зв’язки та ліберальну 
політику щодо населення окупованих територій. Мирне врегулювання триває 
вже 27 рік без результатів. Придністров’я є повністю підконтрольним Росії через 
армію. 50% населення квазідержави має громадянство РФ.  
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 Стан Південної Осетії та Абхазії, Придністров’я спочатку називали тим-
часовим, однак поступово цей стан стабілізувався. Зараз в Україні не заморо-
жений конфлікт, навпаки, триває гаряча його фаза.

 Мова тут і про окупований Крим, який став базою для російських кри-
латих ракет, і про збройний напад Росії на корабельну групу ВМС України у Кер-
ченській протоці Азовського моря, і про Донбас, де чи не щодня гинуть укра-
їнські військові та цивільні. Так, за офіційними даними, за період бойових дій 

  «Ми 27 років маємо справу з російською гібридною агресією, але влада цього не визнає. Лише у 2017 році 
Конституційний суд прийняв рішення, що частина території Молдови була окупована і що там є окупаційні 
війська Російської Федерації. Після цього рішення ми очікували, що парламент та уряд приймуть зов-
сім інші нормативні акти, закони, урядові постанови. Але цього не сталося. Натомість національна влада 
включила питання іноземних військ на території Молдови і це питання мало бути обговорене на засіданні 
парламентської асамблеї. У червні цього року була прийнята резолюція про війська, які можуть бути роз-
міщені в Молдові. Бо насправді Молдова не наполягає на тому, що в країні присутні російські окупаційні 
війська… У 2016 році російські окупаційні війська організували 48 військових навчань у Придністров’ї, у 2017 
році – 150, а у 2018 році ця цифра вже становить 200 військових навчань. Ви запитаєте, якою була реакція 
Молдовської влади? Відповідь проста – був лише прес-реліз, у якому національна влада висловила зане-
покоєння через ці навчання.  
Упродовж останніх трьох років ми спостерігаємо черговий розвиток і переформатування російської вій-
ськової стратегії. Тому в мене є рекомендація для колег з України: не повторюйте тих помилок, які зробили 
ми в Молдові»

РОСІАН ВАСИЛОЙ
аналітик з безпеки, Інститут розвитку та соціальних ініціатив, колишній за-
ступник голови Прикордонної поліції Молдови

на Донбасі з 14 квітня 2014 року до 15 травня 2018 року загинули 2725 цивільних 
осіб, без врахування жертв Боїнгу МН17. Окрім того, загальна кількість цивільних 
осіб, які зазнали поранень у зв’язку зі збройним конфліктом, становить від 7 до 
9 тисяч. З 2014 року по березень 2018 року  від російськи куль загинули 2378 
українських військовослужбовців. 

 З прикладів Грузії та Молдови Україні потрібно винести важливий урок: 
Дослідниця Довіль Якнюнайте називає кілька чинників, усвідомлення яких, на її 
думку, допоможе Україні в осмисленні конфлікту у Східній Україні: 
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 Існує кілька чинників, усвідомлення яких допоможе Україні в осмислен-
ні конфлікту у Східній Україні: 
• колаборанти Росії, які приймали участь у бойових діях та в діяльності вій-

ськових адміністрацій
• люди, які працювали для підтримки російської пропаганди на окупованих 

дають під силу звички: якщо вони звикли жити окремо, то ця звичка буде у них 
досить сильною… 
Ще один урок є важливим, особливо беручи до уваги приклад Грузії. Йдеться 
про те, що недостатньо думати про рамки конфлікту, не досить говорити про 
однорівневість конфлікту. Це звичайно правильні терміни для опису, що Ро-
сія втручається у ситуацію. Правильно сказати, що вона розпалює, підтримує 
конфлікт, але у цьому випадку цього не досить. Адже на цих територіях живуть 
люди, там є спільнота. Якщо поглянути на приклад Грузії, то зараз дуже склад-
но уявити, щоб колись, у якийсь момент, грузини, абхазці та осетини змогли 
знову разом жити і працювати. Те відчуження, яке назріває зараз, може при-
звести до невиправних відмінностей. Про це треба пам’ятати і працювати над 
цим. 
Порівняно з конфліктом у Грузії, ситуація в Україні краща, оскільки на Сході не 
етнічний конфлікт. Те відчуження, яке назріває через затягнутість конфлікту, 
може призвести до невиправних відмінностей. Про це треба пам’ятати і пра-
цювати над цим.
Потрібно вже зараз починати думати про те, як жити з раніше окупованими те-
риторіями після їх звільнення, розробляти конкретну стратегію . І тут є важливі 
запитання, на які треба буде дати відповіді. 
Яку саме автономію можна буде дати цій території і чи давати взагалі? Як 
розділити чи, можливо, не розділяти владу? Якого роду це буде територія? Це 
рішення буде дуже важливим і потрібно розуміти, що рано чи пізно його треба 
буде прийняти. 
Відмінності між суспільством можуть стати дуже суттєвими. Український уряд 
повинен спілкуватись, шукати риторичні, дипломатичні методи ведення діало-
гу з людьми, які там проживають, або принаймні обдумати, як його запустити»

«Упродовж останніх трьох років ми спостерігаємо черговий розвиток і пере-
форматування російської військової стратегії. Тому в мене є рекомендація для 
колег з України: не повторюйте тих помилок, які зробили ми в Молдові»,– ак-
центував він.
«Перший чинник – час. Недаремно цей феномен називають «замороженою 
державою». Оскільки дуже часто ситуація є наболілою, залишається неви-
значеною тривалий час. І що тривалішою стає ця невизначеність, то більша 
імовірність того, що воно так і залишиться. Немає нічого постійнішого, ніж 
тимчасовість, тож час тут працює проти України. Окрім того, люди дуже підпа-

ДОВІЛЬ ЯКНЮНАЙТЕ
Професорка Інституту міжнародних відносин і політичних наук 
Вільнюського університету, спікера Львівського Безпекового Форуму 
2018 року:
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територіях ( вчителі, які розповідали дітям про хунту і бандерівців)
• цивільне населення, яке залишалося проживати на окупованих територіях 

та не брало активної участі в суспільних, політичних та військових процесах
• також не треба забувати про 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб, а 

скоріше б сказати біженців.

 Очевидним є факт, що примирення не можливе без покарання, однак 

НАТАЛІЯ ІЩЕНКО
Українська журналістка, політолог на Львівському Безпековому Форумі 2018

громадяни, які стали заручниками ситуації, мають отримати від держави необ-
хідні гарантії безпеки.

 Паралельно із зростанням військової сили країни необхідно, аби зро-
стали ресурси для контрпропаганди. Чому? Росія веде потужну інформаційну 
війну з Україною. І тому так важливо сформулювати політику держави, щодо 
подолання ворожої пропаганди на окупованих територіях, а також в прилеглих 
підконтрольних територіях. 

 

«Це два різні приклади, як не треба робити. Наприклад, у Молдові відбувається повзуча реінтеграція цього 
анклаву. Що стосується Грузії, то там за підтримки міжнародної спільноти реалізується програма мирної реін-
теграції територій. Ця програма спровокувала ще більше відторгнення окупованих територій.
Як тільки Грузія ухвалила відповідні закони, рішення, почала втілювати в життя програму наближення цих 
територій, Росія пішла на дуже жорсткі кроки «відрізання» цих територій від Грузії. Навіть візуально це видно. 
Вони почали будувати кордони. На кордонах Абхазії та Осетії немає своїх прикордонників. Там війська ФСБ, 
тобто прикордонники Росії. Офіційно вони там стоять. Вони це зробили, коли Грузія нібито намагалась мирно 
реінтегрувати. Отримали зворотній ефект.
В Україні громадянське суспільство, політики просто не дали цього зробити. Тому цього не сталося. Але зараз 
російські пропагандисти напряму почали писати: «Чому українці не поводять себе, як грузини?». 
Якщо б ми змирилися в 2014-му після Іловайську або в 2015-му після Дебальцево, цей план був би реалізо-
ваний. Але ми почали пручатися, і цього не сталося. І, я думаю, зараз шансів на реалізацію цього сценарію 
менше, ніж у 2014-2015 роках». 
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 Для проведення успішної політики щодо окупованих територій, Укра-
їні важливо відновити економічну та політичну стабільність на підконтрольній 
території, реформувати державне управління, забезпечити правосуддя та по-
долати корупцію. Очевидно, що цей процес не є простим, з огляду на глибину 
викликів з якими зіштовхнулася Україна через олігархізацію  економіки та полі-
тики. Однак, просування України на цьому шляху дозволить втримати створені 
міжнародні альянси стримування Росії, переконати міжнародних партнерів у 
правильності їх кроків щодо продовження санкцій у зв’язку з російською агре-
сією.

 Також, населення, що сьогодні перебуває під окупацією має відчути 
зростання рівня життя в Україні в порівнянні з окупованими територіями, адже 
сьогодні населення окупованих територій часто отримує подвійні соціальні ви-
плати від окупових адміністрацій та від України, отримує комунальні послуги за 
нижчими тарифами і т. д.

 

РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ
український політик, громадський діяч

«Скільки зобов’язань ми взяли на себе, коли говорили про європейські пер-
спективи? А скільки втілили? Тому дія, панове. Дія в Мінську на переговорах, дія 
на фронті, дія в тилу.
У нинішній ситуації дуже добре проявилися речі, які можуть стати фундаментом 
для дії. Це стосується не тільки Донбасу, але майже всіх точок напруження, про 
які ми сьогодні говоримо.
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Замість висновків

           Чи може Україна піти шляхом Молдови, яка не визнавала військово-оку-
паційної проблеми, та ще й запровадила так звану політику «малих кроків» з 
реінтеграції не територій, а людей? Чи може Україна піти шляхом грузинської 
концепції мирної реінтеграції територій, яка призвела до ще більшого відтор-
гнення? 

 Дуже важливо, щоб Україна винесла правильні уроки з досвіду Молдо-
ви, Грузії, та інших країн щодо окупованих територій. Очевидно, що витративши 
такі великі ресурси на війну в Україні та підтримку окупаційних режимів, Росія 
не зупиниться у намаганні використати ці території як важіль впливу на Україну 
та стримання її подальшої європейської та трансатлантичної інтеграції. 

 Після невдалої швидкої війни в 2014, Росія вже неодноразово намагала-
ся використати для цього інші інструменти гібридної війни – змусити Україну до 
прямого політичного діалогу з ватажками ДНР/ЛНР у Мінську, чим легалізува-
ти статус невизнаних квазідержав, запровадити особливий статус окупованих 
територій у складі України, але під фактичним контролем Росії, застосування 

економічного узалежнення від окупованих територій через торгівлю вугіллям 
з окупованими територіями, введення міжнародних миротворчих місій, підкон-
трольних Росії, в зону проведення бойових дій. Україні сьогодні важливо вчасно 
розпізнавати та відбивати ці та наступні атаки російської гібридної агресії у 
якій окуповані території використовуються як важіль впливу. Варто розуміти, що 
в сучасних умовах війни ведуться не за території, а за економічні, геополітичні 
та політичні впливи, тому повернення окупованих територій на умовах агресора 
означатиме сучасною мовою війни –капітуляцію.

 Оскільки, як погоджуються експерти, головною характерною рисою 
окупованих територій є підтримка держави-покровителя і вони не можуть існу-
вати без їх підтримки, то Україні, Молдові та Грузії варто вести спільні скоорди-
новані дії для того, щоб зробити утримання окупованих територій складнішим 
для країни-агресора. Зокрема, це можливо зробити застосовуючи важилі еко-
номічної ізоляції цих територій.

 Важливим також залишається скоординована міжнародна політика 
щодо так званих сірих зон та напрацювання міжнародних рішень для віднов-
лення системи міжнародної безпеки.
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СИТУАЦІЯ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ 
ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ БЕЗПЕКОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВИКЛИК

висновки за результатами панелі
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 Росія йшла до загострення ситуації в Азовському морі не один рік. В 
2003 році спалахнув перший територіальний спір між Україною та Росію навко-
ло острова Тузла. Це був перший конфлікт, який ледь не призвів до війни між 
Україною та Росією. Росія раптово почала будувати дамбу від станції Тамань 
Темрюкського району Краснодарського краю у напрямку до острова, з метою 
приєднати острів до складу Російської Федерації. Своє рішення Москва тоді 
мотивувала тим, що до 1925 року Тузла була частиною Таманського півострова, 
і лише згодом стала островом в результаті сильного шторму. 

 Зрозуміло, що провокуючи конфлікт, Росія прагнула перебрати кон-
троль над Керченською протокою. Єдиний канал, де море було настільки гли-
боке, щоб судна і кораблі могли заходити з Чорного моря в Азовське, пролягав 
між Тузлою і Кримом, які знаходилися під контролем України. За навігаційні по-
слуги, за підрахунками експертів, Київ збирав до $15 млн доларів на рік з росіян 
і ще $5-6 млн з інших країн. Крім цього, контролюючи Керченську протоку, Росія 
могла б не допустити військові кораблі НАТО в Азовське море.

 Підписаний для врегулювання конфлікту договір про використання 
Азовського моря дав Росії маневр для ствердження, що на Азовське море не 
поширюється в повній мірі Конвенція ООН з морського права від 1982 року. А 
от питання демаркації російсько-українського кордону в акваторії Керченської 
протоки так і залишилось невирішеним.

 Подальші угоди між українським і російським урядами від 2012-го лише 
закріпили право Росії перебувати в будь-якій точці Азовського моря. Варто зау-
важити, що обмежень на перекидання і знаходження в водах Азовського моря 
бойових російських військових кораблів немає, чим РФ успішно користується, 
посилюючи свою флотилію додатковими кораблями, які перекидає з Каспійсько-
го моря. «Тепер для проведення військових операцій в Азовському морі вони 
можуть використовувати значну кількість десантних кораблів, а також кораблі 
класу «Буян-М», що мають на озброєнні крилаті ракети», – заявляв секретар 
РНБО Олександр Турчинов.

 

 За останні 15 років так і не було поділено Азовського моря, досі немає 
чіткого кордону морем між Україною і РФ.

 З анексією Криму та перетворення півострова на російську військо-
во-морську базу будь-які переговори щодо делімітації кордону було припинено, 
а ситуація загострилася ще більше. В липні 2017 року Міністерство транспорту 
РФ в односторонньому порядку обмежило рух суден через Керченську протоку, 
чим завдало значних матеріальних збитків українським портам (понад 130 млн 
за даними Міністерства інфраструктури).
 
 Наступним кроком стало відкриття Керченського мосту в травні 2018. 
По-перше, сама конструкція мосту обмежує розміри кораблів, які можуть про-
ходити до українських портів в Азовському морі. За даними Центру досліджень 
армії, конверсії і роззброєння, у зв’язку з висотою арки мосту над рівнем моря в 
35 метрів надводний габарит судна має бути не більше 33 метрів. Це обмежен-
ня, наприклад, виключає проходження протокою суден типу Panamax, оскільки 
їхній надводний габарит становить 37,5 метра. По друге, відкриття мосту, яке ак-
тивно використовувалося Росією для внутрішньої пропаганди, дало формальну 
підставу РФ для посилення охорони мосту від можливих диверсій зі сторони 
України.
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 Влітку 2018-го громадські активісти Маріуполя почали заявляти про ак-
тивне збільшення військової присутності РФ в Азовському морі, загрозу пере-
криття українських портів у регіоні, обмеження риболовлі та іншої економічної 
діяльності. Наполегливо звернути увагу на загрози в Азовському морі ради-
ли і США. Ще у червні президент американської аналітичної організації The 
Jamestown Foundation Глен Говард наголошував: Україні слід розпочати справді 
серйозно ставиться до російських провокацій в акваторії Азовського моря, інак-
ше вони можуть обернутися проблемами для її національної безпеки.Формаль-
ним приводом до активного протистояння Росії та України у Азовському морі 
стало затримання українськими прикордонниками українського рибальського 
судна, яке йшло з Криму під російським прапором. З того часу, російські при-
кордонники, які є частиною служби безпеки Росії, почали затримувати україн-
ські рибальські судна під приводом виловлення риби  в російській ексклюзив-
ній економічній зоні Також, експлуатуючи тезу про непоширення Конвенції ООН 
з морського права на Азовське море, за даними Держприкордонслужби, лише 
станом на кінець серпня Росія затримала понад 150 іноземних суден, які йшли 
в українські порти на Азовському морі, що негативно вплинуло на показники 
міжнародної торгівлі України

«У нас в Азовському морі близько 50 бортів різного призначення, дві дюжини катерів державної 
прикордонної служби. Але чомусь основне їхнє місце – біля причалів. Деякі з них протягом року 
не були жодного разу в морі. Це абсолютно пагубна для нацбезпеки України стратегія».

ІГОР КАБАНЕНКО
президент компанії UA.RPA, адмірал ВМФ у відставці і колишній заступник 
міністра оборони України

 Фахівці назвали таку тактику росіян «повзучою анексією» та «стра-
тегією удава» (задушити Україну в Азовському морі економічно, заблокував-
ши Керченську протоку). Також, очевидним є недостатність реакції України на 
агресивні дії Росії у Азовському морі та відсутність державної політики щодо 
захисту національних інтересів  в цьому регіоні.

 Відчуваючи слабку реакцію української сторони, уряд РФ прийняв рі-
шення про створення військово-морської бази в Азовському морі, що фактич-
но повністю змінює баланс військових сил країн в регіоні. Фахівці наголошують, 
що будівництво військово-морської бази передбачає величезні фінансові ви-
трати, а тому, Росія рано чи пізно вчинить  новий акт агресії. 

 Вже після завершення дискусії під час Львівського безпекового фору-
му, 25 листопада 2018 року в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ взяли 
на таран і відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. У від-
повідь Президент України видає указ про запровадження воєнного стану в 10 
областях України терміном на 30 днів, який затверджує Верховна Рада України.
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Соціально-економічні загрози російської агресії в Азовському морі

 Однозначно, активізувавши свої дії в Азовському морі, Росія фактично 
замкнула два фронти: східний, де є тимчасово окуповані території Донецької та 
Луганської областей, і південний, пов’язаний з окупацією Криму. 

 Українська економіка зазнає збитків у сотні мільйонів гривень через 
необґрунтовані зупинки судів російськими прикордонниками в Азовському 
морі. Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив ще влітку: 
«Ми несемо збитки в сотні мільйонів гривень, але це прямі збитки. Якщо про-
рахувати соціально-економічний ефект, якщо ми порахуємо збитки судновлас-
ників, які змушені через дії російської сторони простоювати перед проходом 
Керченської протоки або перед заходом в Азовське море, то ці збитки є в рази 
вищеми». 

 Через дії Росії заходи в порти Маріуполя і Бердянська скоротилися на 
10%. Саме через великі порти в цих містах узбережжя на експорт традиційно 
іде велика частка продукції металургії - однієї з головних статей українського 
експорту. 

 Якщо минулого року через Маріуполь на експорт за січень-липень про-
йшло 35% українських чорних металів, то у 2018 - за той самий період - лише 
27%. Особливо відчутні втрати Маріуполя у чавуні, перевалка якого скоротилася 
на 50%. Такі дані наводить ВВС News. У НБУ серед причин падіння експорту 
металургійної продукції на майже 20% у липні цього року проти липня минулого 
називають саме затримки суден у Азовському морі. У 2017 експорт металів ста-
новив до чверті загального товарного експорту України.

 Утім на думку аналітиків, які спеціалізуються на геополітиці Росії, вій-
ськові операції РФ проти торгового флоту України в Азовському морі мають 
дві основні мети. Перша – Росія хоче «контролювати окупований Кримський 
півострів і води, що його оточують: тим самим, закладаючи основу для подібних 
агресивних дій у Чорному морі. Друга – підірвати авторитет української влади 

в очах суспільства. Це – типова задача Кремля після того, як Україна, постра-
дянська країна, в результаті революції 2014 року пішла за західним вектором 
розвитку. Поганий імідж влади закладає сприятливе поле для розвитку сепара-
тизму зокрема. 

Що Україна має зробити в площині міжнародного права для врегулювання 
ситуації в Азовському морі

 Агресивна політика Росії в Азовському морі викликала жваві експертні 
дискусії щодо того, яких військових, економічних, дипломатичних та юридичних 
кроків має вжити Україна для захисту від агресії.
 

«По Азову принциповим питанням є те, що Україна повинна була ще вчора 
визначити в односторонньому порядку свої територіальні води та морську 
економічну зону – цьому нічого не заважає, це суверенні права прибереж-
ної держави, визначені конвенцією ООН. Але незрозуміло, чому ці права досі 
нереалізовані»
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 Думки експертів щодо денонсування договорів про Спільне користуван-
ня Азовським морем теж розділилися. З одного боку, агресивні дії Росії дають 
Україні юридичні підстави для розірвання договорів в односторонньому порядку. 
З іншого боку, розірвання договору створить так званий юридичний вакуум та 
ускладнить відстоювання інтересів України в міжнародних інституціях.

 За словами Василя Серватюка, заступника Голови Державної прикор-
донної служби України, на сьогодні подані позови до декількох міжнародних 
судів з питань морського права, де розглядають питання і Чорного, і Азовського 
морів. Україна просто зобов’язана у судовому порядку довести Росії, чому хоче 
повернутися до міжнародної конвенції 1982 року про морське право і анулюва-
ти договір 2003 року. 

БЕН ХОДЖЕС
Лейтенант генерал Американської армії ( у відставці),
Співголова організаційного комітету форуму

 Утім, за словами експертів, в угодах від 2003 і 2012 рр. прописано, що 
будь-які спори вирішуються у двосторонньому порядку. А отже, жодного арбіт-
ражу або інших можливостей із залученням третіх сторін в них не передбачено. 

 Тому Україні важливо знайти правильне юридичне рішення. Експерти за-
значають, що таким серединним рішенням може бути денонсація лише угоди від 
2003 року. Це дозволить виключити чинні договірні норми, які шкодять Україні і 
використовуються Росією як інструмент економічної війни і ведення війни зага-
лом. В такому разі Україна зможе повернути собі виключну 12-мильну зону. Такий 
крок дозволить також повернутися до питання 12-мильної зони навколо Криму, і 
в разі порушення її Росією, Україна може звертатися до міжнародних судів. 
 

«Чорне море є більш стратегічно важливе для Росії, ніж Балтійське. Анексія Криму забезпечила Росії 
стартову точку для виходу у Середземноморський регіон та Євразію. Росія навіть загрожує Дунаю, який 
протікає через 8 європейських країн. Відповідно, Україна має збільшити свої військово-морські сили для 
посилення безпеки в регіоні. 
Перше, що Україні треба розробити, - це політику та стратегію щодо Азовського моря, де є та червона лінія, 
відповідно до якої Україна діє щодо Азовського моря. По-друге, Україна мусить вимагати свободи навігації 
для своїх кораблів в Азовському морі, щоб їх не зупиняли російські човни. А це означає, що сміливим чоло-
вікам і жінкам ВМС України слід бути готовими до потенційних конфліктів. А політичним лідерам треба дуже 
чітко висловлювати, що очікують від моряків, а також бути готовими захищати їх, якщо щось піде не так». 
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(landory vision) з боку вищого керівництва держави у розв’язанні проблем, від-
сутність морського представництва у центральній владі, якісна модернізація 
ВМС України. 

 Чинна Морська доктрина, розрахована на період до 2035 року, була за-
тверджена ще в 2009 році і, очевидно, в нинішніх умовах застаріла з огляду на 
російську окупацію Криму, війну на Сході, внаслідок яких під контроль окупантів 
перейшли 7 портів, значні площі континентального шельфу і територіальних вод 
з природними ресурсами та більшість кораблів ВМС України (близько 80% всьо-
го флоту, в тому числі й протикорабельні ракети). 
 У 2015-му році Президент Петро Порошенко видав указ про стратегію 

ГЛЕН ГОВАРД
Президент Jamestown Foundation:

«Кожна країна має стратегію. Стратегія деяких країн - це нічого не робити. Донедавна Україна мала 
таку стратегію стосовно Азовського та Чорного морів.
Зараз є розуміння українського уряду, що стратегія має бути. Перша операційна місія українського 
флоту в Азовському морі, що відбулась у вересні 2018 року показала значний розвиток. Народилося 
нове покоління українського флоту. Добрий приклад - це Олександр Регула, який був студентом 
Військово- морської академії в Севастополі та став свідком російської окупації Криму в 2014. Зараз 
йому 23 роки і він є капітаном артилерійського човна в Азовському морі.
Свобода навігації є визначальною в регіоні Чорного моря – США повинні продемонструвати свою 
присутність в цьому регіоні. Однак, Конвенція Монтре 1936 року повинна бути переглянута. Ця кон-
венція забороняє країнам, які не є з регіону Чорного моря залишатися в водах цього моря більше 
ніж на 21 день, тому можливості США в цьому регіоні є обмеженими».

Також важливо паралельно активно працювати для залучення міжнародної 
спільноти до врегулювання питання та активно апелювати до гарантів безпеки 
України за Будапештським меморандумом. Важливим з цього боку є посилення 
міжнародних санкцій у зв’язку із російською агресією в Азовському морі. 

Про національну стратегію та морську доктрину України 

 Проблеми, які є в Чорному та Азовському морях, тісно пов’язані, тому їх 
потрібно вирішувати комплексно. Військово-морські експерти зазначають, що 
серед питань, які потребують негайного вирішення, - відсутність військово-мор-
ської доктрини і стратегії в Україні, переважання «континентального підходу» 
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Національної безпеки України, в якому було передбачено, що протягом трьох 
місяців Кабмін має видати Морську доктрину України. Утім, минуло три роки, але 
цей важливий документ так і не з’явився. 

Який флот потрібен Україні

 Актуальним також залишається запитання, який флот Україна повинна 
будувати і в чому полягає морська політика України.

 Наявність виходу до моря не робить автоматично державу «морською». 
Близько 400 суден ходять морями під монгольським прапором, хоча Монголію 
від моря відділяють тисячі кілометрів. Молдова має вузьку ділянку виходу до Ду-

 «Я прихильник москітного флоту. Треба розуміти термінологію. Це не означає, що йдеться тільки про маленькі катерки і 
шлюпки. Це три аспекти: найсучасніше озброєння, це швидкість (40-50 вузлів для того, щоб виконувати мобільні місії) і це 
відповідні платформи з відповідним оснащенням. Ось це потрібно, щоб виконати ті завдання, які сьогодні актуальні перед 
українськими ВМС. 
Які кроки треба зробити, щоб змінити континентальний підхід:
З тактичного й вищого – щоб морське оперативне командування набуло операційних спроможностей і відповідало пов-
ністю за всі активи держави, які може бути залучено до виконання завдань у цій морській зоні. Це міжвідомча проблема, 
яка повинна бути вирішена. Для цього потрібен підзаконний акт, навіть не закон.
На військово-політичному рівні – повинне бути повноважне представництво. Поки його не буде, все буде вирішуватися 
в рамках існуючого континентального підходу. І це буде лише нарощувати проблеми. На вищому політичному рівні має 
бути професійнійсть. Це ключове». 

ІГОР КАБАНЕНКО
президент компанії UA.RPA, адмірал ВМФ у відставці і колишній заступникміністра 
оборони України

наю і єдиний порт Джурджулешти, але й вона має свій торговельний флот.

 Україна має виходи до двох морів, які важливі не лише з точки зору еко-
номіки, але й національної безпеки. 

 Більшість експертів твердять: майбутнє ВМС України - у малих суднах. 

 На початку липня в Міноборони повідомили, що разом з експертами 
з Британії, Норвегії, Польщі, США, Туреччини та Швеції розробляють стратегію 
розвитку ВМС до 2035 року, яка власне й передбачає створення «москітного 
флоту» – швидкохідних бойових маневрених катерів. Ішлося також про будівниц-
тво малих броньованих артилерійських катерів і про взяття «на баланс» амери-
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канських катерів класу Island. З військової ж точки зору, така тактика дозволяє 
“втомлювати” противника наприклад в районі окупованих Росією газових і на-
фтових родовищах на Чорному морі.
 

«Уряд у Києві не надає ВМС України достатньо ресурсів для розбудови флоту. 
Оптимістичним, натомість, є факт, що Україна витратила 15 млн USD на придбання 
двох американських прибережних кораблів класу “Island”. Вони повинні стати 
ядром вашого нового флоту. Ці катери дуже сильні, вони обладнані радарами й 
на морі рухаються набагато швидше, ніж бронекатери “Гюрза”, що будуються на 
заводах, які належать Порошенкові».

ГЛЕН ГОВАРД
Президент Jamestown Foundation:

 Таким чином слід збільшити кількість представників ВМС у Генштабі і в 
Міністерстві оборони. Це мають бути люди, які розуміють, що робити і, водночас, 
які могли б впливати на прийняття рішень. 

 Таким чином Україні важливо вже найближчим часом мати всеосяжну 
морську стратегію, яку можна швидко і відносно недорого реалізувати: створити 
невеликий парк маневрених швидких човнів, які можуть реагувати на неперед-
бачені обставини і постачати протикорабельні боєприпаси в разі збройного на-
паду на територію України. 

 Адже, якщо Україна негайно не вживе заходів – Азовське море оста-
точно стане російським. Після того більш ніж очевидний сценарій: Путін піде в 
наступ на Одесу, загрібаючи під себе території від Криму аж до Румунії.
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 «Навіть якщо меч доведеться застосувати один раз у житті, це варте 
того, аби носити його усе життя». Цитата із Лао Цзи, який є одним із найвідомі-
ших філософів Китаю.

 Сто років тому у Першій світовій війні лише на боці Російської імперії 
воювало до 4 млн українців (дані «Історичної правди»). На жаль, цей оборонний 
потенціал не було використано, і Україна на довгі десятиліття опинилася у фак-
тичному рабстві в СРСР. Після здобуття незалежності в 1991 році українська армія 

«ОБОРОНА ЯК СУЧАСНЕ ПОНЯТТЯ - ПОБУДОВА 
СИЛЬНОЇ АРМІЇ»

висновки за результатами панелі

не лише не була відбудована, але зазнала суттєвого занепаду. 

 За даними Генеральної прокуратури України, з 2005-го по 2014 рік з Укра-
їни були продані 832 танки, 232 вертольоти, 202 літаки, 714 БМП і БТР, 4930 автомо-
білів, 28 555 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 1 млн 824 тис. одиниць 
стрілецької зброї, і боєприпасів на 560 млн грн. Ще більше військового майна 
продали ще до 2005 р., однак, за даними Генеральної прокуратури, документи 
про це знищені чи втрачені.

 Варто відзначити ще один факт – російський громадянин Павло Лебедєв 
(міністр оборони з 2012 по 2014 рік), і взагалі, спланував зведення Збройних Сил 
України до 50 тисяч особового складу, тобто до такого рівня, коли завдання із 
захисту території країни було б просто фізично неможливо виконати.

 Таким чином, на момент початку агресії Росії в Україні не було достатньо 
справної зброї й техніки, насамперед літаків і вертольотів, а також танків, БТР, 
БМП, які є вагомою складовою частиною озброєння Сухопутних військ. Завдяки 
добровольчим батальйонам прямий агресивний наступ було зупинено, однак по-
дальший розвиток ситуації – повзуча війна на сході України, агресивна поведінка 
в регіоні Азовського моря засвідчив, що Росія перетворює Україну на майданчик 
випробувань нових методів ведення війни. 2013 року голова Генерального штабу 
ЗС РФ, генерал армії Валерій Герасімов коротко окреслив цю нову воєнну так-
тику у статті під назвою “Цінність науки в передбаченні” у щотижневій російській 
газеті “Військово-промисловий кур’єр”: “У XXI столітті прослідковується тенденція 
стирання відмінностей між станом війни і миру. Війни вже не оголошуються, а по-
чавшись, йдуть не за звичним нам шаблоном. Правила війни істотно змінились, 
зросла роль невоєнних засобів в досягненні політичних і стратегічних цілей, які 
у ряді випадків за своєю ефективністю значно перевершили силу зброї. Все 
це доповнюється військовими засобами прихованого характеру. Акцент методів 
протиборства, що використовуються сторонами конфлікту, зміщується у бік ши-
рокого вживання політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних та інших 
невоєнних заходів, що реалізовуються із використанням протестного потенціалу 
населення. Сповна благополучна держава за лічені місяці і навіть дні може пере-
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ВЛАДІМІР СОКОР
старший науковий співробітник Jamestown Foundation (Німеччина) 
на Львівському безпековому форумі 2018:

«Мета Росії полягає у перетворенні міжнародної системи через припинення домінування Заходу. Кремль вбачає занепад Заходу і планує довести його до 
кінця. Росія атакує західні політичні системи зсередини. Російська зовнішня політика більше не є ідеологічною, як це було в радянські часи. Росія не пропонує 
альтернативної політичної та соціальної моделі, на відміну від СРСР. Натомість, РФ проводить політику союзів у Європі. Ця політика успадкована від Радянсько-
го Союзу і є ключовою для розуміння російських операцій на Заході.
Росія звертається до певних груп у західному суспільстві - її метою є створення консервативних груп. У радянські часи це були ліві групи, тепер, під Путіним, 
Росія перемістилась праворуч. Вона являє собою чемпіона консервативних цінностей в Європі, саме тоді, як західні консервативні групи відчувають себе 
виключеними із західної політичної системи.
Національна ідентичність, християнство, традиційна сім’я, національний суверенітет - ось ті поняття, які використовує Росія. Наприклад, національний сувере-
нітет використовується проти ЄС та його політики, а також проти присутності НАТО в Європі. РФ розумно знаходить своїх союзників у корпоративних групах і 
намагається зробити їх посередниками для торгівлі своїми ресурсами на Заході.
Інший підхід, який використовує Росія, - це «conflict orchestration» (режисерування війни) - «столкнуть» російською мовою. РФ намагається створити полі-
тичну війну всіх проти всіх: лібералів проти консерваторів, релігійних проти світських, посилює незгоди між меншістю та більшістю, між тими, хто виграє та 
програє від глобалізації. Це групи «conflict orchestration».
Головною метою втручання у вибори в США було не обрання одного президента замість іншого. Мета полягала у тому, щоб створити зіткнення та дисфунк-
ціональність американської політичної системи.
Росія також використовує непрямий підхід - гібридну війну на кордонах Заходу. РФ має масу чоловіків із військовим досвідом, які виховувались у шовініс-
тичному дусі, не мають сімей та соціальних перспектив у Росії. Це забезпечує величезний ресурс для гібридних операцій. Ми були свідками того, як Росія 
використовує цих людей в Україні, і ми знову бачимо їх як найманців на Близькому Сході та в Північній Африці.
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творитися на арену запеклої збройної боротьби, стати жертвою іноземної інтер-
венції, зануритися у вир хаосу, гуманітарної катастрофи і громадянської війни”.

 В 2016 році тодішній Командувач Сухопутних військ США в Європі Ген 
лейт Бен Ходжес зробив сенсаційну заяву, що «НАТО не змогло б захистити кра-
їни Балтії в разі російської агресії». Москва може захопити всі 3 столиці менш як 
за 36 годин, а це швидше ніж ми (НАТО- ред) зможемо туди дістатись».

 З цього часу розпочалося переформатування армії НАТО відповідно до 
сучасних викликів та перехід «від стратегії страхування до стратегії стримуван-

ня», що в першу чергу передбачає збільшення мобільності та налагодженості 
дій військ НАТО. Також альянс взявся за зміцнення свого східного кордону, оз-
броюючи країни Балтії, Польщу та перекидаючи туди свої військові контингенти.

 На тлі російської агресії Європа серйозно задумалася про створення 
власної оборонної структури. 13 вересня 2017 року під час виступу в Європарла-
менті зі щорічним зверненням “Про стан Європейського союзу” президент Євро-
комісії Жан-Клод Юнкер оголосив про початок глибокої реформи ЄС. Зокрема 
він заявив, що наполягає на створенні у ЄС до 2025 року повноцінного оборон-
ного союзу, що існуватиме паралельно з НАТО. 

СТІВЕН БЛОКМАНС
старший науковий співробітник та голова відділу зовнішньої політики ЄС Центру 
вивчення європейської політики (CEPS) на Львівському безпековому форумі 2018:

«Нині в ЄС точиться багато дискусій про стратегічні концепції оборони, розвивається риторика спіль-
них Збройних Сил. Згодом ця риторика могла б виглядати, найімовірніше, як Європейський оборонний 
союз, подібний до Енергетичного союзу, а не Альянсу з самообороною, як НАТО. Оскільки після Brехіt 
Франція залишилась єдиним повносправним військовим суб’єктом в ЄС, то такий союз буде дуже 
корисний. Парламент ЄС не може погодитися на більш агресивні дії, навіть якщо ЄС матиме військові 
потужності. Аналогічно відомій ст. 5 Договору НАТО, ст. 42 частина 7 Лісабонського договору передба-
чає застереження щодо взаємної оборони, яка була ініційована Францією після теракту в Батаклані. 
Оскільки ЄС є єдиним ринком, він може стимулювати переміщення військ і військових комплексів 
через кордон, якщо, звісно, гармонізує правила прикордонного контролю. Крім того, положення, які 
закладені у договорах PESCO, поглиблюють співпрацю в галузі оборони між державами-членами ЄС, 
які готові до цього, і які будуть отримувати значне фінансування.
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 Однак, досі залишається незрозумілим, як  Спільна політика безпеки 
ЄС буде вписуватися в загальну концепцію Північноатлантичного договору і чи 
не стане вона сигналом послаблення єдності США та об’єднаної Європи в пи-
таннях безпеки, що безперечно є метою Росії, на яку вона спрямовує чималі 
фінансові ресурси через пропаганду, підтримку радикальних рухів, економічні 
проекти та дипломатичні канали.

 Також, залишається відкритим питання про те, які країни ЄС стануть 
основою для побудови спільної політики безпеки. Враховуючи економічне лі-
дерство Німеччини в Європейському союзі, було б дивно применшувати її роль 
в цьому процесі. Збільшення військової потужності Німеччини в свою чергу ви-

кликає занепокоєння як в Європі, так і серед пацифікованого після 2 Світової 
Війни німецького суспільства.

 За таких складних геополітичних умов, Україні важливо знайти своє 
місце в світовій системі безпеки, яке б дозволило запобігти подальшій втраті 
контролю за територіями, відновити територіальну цілісність країни та ефектив-
но відстоювати власні національні інтереси в регіоні. 

 З початку російської агресії Україна значно активізувала міжнародну 
співпрацю в сфері безпеки і оборони. Лише в 2018 році понад 3 тис. військо-
вослужбовців НАТО взяли участь у спільних військових маневрах із ЗСУ у Центрі 

РОЛАНД ФРОЙНДЕНШТАЙН
заступник директора Центру європейських студій імені Вілфреда Мартенса (Бельгія) 
на Львівському безпековому форумі 2018:

«Чи є перспектива для європейської стратегічної автономії у секторі оборони? Ми повинні бути 
чесними: мова не йде про європейську територіальну оборону. Ми говоримо лише про поліпшення 
співпраці між нашими Збройними Силами. У деяких сферах ЄС може займати лідируючі позиції саме 
там, де вона може бути більш ефективною.
Ми бачимо, які наслідки мала міграційна криза для внутрішньої ситуації в європейських суспіль-
ствах. Наша відповідь на ці виклики повинна бути сукупністю військових, поліцейських, економічних 
інструментів та інструментів ринку праці, і Європейський Союз повинен очолити цей процес. Проте 
для того, щоб протистояти традиційній війні Путіна, нам доведеться покладатися на НАТО - не слід 
очікувати створення європейської армії незабаром.
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миротворчості та безпеки в м. Яворів та інших спільних навчаннях.

 Загалом цьогоріч на території нашої держави відбулося шість маневрів 
за участі іноземних військових, а це вдвічі більше, ніж 2017-го року. Це відбу-
вається в рамках стратегії розширення співпраці країнами блоку НАТО, яку за-
твердили на Варшавському саміті Альянсу 2016-го.

 Збройні сили також отримують досвід і за межами України. На 2018 рік 
було заплановано 17 багатонаціональних військових навчань за участі україн-
ського війська. Загалом за кордон вивчати військову справу  вирушили майже 

МАРК ВОЙДЖЕР
старший викладач російських та східноєвропейських студій у коледжі оборони Балтики 
у Тарту (Естонія):

«Реформа Збройних Сил в Україні не може існувати у вакуумі. Це повинна бути реакція на російську стратегію вій-
ни. Мета Росії - не дозволити будь-якій сусідній країні, особливо Україні, бути економічно стабільною й успішною. 
Говорячи про вступ України в НАТО, я не маю жодних сумнівів, що це відбудеться. Але ви повинні вивчити досвід 
країн Балтії. У них обмежені сили оборони, але у них є інші механізми, з яких вони черпають силу. В Естонії, напри-
клад, створили Лігу оборони, де громадяни і навіть іноземці систематично навчаються і збираються, щоб оволодіти 
потрібними навичками. Ліга оборони є сильним гравцем, на який Україна має звернути увагу.
І, нарешті, ваші Збройні Сили повинні вільно оволодіти англійською мовою. Ви не можете вступити в НАТО і бути 
ефективним членом, якщо ваші військові не зможуть вільно спілкуватися зі своїми колегами з інших країн».

2 тисячі українських воїнів.

 Такі спільні навчання значно підвищують професійний досвід україн-
ських військових, та, з іншого боку, дають можливість військам НАТО отримати 
цінний практичний досвід ведення сухопутної війни з Росією.

 Однак, поки інтеграція України в НАТО залишається далекою перспек-
тивою, багато з експертів у сфері безпеки зазначають, що цілком дієвим інстру-
ментом стримування Росії у Східній Європі може бути посилення Балто-Чорно-
морського оборонного співробітництва, як додаток до НАТО. Такий оборонний 
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союз мав би об’єднувати країни Східної Європи та Балтії, які або вже відчули на 
собі  агресію Росії, або відчувають потенційну загрозу для своєї територіальної 
цілісності.

 Експерти вже не перший рік ведуть розмови про перспективи такого 
співробітництва. Спільна литовсько-польсько-українська бригада, створена в 
2014 році з метою проведення спільних миротворчих операцій під егідою ООН, 
демонструє важливість такого співробітництва для обміну досвідом та опану-

вання передовими оперативними стандартами підготовки військ та досягнення 
оперативної взаємосумісності. 

 Про схожість безпекових викликів країн регіону – зокрема через спіль-
ні загрози, обмежені можливості для оборони проти сильного та агресивного 
суперника, проблеми пов’язані з мобільністю та управлінням, говорили експер-
ти під час Львівського безпекового форуму.

ШОТА ГВІНЕРІА
старший науковий співробітник Центру досліджень економічної політики (Грузія):

«Ситуації в Грузії та Україні багато в чому подібні: 
1) війни, що відбуваються в Україні та Грузії - це одна війна для Росії - війна за вплив у регіоні;
2) війна у 2008 році була лише невеликим епізодом гібридної війни, що відбувалася з часів незалежності Грузії.
Комплексний підхід до безпеки є обов’язковим, адже гібридна боротьба є новою нормою. Потрібно зробити себе стій-
кими до цієї постійної боротьби.
Оскільки Росія використовує всі елементи національної влади проти противника, ми повинні прийняти комплексний 
підхід до оборони, коли недержавний сектор, приватний сектор та держава працюватимуть разом, щоб протидіяти вели-
чезному тиску, що здійснюється на нас.
Грузія має дуже сильне громадянське суспільство, яке в деяких випадках навіть лідирує в цьому процесі. Однак, приват-
ний сектор все ще не усвідомлює важливість спільних дій. Більш безпечне середовище, що сприяє торгівлі, стійкість 
проти кібератак - це лише кілька аргументів того, як приватний сектор зможе отримати вигоду від того, щоб брати участь 
у протистоянні, адже приватний сектор також може бути мішенню.
Нам потрібно припинити мислити щодо НАТО крізь призму чорного і білого, вступу чи не вступу. Сам процес інтеграції 
приносить великі переваги країнам з точки зору законодавства та гармонізації стандартів».
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ГЛЕН ГРАНТ
військовий експерт та підполковник Британської армії:

«Якщо говорити про збройні сили, ми повинні зрозуміти, де ми знаходимося. Порівняно з 2014 роком ситуація на фронті досить добра - більшість хлопців досі 
живі. Ми все ще втрачаємо занадто багато життів, але, незважаючи на атаки, хлопці живі, і також ми повертаємо землю. Але, на мою думку, велика система 
з того часу не змінилася.
І є три аспекти:
1. Операційний фокус. Слід зосередитися на мобільності. Росіяни завжди програвали в мобільності. І їх ніколи не перемагали повномасштабною війною. Коли 
ви зосереджені на мобільності - покращуються інші речі - майже все. Особливо люди, які воюють і командують - вони стають кращими. Освітня система все 
ще не призначена для навчання мобільної війни. Вона досі радянська. Міжнародні партнери повинні зосередитись на цій сфері, оскільки вона матиме дов-
гострокову перспективу.  
2) Структури. Сучасні структури були розроблені для радянського типу ведення війни. Ви воюєте, і багато людей помирають. І це було нормально. Ці структури 
не призначені для ведення мобільної війни. Немає достатньо людей в генеральному штабі. Ми маємо об’єднані штаби для Донбасу, але не для Азову, Півдня 
чи Києва. Одна людина не може контролювати все і генерал Муженко не виключення. Ніхто не зможе це робити. Україна потребує належного штабу - об’єд-
наного штабу, який працює та аналізує ситуацію цілодобово. І це не може бути Муженко. Одна людина не може керувати Вашою системою, особливо якщо 
йому доведеться чекати рішення Президента про погоду, щоб почати стріляти. Ви не можете запустити армію по телефону.
Ми повинні зосередитися на тому, що ми маємо, і витратити свою енергію на вдосконалення. Витрати грошей на реформи самі по собі не працюють. Ми 
повинні питатися людей на місці, що їм потрібно. Ми повинні переконатися, що кожна бригада має належне забезпечення, і ця підтримка стає все більш 
ефективною. Принцип повинен бути «кожен день краще!».
3) Децентралізація бюджету. Ви не зможете керувати, якщо Ви не зможете витрачати гроші. Офіцер повинен мати гроші, щоб правильно виконувати свою 
роботу. Якщо Ви не довіряєте цим людям гроші, то що вони роблять на фронті, хто захищає Вашу країну?
Інша проблема полягає в тому, як залучити людей до армії. Ми можемо провести тривалу дискусію щодо того, чи працює система призову. Але люди без 
озброєння - не армія. Ви не можете змусити когось битися, не забезпечивши їх озброєнням.
І, нарешті. Якщо у вас є лідери в армії - люди прийдуть».
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 Утім, без радикальних реформ Збройних cил Україні навряд чи вдасть-
ся вистояти в разі прямої російської агресії. Експерти одностайні: розпочинати 
потрібно зі зміни системи військового командування. Керувати військом мають 
люди, що мають реальний бойовий досвід у війні з Росією, а не паркетні генера-
ли радянського типу. Експерти Львівського Безпекового Форуму сформулювали 
свої рекомендації для реформування української армії.

 У сучасних динамічних умовах ведення війни існує тенденція до децен-
тралізації прийняття операційно-тактичних рішень. У зв’язку з цим основою 
сучасної української армії має стати середня керівна ланка, яка має бути наді-
лена відповідними повноваженнями та ресурсами для їх забезпечення, в тому 
числі щодо питань забезпечення житлово-побутових умов військовослужбов-

ПАВЛО РОЖКО
підполковник Збройних сил України:

«Я хотів би звернути увагу на необхідність побудови моделі ефективної мобільної армії. Мобільність в армії 
залежить від усіх систем, перш за все, від системи управління. Тому реформування Збройних сил повинно не 
починатись знизу чи зверху, а повинно йти паралельно - реформування системи управління армії, підрозділів, 
а також системи бойової підготовки.
Ситуація, яка склалася зараз на Сході України, дуже затягнулася. Ми повинні робити висновки. Має бути якесь 
політичне рішення, а Збройні сили, я думаю, готові виконати поставлене завдання».

ців, постачання зброї та матеріально-технічне забезпечення. Такий підхід має 
відобразитися й у системі формування державного оборонного бюджету, що 
має контролюватися суспільством через механізм парламентського контролю.

 Важливим є також питання професійної підготовки середнього керів-
ного складу, який має відповідати цим сучасним вимогам та викликам. Для цьо-
го потрібно розробити нові навчальні програми на основі досвіду країн НАТО.

 І, найважливіше, Україна має створювати умови для захищеності влас-
них військових, особливо в умовах децентралізації прийняття рішень. Це най-
перше впирається в прийняття державою політичних рішень із захисту військо-
вих та ведення активної міжнародної політики для досягнення національних 
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СТЕПАН ЯКИМ’ЯК
начальник кафедри Військово-Морських Сил Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського, капітан І рангу:

«При розвитку сил оборони України ми повинні в першу чергу враховувати досвід. Наведу факти і маю кілька ри-
торичних запитань:
Крим було захоплено з моря. А як це вплинуло на пріоритети національної безпеки?
Військо-морські сили втратили понад 75% ресурсів у Криму – людських, інфраструктурних, інших. А як вплинуло це 
на перегляд порядку забезпечення Збройних сил ресурсами?
Україна втратила понад 60% виключної морської економічної зони територіального моря. Яка ще держава у світі за 
останній період втратила такі значні ресурси, ще й до того в «мирний час»?
Головною причиною втрат у Криму була неефективна державна політика щодо інтеграції півострова в загальнодер-
жавний культурно-духовний простір. Як це враховано в сучасній діяльності держави?»

цілей також дипломатичними рішеннями. Взяті Україною на себе зобов’язання в 
рамках Мінських угод та тривале юридичне невизнання державою факту війни, 
зокрема, сприяли деморалізації армії та створювали ситуацію, коли військо-
вослужбовці ставали чи не найвразливішою ланкою суспільства. Яскравим 
прикладом цього була справа Колгоморова, коли український прикордонник 
був звинувачений у вбивстві під час виконання службових обов’язків в умовах 
проведення так званої антитерористичної операції.

 Важливо, щоб Україна в подальшому намагалася уникати повторення 

таких ситуацій як на міжнародному рівні, так і на рівні національного законо-
давства.

 Під час Львівського Безпекового Форуму також обговорювалося питан-
ня попередження виникнення нових викликів для безпеки України. З цієї точки 
зору, Україні варто опиратися на досвід окупації Криму та частини Донецької 
та Луганської областей та, відповідно, проводити свою регіональну економіч-
ну, соціальну, культурну та інформаційну політику з метою посилення інтеграції 
всередині країни. Особливо це стосується інших регіонів, які можуть бути вико-
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ристані в цілях агресії, зокрема південь Одеської області, деякі райони Закар-
патської області та регіон узбережжя Азовського моря.

 Таким чином Україна та відбудована українська армія має стати важли-
вим елементом, чи навіть щитом, європейської системи безпеки, спрямованої 
на захист спільних європейських цінностей. Саме тому важливим елементом 
системи безпеки має стати демократизація та економічний розвиток держави, 
звільнення від корупції та олігархічної моделі управління державою. Таким чином 

СЕРГІЙ ДАЦЮК
політичний експерт, філософ:

Але найважливіше для України сьогодні – це вибудувати універсальність, позитивну за своєю пер-
спективою і баченням майбутнього. Вона дасть нам енергетику оборонятися. Адже за що сьогодні 
помирати? За олігархічний консенсус? За гроші Путіна, які він отримує від продажу енергоносіїв? За 
європейську толерантність, заради якої вони пожертвували своєю великою філософією? За китайців, 
які тихенько будують свій китайський світ, хоча і не кричать про це так, як Росія? За що воювати?»

Україна зможе дати чіткий сигнал союзникам в Європі та світі, за що ведеться ця 
війна та які загрози стоять перед нашим спільним європейським простором.
 
 Дозволимо собі нагадати, що від часу завершення останньої великої 
війни, яка розпочалася фактично у нас на території і потім охопила майже увесь 
світ, минуло усього 73 роки, що в рамках історичного погляду не так уже й да-
леко. Сьогодні від ефективності співпраці України та Заходу залежить, чи не 
повторяться помилки минулого.
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ГЛЕН ГРАНТ 
Підполковник британської армії (відст) про молодіжну панель Львівського безпекового 
форуму

 За підтримки Міжнародного фонду Відродження, Львівський безпековий 
форум у 2018 році в вперше провів всеукраїнський конкурс студентських есе та 
молодіжну панель на головній сцені форуму.

 В результаті конкурсу було відібрано 17 переможців, які взяли участь у 
безпековому форумі.

 5 найсильніших конкурсантів взяли участь в дискусії « Як Україні стати 
сильним геополітичним гравцем в умовах існуючих загроз для безпеки».

«МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА ОЧИМА МОЛОДІ – ЕСЕ ПЕРЕМОЖЦІВ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ

«Коли ти молодий, головне – мати правильні цінності. Молодіжна панель закумулювала основні ідеї 
Львівського Безпекового Форуму. Я вже неодноразово казав, що для того, щоби побороти Росію, на-
справді потрібна група з 20 людей, які будуть думати стратегічно, як це зробити, думати стратегічно 
в різних напрямках - чи-то в політичному плані, чи-то в плані оборони. І я би навіть сказав, що ці 5 
людей із цієї молодіжної панелі, які виступали, мають бути в цій команді»
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АНАСТАСІЯ КОБЕРСЬКА
Донецький національний університет ім. Василя Стуса

Залежність чи Вразливість «Як ПП-2 змінює карту світу?»

 Росія, багаторазово порушуючи міжнародне право і світопорядок, за-
провадила повноцінну гібридну війну, від якої потерпає увесь регіон ЦСЄ. Комп-
лекс переможенного у Холодній війні сформував бажання глобального реваншу, 
відтворення багатополярності світу, в якому РФ відіграватиме ключову роль в 
регіоні. Якщо в радянський період це вбачалося в нарощуванні військового по-
тенціалу, то в умовах глобалізації світової економіки, вуглеводні та трубопроводи 
стали досить ефективною зброєю у контексті гібридної війни.

 Анексія Криму і подальша підвищена військова активність РФ створи-

ла додаткові безпекові загрози для країн-членів та партнерів НАТО, формуючи 
плацдарм для поширення російського впливу у напрямку Середземномор’я та 
Близького Сходу. За чотири роки російської агресії в Україні ситуація має тенден-
цію до загострення, змушуючи чи не весь східний пояс євроатлантичної безпеки 
перебувати у своєрідній турбулентності, безпековому вакуумі. Навіть такі ключові 
елементи європейської та євроатлантичної безпеки, як НАТО, ЄС, ОБСЄ, перебу-
вають у стані пошуку термінових відповідей на регіональні та глобальні загрози. 
А, оскільки регіон ЦСЄ має важливе значення для транзиту енергоносіїв, і не тіль-
ки російських, контроль над ним став набувати пріоритетного значення.

 На сьогодні очевидно, що Кремль через контрольованого ним «Газпро-
мом» здійснює політичний і економічний тиск на енергетично уразливі країни 
Східної Європи, в першу чергу, для розколу об’єднаного енергоринку ЄС шля-
хом примусової цінової політики. З іншої сторони, Росія за допомогою власних 
трубопровідних проектів намагається звести до мінімуму транзит газу через 
Україну й збільшує її ізоляцію, чим полегшує військову агресію на українській те-
риторії та можливість окупації. Оскільки, нинішні відносини України та ЄС, зокре-
ма енергетичне співробітництво, значно покращилося, а ЄС повністю підтримує 
реформи газового ринку та ринку електроенергії, тому РФ на усіх фронтах вико-
ристовує методи гібридної війни, зокрема в питаннях ПП-2, здійснюючи вплив на 
обидві сторони.

 Можлива втрата транзитного статусу Україною є деструктивним явищем 
для усієї безпеки регіону (Балтійської трійки, Вишеградської четвірки (+ Молдо-
ва, Болгарія, Румунія)), їх енергетичної безпеки та перспектив інтеграції газових 
ринків. Введення в дію ПП-2 дасть РФ геополітичні та фінансові важелі впливу 
на Німеччину, Польщу і Словаччину. Аналізуючи природу ведення політики РФ, 
стає очевидним, що проект точно не несе в собі диверсифікацію чи надійність 
поставок до Європи як основні цілі. Тут має місце, радше, збільшення доміную-
чого стану «Газпрому» в регіоні. Пригадаймо хоча б 2006, 2009, 2014 та 2018-ті 
роки, коли газовий сектор  активно використовувався для дискредитації України 
шляхом цілеспрямованої пропагандистської кампанії, яка підкріплювалася про-
вокативними маніпуляціями «Газпрому». Така пропаганда була намаганням про-
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Чому ж Україну не треба ігнорувати?

 По-перше, незважаючи на газові кризи, Україна спромоглась зберегти 
авторитет, що дає підстави розглядати її в контексті одного з гарантів європей-
ської стабільності та ЕнБ. 

 З точки зору потенціалу, Україна забезпечена власними енергоресур-
сами на рівні європейських держав, має вигідне геостратегічне положення, 
що забезпечує дешевий доступ до найбільших світових запасів вуглеводнів, 
розвинуті електромережі, інфраструктури газо- і нафтотранспортні трубопро-
води, значні нафтопереробні потужності та власні запаси вуглеводних ресур-
сів, унікальну ресурсну та виробничу базу для розвитку атомної енергетики і 
трубопровідного транспорту тощо. На сьогодні існують усі можливості для ін-
теграції газосховищ України в європейську систему газопостачання та реаль-
ні підстави для створення Східноєвропейського газового «хабу», який зміг би 
задовольнити потреби в газі та значно підвищити надійність газопостачання 
країн Європи. 

сувати реалізацію «байпасних проектів», аргументуючи це ненадійністю Украї-
ни як транзитера та нівелюванням зусиль України у євроатлантичній інтеграції. 
Росія, за логікою війни нового покоління, багато в чому діятиме зсередини, а не 
ззовні, в т.ч. використовуючи лобістські та корупційні механізми, напрацьовані 
за останні десятиліття вуглеводневих постачань до Європи. Тож варто пам’ятати, 
що до ЄС Росія експортує не лише енергоресурси, але й власні геополітичні 
інтереси, що не мають нічого спільного з цінностями Заходу.

 Дії Росії, безсумнівно, є руйнівними для усієї системи безпеки, однак 
вони є лише наслідком відсутності довіри всередині Європи. До прикладу, го-
ловний апологет євросанкцій – ФРН у тій чи іншій мірі продовжує залишатися 
одним із ключових інвестиційних партнерів Росії. Якщо один зі «стовпів» Європи 
дозволяє собі подвійні стандарти, то логічно, що приклад Німеччини активно на-
слідують й інші країни. 

 НАТО та ЄС мали б забезпечити «сек’юритизацію» Південного енерге-
тичного коридору до Європи з Каспію через Південний Кавказ та Туреччину (газ 
з Ірану, Туркменістану, Азербайджану). Проте погіршення відноси Європа-Туреч-
чина ставить під сумнів цей мегапроект як такий. Отже, це автоматично підви-
щує шанси РФ на проштовхування проектів типу ПП-2 та «Турецький потік», які 
на сьогодні є основою енергоформінгу західної частини «Великої Євразії». 

 Росія вже досягла важливої мети: глобальної деконструкції довіри як 
ключової цінності у міжнародних відносинах, зруйнувала базу багатьох альянсів 
та спільну глобальну енергетичну безпеку.

 Нині енергетичний сектор, як і його інфраструктура, стає все більш гло-
балізованим та взаємопов’язаним. Інцидент в одній країні може мати руйнівні 
наслідки в іншому. Головний висновок стосовно цих подій – необхідність рішучої 
протидії російській агресії шляхом міжнародної координації, мобілізація політич-
ної волі та ресурсів для посилення трансатлантичного альянсу, де важлива роль 
відводиться Україні як джерелу досвіду з протидії усім видам гібридної війни та 
провайдером безпеки для ЦСЄ.
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 Вітчизняна ГТС має перспективи долучення до європейських проектів, 
таких як газовий коридор «Північ-Південь» (North-South Gas Corridor) та «Пів-
нічні Ворота» (Northern Gate). За умови реалізації, Україна б отримала доступ до 
європейського газового ринку через систему інтерконекторів (Польща – Німеч-
чина, Польща – Словаччина, Польща – Чехія, Польща – Литва та інших), а також 
до польського СПГ-терміналу Свіноусце. Реалізація проектів «Northern Gate» та 
«North-South Gas Corridor» може сприяти практичному втіленню цілі держав Ви-
шеградської четвірки та Балтії – глибшої інтеграції газових ринків у ЦСЄ. Ще 
донедавна ці проекти палко підтримували на рівні V4. Нині на них тисне РФ, на-
магаючись  розколоти солідарність країн регіону та пропагуючи власний ПП-2.

 Кібератаки на енергетичні компанії України 2015-2016 років з виведен-
ням їх з ладу актуалізували також проблему захисту критичної енергетичної інф-
раструктури, в контексті чого Україна, на жаль, вже «стріляна птиця».

 З огляду на вищезазначене зрозуміло, що все більшого значення для 
вирішення проблем у сфері енергетики набуває енергетична дипломатія. Укра-
їна повинна оцінювати свою енергетичну політику з огляду на довгострокові 
національні інтереси. Рух у бік прозорості, конкурентоспроможності та стабіль-
ності енергетичних ринків актуальний, оскільки робить Україну надійнішим між-
народним партнером і надає більше легітимності на міжнародній арені, сприяє 
іноземним і внутрішнім інвестиціям у розвиток власного енергетичного потенці-
алу України. У цьому контексті показовим є приклад Литви, її комплексної політи-
ки «дерадянізації» та здобуття енергетичної незалежності від РФ.

 Пріоритетною для української газової дипломатії стає й інформацій-
на функція, зміст якої полягає в своєчасному та повному інформуванні євро-
пейських партнерів про можливості та переваги української газотранспортної 
системи, перебіг енергетичних реформ в Україні, відповідно до міжнародних зо-
бов’язань тощо. 

 Важливо посилити співпрацю між Міністерством закордонних справ та 
Міністерством енергетики та вугільної промисловості для забезпечення експер-

тизи в посольствах України у ключових регіонах з важливим енергетичним по-
тенціалом. Це може означати призначення постійних співробітників у конкретні 
посольства або більш інтенсивний обмін інформацією між державними органа-
ми щодо енергетичних цілей в ключових регіонах світу. Створення посади цен-
тралізованого координатора в точці перетину енергетики, зовнішньої політики і 
безпеки суттєво підвищило б ефективність енергетичної дипломатії. 

 Й допоки Росія нав’язуватиме ЄС російсько-центричне бачення енерге-
тичного майбутнього Європи, аргументуючи це його безальтернативністю, нам 
варто віднайти відповіді на наступне запитання: «Чи є в нас цілісний погляд на 
нашу єдність?» 

 Поодинці країни регіону навряд чи зможуть вистояти перед новими ви-
кликами і знайти собі ефективне місце в новосформованій міжнародній системі. 
Міжнародна безпека передбачає солідарність. Тільки на цій основі можна побу-
дувати колективну суб’єктність країн регіону, базу для протидії неоімперіалізмові 
в усіх його проявах, що дозволить говорити про статусне зростання Центральної 
і Східної Європи в міжнародних відносинах.

 Ключове ж питання – пошук механізмів зближення. Одні з можливих 
форм субрегіональної інтеграції: політичний діалог між країнами регіону; спіль-
ний погляд на стратегічний регіональний контекст, врегулювання конфлікту на 
Сході України. Зрештою, будь-яка криза є приводом для розвитку, трансформа-
цій та ревалоризації.  

 Рушійною силою євроатлантичної інтеграції України на сьогодні є саме 
громадянське суспільство, яке має бути більш проінформованим, інтегрованим 
до співпраці з НАТО та ЄС та працювати у синергії з урядовими структурами. 
Основний ризик для України наразі – не піддати складні розробки політики полі-
тичним маневрам напередодні виборів Президента України у 2019 році. Оновлена 
енергетична галузь повинна стати праобразом оновлення країни та дороговка-
зом для її трансформації в бік ринку, конкуренції, розвитку та безпеки. Головним 
чином, Україні важливо скористатись можливостями інтеграції з енергетичним 
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сектором ЄС, зміцненням глобального зв’язку, залученням іноземних інвестицій; 
свідомого використання власних ресурсів та створення стратегічних резервів 
паливно-енергетичних ресурсів.

 Таким чином, основний напрям формування довіри слід зосередити 
навколо проблеми безпеки, оскільки ризики втратити суверенітет і незалеж-
ність зростають експонентно. Україна, перебуваючи в географічному центрі Єв-
ропи на перехресті енергоносіїв Схід-Захід, маючи в арсеналі 12 газових сховищ, 
здійснюючи транзит 15-ом країнам через власну найбільшу газотранспортну си-
стему в Європі та, зрештою, відстоюючи європейські цінності на декількох фрон-
тах, є надто важливою, щоб бути забутою та залишеною один на один зі своїми 
енергетичними викликами. Україна може стати не лише енергетичним «хабом», 
а й джерелом ліквідності та поштовхом для зміцнення регіональної безпеки. 
Невдача таких проектів як «Набукко» та «Південний потік» довели, що проти-
стояння російським інтересам потребує застосуванню колективної енергетичної 
дипломатії. Тому для країн регіону оптимальний шлях розвитку – єдність, під-
вищена активність та «one-voice policy». Разом із тим, Україна повинна знайти 
своє достойне місце у межах таких нових парадигм.

Ефективна модель армії для України

 Дебати довкола майбутнього української армії зазвичай зводяться до 
двох опцій: збереження призову або повного переходу на контрактну основу. 
Виключно контрактна армія, хоч і обстоюється експертами (Микола Сунгуров-
ський, Глен Грант) як більш ефективна — з року в рік відкладається в Україні 
через брак коштів. Допоки ресурсів немає, статус-кво залишається — військова 
повинність, хоч і критикується, не зазнавала жодних суттєвих змін протягом ос-
таннього часу. Водночас, державна політика щодо військового обов’язку впливає 
не лише на обороноздатність країни, але й торкає інші сфери життя спільноти. 
Призов відбувається не лише до лав Збройних сил України, але й до Державної 
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прикордонної служби та Національної гвардії України. Остання — це військове 
формування, яке виконує також деякі правоохоронні функції. Отже, військова 
повинність зачіпає також і поліцейську діяльність (у якої принципово відмінні 
завдання у демократичному суспільстві), а не працює лише на зміцнення армії. 

 У своїй книзі “Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рі-
шень” американська політична науковиця, Дебора Стоун, стверджує, що варіан-
тів розв’язання політичної проблеми завше набагато більше, ніж два. Дослідниця 
також аргументує, чому критерій “ефективності” може мати куди більше вимірів, 
аніж класичне визначення поняття: “здобуття найбільших результатів за даних 
умов”. Авторка пояснює, що будь-яка державна політика має декілька параме-
трів, а показник ефективності впиратиметься у дебати щодо ідей про рівність, 
безпеку та свободу. Таким чином, при ухваленні рішень слід комплексно розгля-
дати усі зазначені ідеали й однаково пильно зважати, як на результат, так і на 
процес імплементації адженди. 

 Тоді, як питання щодо скасування військової повинності, фактично, за-
йшло у глухий кут і не зрушить з мертвої точки аж доти, доки в бюджеті не з’яв-
ляться необхідні ресурси — існує чимало можливостей корегувати поточні недо-
ліки у системі призову не затрачаючи непомірних сум на їх впровадження. Так, 
військовий обов’язок відбивається також на освітніх, соціальних та міграційних 
процесах. Можливість отримання відстрочки від служби в армії, а не покликан-
ня — може штовхати юнаків здобувати ступінь магістра та аспіранта (через що 
страждатиме якість освіти). Подібно, не добра воля створення сім’ї, а тиск укла-
сти шлюб і народити дітей, впливатимуть на благополуччя родин й статистику 
розлучень. Посилення еміграції та “відтік мізків” — не в останню чергу є наслід-
ком небажання відбувати військову службу в армії. Це відбувається в умовах, 
коли перед українським Урядом постають дві головні цілі: убезпечення держави 
в умовах загрози російської агресії — з одного боку, та економічний розвиток і 
Європейська інтеграція — з іншого. Важливо, аби обидві стратегії не підривали 
одна одну, а безпекові рішення сприяли процесу демократизації країни.
 
 “Політичні дії, — пише професорка Стоун, — є рухомою стратегією для 

вибудови зв’язків і координування поведінки для досягення колективних цілей”. 
Розглянемо, як наявна державна політика щодо призову може бути трансфор-
мована, аби збільшити ефективність армії й водночас зміцнити ті сфери життя 
суспільства, що їх прямо чи опосередковано зачіпає військова повинність. 

Гнучкість часу

 Відсутність гнучкості стосовно часу, коли відбувається призов, накладає 
зобов’язання на юнака з’явитись до військкомату, як тільки той отримує повістку. 
Це ставить хлопця в умови, коли він або вимушений пройти службу тоді, коли це 
(за нього) вирішило відповідне відомство або розглядатиметься, як людина, що 
ухиляється від армії. Така політика накладає певну стигму на молодих людях, які 
можуть у даний час мати підстави вагатись. 

Альтернативна служба 

 Довгий час поза увагою політиків в Україні залишається розвиток ін-
ституту проходження альтернативної служби. Прийнятий у 1992 році Верховною 
Радою Закон України “Про альтернативну (невійськову) службу” передбачає 
цю опцію лише для громадян, що мають релігійні переконання, які суперечать 
військовому обов’язку. Але зовсім необов’язково налаштовані вороже до укра-
їнського війська за замовчуванням. Під час призову до армії відбувається об-
меження свободи пересування людини, такий стан сковує її дії й лімітує варі-
анти щодо здійснення вибору заради власних інтересів. Саме обмірковування 
й здійснення вибору робить людину людиною, — пише філософ Джон Стюарт 
Мілль. 

 Оскільки щопівроку перед військкоматами ставлять завдання щодо кіль-
кості людей, котрі повинні опинитись на службі, то недивно, що вони схильні пра-
цювати як типові бюрократичні машини, які мінімізують зусилля й намагаються за 
будь-яку ціну максимізувати результат. Іноді — це втілюється в облави, які восени 
2017 році відбулись у львівській Кривій Липі чи у київському клубі “Jugendhub”. 
 Відповідно до теорії, викладеної Деборою Стоун, процес реалізації тако-
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го рішення порушує принцип рівності, адже вибіркові облави не створють умов, 
що можуть вважатись справедливими. Застосування таких заходів також може 
ненайкращим чином вплинути й на думку сторонніх спостерігачів про україн-
ську армію. І головне — результатом політики обов’язкового проходження служ-
би у вказаний інституцією час є солдати, котрі насправді не бажають проходити 
службу тут і зараз. 

 Звернувшись до праці “Парадокс політики”, знаходимо рішення  — за-
хист людей, а не місцевостей; індивідів, а не компаній чи інституцій. Йдеться про 
те, що більш гнучка система призову стосовно часу проходження служби мог-
ла б уникнути згубної гонитви військкоматів за показниками: поповнити лави 
української армії насамперед тими, хто дійсно у цьому зацікавлений і залишити 
простір вибору тим, хто ще має щодо цього сумніви. Державна політика в цьо-
му питанні не враховує і багато інших факторів, як-от політичні погляди, сексу-
альну орієнтацію, емоційні особливості або інші риси індивіда, які створюють 
передумови того, що служба в армії не кореспондуватиме з його уявленнями 
про військо, як місце, де він почуватиме себе на своєму місці. Варто зауважити, 
що це може призодити до дійсно згубних наслідків. Необережне поводження 
зі зброєю, самогубства та вживання алкоголю і наркотиків є основними причи-
нами небойових втрат у зоні проведення Операції об’єднаних сил, а станом на 
листопад 2017 року небойові втрати в АТО склали 2023 особи (бойові — 2335). 

 Водночас, сам інститут призову не завжди забезпечує належну військо-
ву підготовку юнаків. Варто згадати, як влітку 2018 року військовослужбовці 26-го 
об’єднаного загону у м. Дніпро вантажили бордюри для будівництва. Такі випад-
ки лише посилюють суспільне уявлення про армію, як місце “рабської праці”, а 
не проходження престижного військового вишколу.

 За основу варто взяти тезу про те, що не всім юнакам однаково добре 
вдається освоювати зброю та підаватись військовій підготовці. Можливість про-
ходити альтернативну службу дала б шанс уникнути по-справжньому травма-
тичних, а іноді й летальних наслідків служби в армії без жодних втрат для її ефек-
твності. Така цивільна служба існувала, наприклад, в Німеччині (Zivildienst) з 1973 

по 2011 рік, аж поки держава цілком не відмовилась від військового обов’язку, 
як такого. При тому, це сприяло б розвитку інших соціальних сервісів в Україні, 
яку політологи схильні позначати, як країну зі слабкими державними інтитута-
ми й сильним громадянським суспільством. Проходження цивільної служби, яка 
по-духу відповідає людині також мала б сильний ефект соціалізації й утвер-
дження її громадянської позиції й патріотичних почуттів, що сьогодні прийнято 
приписувати механізму військової повинності.

Гендерний аспект

 “Не лише хлопці. Ми не зможемо захистити Україну, якщо б’ється лише 
половина населення”, — ця перефразована цитата героя відомого телевізійного 
серіалу добре ілюструє дух і вимоги часу. Цьогорічні фото жіночого батальйону 
на військовому параді з Дня Незалежності стали популярними у медіа й суттєво 
підважили стереотип про те, що “армія — чоловіча справа”.  На сьогодні, жінки 
становлять 22,4% від загальної кількості військовослужбовців ЗСУ. 

 Типовим прикладом є Ізраїль, де під військову повинність підпадають 
і чоловіки, і жінки. Застереження може полягати у тому, що не варто наосліп 
переносити досвід іншої країни на українські реалії. Одначе, цей аргумент ціл-
ком вписується у пошуки “джерел ефективності” для боєздатної моделі армії для 
України. Він також доповнює два попередні аргументи, котрі полягали у тому, що 
система військової повинності повинна бути більш гнучкою щодо часу та виду 
проходження служби. 

 Підсумуємо, що в такому вигляді пом’якшується примус на індивідів, які 
отримують декілька можливих опцій виконання військового обов’язку. Його при-
вабливість повинна досягатись не так страхом бути покараним, як стимулами 
здобути для себе певні соціальні гарантії й бонуси, а заразом отримати суспіль-
ний капітал від участі у колективній дії спрямованій на посилення обороноздат-
ності країни та її розвитку. 
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 За таких умов, варто було б сподіватись, що вдосконалення і військової 
служби, і альтернативних цивільних сервісів змогло б ефективно інтегрувати жі-
нок у ці структури та сприяло б загальній рівності жінок і чоловіків у суспільстві.

Висновок

 “Джерелами ефективності” для української армії можуть слугувати пара-
метри часу та виду служби, а також більш інклюзивний погляд на тих, хто підля-
гає військовій повинності. Аргумент на користь більшої гнучкості щодо моменту, 
коли саме слід проходити строкову службу може докорінно змінити ситуацію, 
коли частина призовників, які не з’являються у військкомати, згідно Закону, 
вважаються такими, що ухиляються від армії. Можливість проходити не лише 
військову, але й цивільну службу — дозволила б уникнути згубних наслідків у 
війську без жодних втрат ефективності. Відмова від погляду на армію, як на суто 
“чоловічу роботу” усіляко сприяла б інтеграції жінок у військові структури та дала 
б шанс забезпечити загальну гендерну рівність в країні.
 
 Водночас, спроби вийти за рамки звичної дискусії лише про дві альтер-
нативні моделі ефективної армії: виключно на контрактній основі або також зі 
збереження військової повинності — можуть бути плідними. Важливо відшукати 
широкий спектр можливих політичних рішень щодо способів побудови ефек-
тивного війська в Україні за існуючих загроз. Ухвалення державної політики у цій 
сфері, однак, має також враховувати інші сфери життя суспільства, які заторкає 
служба в армії. Стратегія убезпечення держави повинна не підривати, а сприяти 
демократизації країни, її економічному розвитку та Європейській інтеграції.
 Міжнародні договори як рішення проблем безпеки

 Міжнародні договори є елегантним і порівняно незатратним рішенням 
безпекових проблем, проте на практиці перед захисниками та захисницями цьо-
го підходу стоїть кілька суттєвих викликів. 

 Панівними парадигмами при аналізі міжнародних відносин є реалістич-
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на та ліберальна. Реалістична парадигма наголошує на балансі сил та наро-
щенні військових потужностей. Центральним поняттям ліберальної парадигми є 
інституції, системи правил, договорів та домовленостей. Сучасна система міжна-
родних відносин не здатна впоратись з тими викликами, які сьогодні перед нею 
стоять.
 
 Ціна нарощування збройного потенціалу є доволі високою, як еконо-
мічно, так і з огляду на глобальну безпеку. Враховуючи, що існування в умовах 
економічної автаркії є фактично неможливим, між країнами виникають тісні, і 
більш рівноправні, ніж за біполярної моделі зв’язки. Торгівля залишає простір 
для маневру та взаємовигідної поведінки. Ліберальна парадигма, з акцентом на 
домовленостях та інституціях, дає чудову аналітичну модель для аналізу міжна-
родних відносин за таких умов. 

 Незважаючи на це, намагання взаємодіяти виключно в межах лібераль-
ної парадигми не позбавлене небезпек, пов’язаних з глобальною нерівністю, 
незахищеністю малих гравців і анархічною природою системи міжнародних від-
носин. 

 Найлегше це простежити на прикладі військових конфліктів за попе-
редні сто років: з часу Другої світової війни міждержавних воєн на території За-
хідної Європи та Північної Америки фактично не спостерігається. Те саме спра-
ведливо і щодо економічних зв’язків: країни цих регіонів не схильні вступати 
в прямі військові конфронтації з тими державами, з якими їх поєднують тісні 
торгові контакти. Однак у випадку, якщо якась із таких держав діє агресивно 
щодо третьої сторони, такі закономірності виявляються сумнівним благом. Чи не 
найпоказовішим є приклад порушення Російською Федерацією Меморандуму 
про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозпов-
сюдження ядерної зброї, простіше кажучи - Будапештського меморандуму. 

  У міжнародних договорів, як вирішення безпекової проблеми, за таких 
умов, є дві проблеми. По-перше, вони вимагають залучення та підпорядкування 
серед найбільших гравців на міжнародній арені. По-друге, відсутність санкцій за 

невиконання зобов’язань зводить нанівець усі домовленості.

 Незважаючи на це, міжнародні інституції, хоча й повільно і затратно, але 
працюють. Кетрін Сіккінк у праці “Каскад справедливості” звертається до досвіду 
міжнародних кримінальних судів у питаннях тортур. Сіккінк висуває на підтримку 
своєї позиції два аргументи: по-перше, міжнародні суди притягують лідерів держав, 
сторона яких застосовувала тортури, до відповідальності. По-друге, міжнародні про-
цеси формують нову норму, яка “каскадом” розповсюджується і на інших.  

 Окремі договори, однак, не здатні забезпечити достатньої вірності заде-
кларованим принципам і потребують розвиненої мережі міжнародних інституцій.

 Важливо розуміти, що якщо розглядати поняття “безпеки” у широкому 
сенсі і дивитись на нього не лише як на питання війни та миру, а й на питання 
доступу до їжі, питної води, медичної допомоги, захисту від глобальних екологіч-
них лих, епідемій, тощо, міжнародні інституції є доволі ефективним регулятором. 
Вони обрамлюють норми поведінки для гравців на міжнародній арені: як-то, на-
приклад, у випадку із Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату. 

 Договори та інші міжнародні інституції на кшталт “Лікарів без кордонів” 
спрощують боротьбу з міжнародними загрозами неантропогенного походження, 
на кшталт епідемії лихоманки Ебола 2014-2015 років. 

 У власне економічній площині міжнародні договори вже натепер відігра-
ють дві важливі ролі: по-перше, вони у прямий чи в непрямий спосіб підсилюють 
тих гравців, які за інших умов залишались би аутсайдерами. Найпоказовішим є 
приклад Європейського Союзу, який для забезпечення стабільності пропонує 
фінансову допомогу державам-членам, що перебувають у кризі.

 І, по-друге, не варто нехтувати перспективами міжнародних економіч-
них санкцій щодо тих великих гравців, які порушили правила. Економічні заходи, 
як елемент стримування, є менш затратними та більш безпечними, ніж пряма 
конфронтація, і демонструють негайну ефективність
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У ДВОХ ВИМІРАХ - Межі миротворчості в асиметричних конфліктах

 12 квітня 2019 року збройному конфлікту на Сході України виповниться 5 
років. Така тривалість бойових дій є безпрецедентною для Європи після Другою 
світової війни. 1Протистояння на Донбасі сьогодні неможливо оцінювати як «за-
морожений» конфлікт - з початку року на території Донецької та Луганської об-
ластей загинули 109 військовослужбовців Збройних Сил України, та постраждали 
186 осіб з числа цивільного населення.2 Інтенсивні бойові дії та масивне вну-
трішнє переміщення закріпили за словом «мир» номер перший на державно-
му порядку денному, а поняття «миробудівництво» стало невід’ємною частиною 
суспільного і політичного дискурсу, незважаючи на його формальну відсутність 

у словниках української мови.

 Однак, попри варту уваги законотворчу та урядову активність в ми-
ротворчому напрямку, дослідники визнають, що узгоджена стратегія управління 
та розв’язання збройного  конфлікту  на  Сході  України  досі  відсутня.3 Мінські  
домовленості,  паперовий вінець миротворчих зусиль, лише сприяли локалізації 
та відносному зниженню напруги збройного протистояння. Іншими словами, в 
миротворчій функції угода не відбулась.

 З іншого боку, Мінські домовленості є предметом одностайності між-
народної спільноти, вираженої, зокрема, Резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 
(2015) та наміром Європейського Союзу привести існуючий режим санкцій проти 
Російської Федерації у відповідність  з  виконанням  Мінських  домовленостей.4    
Таким  чином,  суттєво  обмежено потенціал для відновлення українського су-
веренітету та територіальної цілісності в існуючих форматах мирного процесу 
як в Тристоронній контактній групі, так і на рівні Нормандської четвірки, адже 
«мінська» логіка орієнтована виключно на неміжнародний вимір збройного кон-
флікту на Сході України.

 Розміщення операції з підтримання миру ООН в регіоні протистояння 
могло би стати рішенням для цієї ситуації. З одного боку, миротворча діяльність 
ООН не суперечитиме Мінським домовленостям, а з іншого вона здатна наново 
наповнити «порожнечу» миробудівничого дискурсу. Компромісний характер та-
кого методу врегулювання підтверджений тим, що і з такими заявами виступали 
як українська держава та міжнародні партнери, так і держава-агресор – Росій-
ська Федерація. В своєму щорічному Посланні до Верховної Ради 20 вересня 
2018 року Президент України Петро Порошенко вкотре наголосив необхідність 
операції з підтримання миру ООН як виключної умови врегулювання конфлікту 
на Донбасі.5

 Втім, безальтернативність цього рішення є умовною – як і триваюча 
дискусія про мандат, кількість і національний склад миротворчих сил. Адже, на-
справді, консенсус щодо гіпотетичного залучення миротворців ООН ніколи не 
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панував поміж фактичних сторін конфлікту – України та Російської Федерації.

 Складний та суперечливий пазл конфлікту на Донбасі вимагає насампе-
ред порушити питання юридичної процедури, що супроводжуватиме розгортан-
ня «блакитних шоломів». Інакше кажучи, чи взагалі можлива миротворча місія 
ООН, яка відповідатиме інтересам української держави, за умов, коли прихова-
ний агресор прямо впливатиме на процес узгодження відповідного мандату як 
постійний член Ради Безпеки ООН?

 Фактичні умови збройного протистояння на Сході України в цілому за-
довольняють формальні критерії для розміщення операції з підтримання миру 
ООН. У вищезгаданій Резолюції 2202 (2015) Рада Безпеки ООН визнає мирне 
врегулювання єдиним можливим шляхом для розв’язання існуючого конфлікту. 
Відповідно, є достатні підстави вважати, що правовою підставою стане Розділ VI 
Статуту ООН. Це означає, що прийняття рішення розміщення миротворчої місії 
відбувається за згодою учасників збройного протистояння.

  З формальної точки зору, бойові дії, які з 2014 року тривають на Сході 
України, існують в площині асиметричного конфлікту: опонентом України висту-
пають організовані збройні формування, що діють від імені самопроголошених 
Донецької та Луганської народних республік. В межах правової класифікації кон-
флікт на Донбасі задовольняє критерії збройного конфлікту неміжнародного ха-
рактеру в розумінні загальної статті 3 Женевських Конвеції 1949 року та статті 2.

 Другого Додаткового Протоколу до Женевьских Конвенцій 1949 року, 
зокрема з урахуванням того, що організовані збройні формування здійснюють 
ефективний контроль над частиною території в межах державного кордону Укра-
їни. Оскільки предметом врегулювання стане конфлікт на Донбасі в межах Мін-
ських домовленостей, тобто в його неміжнародному вимірі, за формальною про-
цедурою необхідною буде лише згода українського уряду. Враховуючи той факт, 
що українська держава вже неодноразово розпочинаючи з 2014 року виступала 
з такою ініціативою, отримання дійсної згоди не стане критичним пунктом в цьо-
му процесі.6

 

 Однак, за триваючої неспроможності українського уряду відновити кон-
троль над значною частиною східного державного кордону, неможливо ігнору-
вати російську присутність в непідконтрольних населених пунктах Донецької та 
Луганської областей. Як український уряд, так і міжнародна спільнота володіють 
достатніми свідченнями постійного перебування російських військовослужбов-
ців в зоні ведення бойових дій. Ці свідчення відображені в різних актах та за-
явах міжнародних акторів розпочинаючи з 2014 року до сьогодні, зокрема Офісу 
Прокурора Міжнародного кримінального суду, НАТО, Ради  Європи  та  Парла-
ментської  Асамблеї  ОБСЄ.7 Керуючись  відображеними  у  них даними, мож-
ливо з впевненістю стверджувати, що зв’язок між Російською Федерацією та 
озброєними військовими формуваннями «народних республік» якісно витримує 
тест загального  контролю.8 Зокрема  це  означає,  що  Російська  Федерація  
посередньо  брала участь у бойових діях шляхом підтримки дій організованих 
збройних формувань, які діють під іменами самопроголошених Донецької та Лу-
ганської народних республік.
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 Непряма участь у збройному конфлікті тягне зокрема наступні право-
ві наслідки: Російська Федерація виступає державою-стороною міжнародно-
го збройного конфлікту, і у значенні статті 42 IV Конвенції про закони і звичаї 
суходільної війни вона набуває статус держави-окупанта  на  територіях  під  
контролем  «народних  республік».9 Саме  цей  статус закріплено за Російською 
Федерацією в національному законодавстві, а саме в ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській облас-
тях». За таких умов, неодноразове викриття присутності регулярних російських 
військових підрозділів у зоні бойових дій не є чимось винятковим.

 Незважаючи на брак юридичної сили цих актів, відповідні заяви держав 
та міжнародних організацій відображають їхню політичну оцінку конфлікту на 
Сході України. Так, заходи Мінських домовленостей у їхній загальній концепції 
орієнтуються на стандарти мирного врегулювання ООН в неміжнародних кон-
фліктах: роззброєння, демобілізація, реінтеграція. В той час як самопроголошені 
Донецька та Луганська народні республіки діють під контролем зовнішнього ак-
тора, Російської Федерації, у міжнародному збройному конфлікті.

 Згідно з положеннями Уставу ООН саме на Раду Безпеки покладено го-
ловну відповідальність за підтримання миру. Цей орган є компетентним щодо 
прийняття рішень про формування та розміщення операцій з підтримання миру. 
Однак, є достатні причини вважати, що Російська Федерація у ролі постійного 
члена Ради Безпеки ООН слідуватиме власній попередній логіці вето, як і в інших 
ситуаціях високої напруги «українсько- російської кризи».10 За  цих  умов  не-
можливо  буде  ухвалити  прийнятний  для  України мандат миротворчої операції: 
боєздатні контингенти, які розміщено в тому числі і на неконтрольованій урядом 
частині східного державного кордону України.

 Теоретично, цю процедурну дилему може розв’язати практика Генераль-
ної Асамблеї ООН. Компетенції Ради Безпеки ООН в даному випадку не мають 
виключного характеру, і є підстави розглядати можливість альтернативної про-
цедури за посередництва Генеральної Асамблеї ООН, зокрема відповідно до Ре-

золюції Генеральної Асамблеї 377 A (V) «Об’єднані заради миру» від 3 листопада 
1950. Такий сценарій вимагатиме багатоетапний процес погодження мандату, 
який фактично неможливий без широкої політичної одностайності держав-чле-
нів ООН. У зв’язку з цим слід зазначити, що в історії ООН операція з підтримки 
миру лише одного разу була уповноважена резолюцією Генеральної Асамблеї.11

 В цей спосіб міжнародне співтовариство могло б забезпечити врегулю-
вання конфлікту в Східній Україні, яке б в загальних рисах відповідало україн-
ським державним інтересам. Таким чином, умовна операція з підтримання миру 
ООН може здійснювати комплексний контроль на державному кордоні та непід-
контрольних територіях, і матиме потенціал створити загальні умови для виклю-
чення російського втручання на територіях Донецької та Луганської областей. 
Це відкрило б шлях для подальшого врегулювання конфлікту на Сході України і 
сприяло б дійсному відновленню державного суверенітету.

 Однак, зважаючи на Резолюцію 2202 (2015), Рада Безпеки ООН навряд 
може бути звинувачена в недостатній участі в мирному врегулюванні або в не-



68

здатності розв’язувати протистояння на Сході Україні, що є формальною умо-
вою для початку вищеописаного процесу. Крім того, успіх миротворчої місії з 
мандатом від Генеральної Асамблеї ООН призведе до глобальних наслідків для 
всього механізму колективної безпеки, який вибудовано в ООН протягом остан-
ніх десятиліть. Відповідальна участь Генеральної Асамблеї в рішенні конфлікту 
на Сході України зачіпає раніше незаперечну область компетенції Ради Безпеки 
ООН і право вето постійних членів. Далі, таке рішення безперечно актуалізує чут-
ливу полеміку щодо необхідності реформувати Раду Безпеки ООН. Враховуючи 
втручання Російської Федерації, як постійного члену Ради Безпеки ООН, в зброй-
ний конфлікт на Донбасі, реалізація відповідної процедури видачі миротворчого 
мандату стала б для міжнародної спільноти скільки історичним стільки ж бо-
лючим рішенням. В цьому контексті, хоча де-юре описаний шлях залишається 
відкритим і, здається, дійсним компромісним рішенням, в найближчому майбут-
ньому важко уявити собі питому консолідацію держав-членів ООН навколо цього 
питання.

 Таким чином, пошук згоди з Російською Федерацію є єдиним відкритим 
шляхом до швидкого мандату для миротворців. Російські урядовці однозначно 
висловили свою позицію   щодо   умов   мандату.12 Таке   рішення   стало   б   дис-
курсивною   відмовою   від подальшого обстоювання українського суверенітету. 
В такий спосіб вочевидь будуть створені умови для закріплення зовнішнього 
впливу прихованого агресора в крихких локальних громадах у пост-конфліктно-
му періоді. Хоча б і теоретично, неможливо мислити досягнення реальних довго-
строкових результатів примирення та миробудівництва в цій ситуації. Між тонкою 
«блакитною» лінією та «блакитним» штрихуванням усієї зони конфлікту полягає 
відчутна, принципова різниця. Відтак, уявити російсько-український консенсус 
щодо цього питання неможливо з позиції сьогоднішнього українського уряду – 
хоча президентські вибори 2019 року можуть непередбачувано скоригувати ці 
«межі блакитного».

 Рішення асиметричних конфліктів відбувається в кілька етапів і вимагає 
виконання ряду правових та політичних вимог. Гіпотетичну миротворчу операцію 
ООН в Східній Україні не можна розглядати як панацею, хоча б і з прийнятним 

мандатом чи то навіть у формі тимчасової адміністрації: шлях до позитивного 
миру в Україні лежить в дійсному відновленні суверенітету та територіальної ці-
лісності держави, а значить, на певному етапі і питання анексії Криму не може 
бути залишене поза увагою. Маневрування в умовних межах Мінського процесу 
є умовою, але не метою. 

 Завданням української держави є поступове взаємне наближення двох 
вимірів існування конфлікту на Сході України – неміжнародного та міжнародно-
го. З огляду на сьогоднішній стан справ у мирному процесі, це означає зосе-
редження на тих пропозиціях врегулювання конфлікту в його неміжнародному 
вимірі, які якнайкраще сприятимуть реальним можливостям належної фіксації 
фактів іноземної присутності в ньому. Пізніше, ці свідчення сприятимуть ство-
ренню належної доказової бази в міжнародних судових інстанціях – довготер-
міновій, але можливій процедурі врегулювання конфлікту в його міжнародному 
вимірі.

 Загальні принципи міжнародного права, попри їхню недосконалість пе-
ред гібридними загрозами, задають задовільні концептуальні межі для розв’я-
зання асиметричного конфлікту між Україною та Російською Федерацією. Таким 
чином, деокупацію як процес дійсного відновлення українського суверенітету 
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слід розглядати як стратегічну мету. Тим часом, неоднозначність очікувань у 
мирному процесі вимагає зосереджувати увагу на розв’язання «простих» вну-
трішньополітичних питань, що безперечно сприятимуть як реінтеграції, так і 
деокупації регіону: на зусиллях, які мають запобігти погіршенню соціально-е-
кономічного становища осіб, постраждалих від конфлікту та застосуванню мож-
ливостей національного судочинства для переслідування тих, хто несе відпові-
дальність за злочини, вчинені у зв’язку зі збройним конфліктом на Сході України.
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ЛЕСЯ РЯБУС
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка

Майбутнє окупованих територій в Східній Європі – «Шлях свободи чи єдності?»

 Схід України – це постійний біль, який не вщухає впродовж чотирьох 
років. Українське суспільство кожного дня відчуває його силу, і наше спільне 
завдання знайти спосіб вирішити цю проблему.

 Терміни «деокупація» та «реінтеграція», на мою думку, є тісно пов’яза-
ними й взаємозалежними. Термін «деокупація» означає виведення іноземних 
військ, а «реінтеграція» – обов’язковий, невід’ємний комплекс заходів по віднов-
ленню мирного життя на повернутих територіях. Реінтеграція за своїм змістом, 
явище складніше, має багато аспектів й різноманітні способи реалізації.

 Сучасна ситуація засвідчує кризу української національної ідентичності. 
Цілеспрямованої української етнополітики як за часів СРСР, так і в добу незалеж-
ності, на жаль, не існувало. В Україні збереглися цілі ареали передусім Донбас 
і Крим, що підтримують поширення “русского мира”, впровадження російської 
мови та зближення з РФ. Саме проросійська ідентичність і недостатнє сприй-
няття загальнонаціональної ідеї на Сході і Півдні України обумовили відцентрові 
тенденції, що спричинили російську інтервенцію. Російське телебачення досі 
справляє істотний вплив на населення багатьох східних регіонів. Для вирішення 
цієї проблеми необхідна регулярна ретрансляція авторитетних міжнародних ме-
діа на кшталт BBC, Радіо Свобода, DeutcheWelle, СNN тощо, а також українських 
ЗМІ, медіа-ресурсів, теле-і радіоканалів.

 Унаслідок бойових дій та злочинної діяльності російських військ і неза-
конних збройних формувань в окремих районах Донецької та Луганської облас-
тей нищівного удару зазнала освітня сфера всього краю.За оцінками ЮНІСЕФ до 
50 тис. дітей у регіоні через бойові дії не мають змоги отримувати якісну освіту.

 Для подолання наслідків гуманітарної катастрофи в освітній сфері укра-
їнська влада має вжити таких заходів: забезпечити підготовку фахівців у сфері 
дистанційної освіти, створити умови (пільгове оподаткування, відкриті конкур-
си забезпечених державним фінансуванням, проектів тощо) для залучення до 
розвитку дистанційної освіти, активізувати впровадження в освітні програми 
елементів сучасної медіа освіти як ефективного засобу протистояння маніпу-
лятивним технологіям, дієвого інструменту критичного сприйняття інформації та 
самостійного мислення.

 Самоврядування в Україні ще не набуло достатньої сили, і лише зараз 
рухаємося цим шляхом, реалізовуючи політику децентралізації. Регіональні 
анклави на Донбасі традиційно очолювалися державними адміністраціями, які 
ототожнювалися з олігархічними кланами. До проведення виборів слід готува-
тися, використовуючи потенціал волонтерства, який становить найдієвішу ланку 
українського суспільства на Донбасі. Їхній досвід та знання особливостей ре-
гіону, дозволить знайти людей, які будуть здатні очолити владу на звільнених 
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територіях. Затягування часу з вирішенням конфлікту найголовніша небезпе-
ка як для людей, так і для влади. Починати комплексний, широкомасштабний 
процес реінтеграції слід якомога скоріше. Жителі тимчасово непідконтрольних 

Києву районів мають хотіти повернутися в Україну. Найкращий спосіб для цього 
розбудовувати демократичну, заможну, незалежну, сильну державу.




